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Interdepartementale Werkgroep 
Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Sport 

IDWROS 
 

 
 
Op 19/7/2002 besliste de Vlaamse Regering, naar aanleiding van de problematiek van de gemotoriseerde 
sporten, dat, vooraleer zij nog een beslissing kan nemen met betrekking tot de ruimtelijke aanspraken van de 
toeristische -, de recreatieve -, en de sportsector, er een kader moet bestaan rond deze aanspraken, waarbij de 
minimale behoeften van deze sectoren in kaart worden gebracht. De Vlaamse Regering heeft bijgevolg aan de 
ministers, bevoegd voor Sport, Ruimtelijke Ordening en Toerisme, de opdracht gegeven om haar binnen de 4 
maanden na deze beslissing een voorstel in die zin voor te leggen.  
 
Teneinde hieraan tegemoet te komen installeerde de Vlaamse minister van Sport op 19/12/2002 in de kantoren 
van het Bloso de Interdepartementale Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Sport (IDWROS).  
Hierin zetelden afgevaardigden namens 14 sportfederaties, onderverdeeld in de clusters Luchtsporten, 
Watersporten, Golf, Paardrijden en Kleischieten. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de 
kabinetten en administraties Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Toerisme en Defensie, van het Directoraat-
Generaal voor de Luchtvaart, van de Vereniging van Vlaamse Provincies, van de Vlaamse Sportfederatie en van 
Natuurpunt. 
 
Vergaderingen 
 
19/12/2002: Installatie IDWROS + afspraken mbt. te volgen procedure 
24/03/2003: Werkgroep luchtsporten (zweefvliegen, motorvliegen, valschermspringen, deltavliegen, 

parapente, modelluchtvaart). Opdracht tot opmaak van gedetailleerde inventarisatie en  
behoeftebepaling volgens vastgelegde procedure. 

26/03/2003: Werkgroep watersporten (waterski, kajak-kano, zeilen, duiken, jetski). Opdracht tot opmaak 
van gedetailleerde inventarisatie en behoeftebepaling volgens vastgelegde procedure. 

27/03/2003: Werkgroep golf met bespreking golfnota. 
28/03/2003: Werkgroep paardrijden en kleischieten. Opdracht tot opmaak van gedetailleerde 

inventarisatie en behoeftebepaling volgens vastgelegde procedure. 
29/04/2003: IDWROS – terugkoppeling resultaten. Opdracht tot opmaak eerste ontwerp van nota voor de 

Vlaamse regering. 
16/05/2003: Werkgroep luchtsporten – analyse inventarisatie locaties en problemen ruimtelijke ordening 

en leefmilieu 
23/05/2003: Werkgroep watersporten – analyse inventarisatie locaties en problemen ruimtelijke ordening 

en leefmilieu 
25/06/2003: Werkgroep paardrijden en kleischieten – analyse inventarisatie locaties en problemen 

ruimtelijke ordening en leefmilieu 
14/11/2003: Werkgroep luchtsporten 
28/01/2004 Stuurgroep behoefteonderzoek golfsport Vlaanderen (op kabinet Sport): goedkeuring van 

behoefteonderzoek opgemaakt door WES. 
28/01/2004: Overleg met Natuurpunt 
21/12/2004: IDWROS - Opbouw algemene behoeftestudie in 3 fasen voor de Vlaamse regering: 

- eerste fase:  acute problemen van sport en RO weergegeven. Deze problemen zouden op 
korte termijn moeten kunnen opgelost worden.  
- tweede fase: problemen mbt. de Vlaremnormen weergeven. Voorstellen tot wijziging van de 
Vlaremnormen moeten zo volledig mogelijk beschreven worden.  
- derde fase: problemen RO aanhalen die op lange termijn dienen opgelost te worden. 

26/04/2005: IDWROS – gedetailleerde analyse van de ontwerpteksten 
25/04/2006: IDWROS – goedkeuring voorgelegde teksten maar nog te overleggen met afdeling 

Ruimtelijke Planning. 
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Leden IDWROS 
 
Kabinet Sport Van Briel Diederik 
 Groenwals Eddie 
Kabinet Leefmilieu Embo Tom 
 Henckens Dirk 
Kabinet Ruimtelijke Ordening Poppe Freya 
 De Klerck Patrick 
Kabinet Toerisme Van Muylder Steven 
Kabinet Landsverdediging Rollin Marc 
 Goetynck Frederic 
Defensie Infrastructuur Cecat Patrick 
 Van Genechten Antoine 
 Genoe Hugo 
FOD Mobiliteit – Luchtvaart Callebout Herwig 
 Van Laethem Jan 
 Dericks Bram 
Afdeling Natuur Josten Daniël 
Afdeling Ruimtelijke Planning Liekens Roger 
 David Peter 
OC GIS Vlaanderen Van Valckenborgh Joost 
Afdeling Milieuvergunningen Gunst Daniël 
Adm. Waterwegen en Zeewezen Plessers Ludo 
 Devos Geert 
Toerisme Vlaanderen Lammens Mia 
Vereniging Vlaamse Provincies Gorlé Peter 
 Van Caeckenberghe Ann 
Natuurpunt Gijsels Jos 
 Symens Peter 
Vlaamse Sportfederatie Van Kets Katrien 
 Mattens Geraldine 
Bond van Manegerijscholen Donckers Martine 
Landelijke Rijverenigingen Wittevrongel Emiel 
 Laeremans Eddy 
Federatie Kleischieten Eeckhout Daniël 
 De Heyn Eddy 
Belgische federatie voor luchtvaart Goossens Camille 
Liga Vlaamse zweefvliegclubs Pauwels Patrick 
Vereniging voor modelluchtvaart Dietens Marcel 
Belgische vrije vluchtfederatie Solon Jean 
Vlaams Verbond Paraclubs Perdu Herman 
Belgische micro luchtvaartfederatie Bernaards Jean-Paul 
VVW Recrea Geirnaert Luc 
Waterski Vlaanderen Desart Karin 
Nederlandstalig Kanoverbond De Braekeleer Inge 
Vlaamse Vereniging voor Golf Verneirt Marc 
Bloso Schiltz Geertrui 
Bloso Eliaerts Paul, Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Paul Eliaerts 
Afdelingshoofd Sportkaderopleiding Bloso 

2 van 184



060619 IDWROS  

 
 

INHOUD 
 
 
 
 
Naar een betere integratie tussen de beleidsdomeinen  
Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Sport 4 
 
Kleischieten 10 
 
Luchtsporten 27 
 
Paardrijden 82 
 
Watersporten 140 
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Naar een betere integratie tussen de beleidsdomeinen 
Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Sport 

 
 

 
I. INLEIDING: HET ONTSTAAN VAN DE PROBLEMATIEK 

 
De sportsector heeft tot hiertoe voornamelijk aandacht gehad voor het concipiëren en uitvoeren van het eigen 
sportbeleid, waarbij de verhoging van de sportparticipatie en de kwalitatieve sportbeoefening centraal stonden. 
 
Er werd echter veel minder aandacht besteed aan de impact van parallelle beleidsdomeinen (bv. ruimtelijke 
ordening en leefmilieu) die nochtans een belangrijke invloed hebben op het instrumentarium dat de sportsector 
nodig heeft om haar beleid te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar de inplanting, de bouw 
en de aanleg van sportinfrastructuren waarbij het decreet op de ruimtelijke ordening1 van toepassing is 
(gewestplannen, ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, 
enz…) en naar de beperkende maatregelen die door het decreet betreffende de milieuvergunning2 en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten (VLAREM I en VLAREM II3) worden opgelegd voor de beoefening van heel wat 
sporten.  
 
Vastgesteld wordt dat de (lokale) beleidsverantwoordelijken in het verleden niet altijd een eenduidige lange 
termijnvisie hebben nagestreefd op het vlak van ruimtelijke ordening en onder druk van het maatschappelijke veld 
(de sportsector) heel wat zonevreemde (openlucht) sportinfrastructuren hebben gecreëerd, hetgeen resulteerde 
in bouwovertredingen en andere juridische betwistingen. 
 
Anderzijds dient erkend te worden dat de sportsector in het verleden te weinig het belang heeft ingezien en te 
weinig gewogen heeft op het (gewestelijke) beleidsniveau op het ogenblik dat de beleidsplannen en 
regelgevingen inzake ruimtelijke ordening ontworpen werden. Zo wordt bijvoorbeeld in de gewestplannen 
recreatiegebied voorzien voor zowel de toeristische sector als de sportsector hetgeen, gelet op de beperkte 
beschikbare oppervlakte aan recreatiegebied, aanleiding zou kunnen geven tot conflicten en onverenigbaarheden 
tussen beide sectoren. 
 
Immers, in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd slechts 17.500 ha recreatiegebied opgenomen, 
hetgeen maar 1,29% vertegenwoordigt van de totale oppervlakte en waarvan 10.000 ha reeds als 
natuurverwevingsgebied zijn gedefinieerd. In het RSV wordt tegen 2007 slechts een arbitraire toename van 1.000 
ha recreatiegebied voorzien, zonder dat hierbij wordt verwezen naar de reële behoeften. 
 
Ruimteboekhouding van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 

Bestemming Huidige gewest- 
Plannen (ha) 

% t.o.v. totaal Gewestplannen 
in 2007 (ha) 

% t.o.v. totaal Natuurverwevings- 
Gebied 

Wonen 227.500 16,83% 227.500 16,83%  
Industrie 55.000 4,07% 62.000 4,59%  
Recreatie 17.500 1,29% 18.500 1,37% 10.000 
Overige 

bestemmingen 
57.000 4,22% 57.000 4,22%  

Landbouw 806.000 59,62% 750.000 55,47% 70.000 
Bosbouw 43.000 3,18% 53.000 3,92% 40.000 

Reservaat en 
Natuur 

112.000 8,28% 150.000 11,09%  

Overige groen 34.000 2,51% 34.000 2,51% 30.000 
Totaal 1.352.000 100,00% 1.352.000 100,00% 150.000 

 
 

                                                           
1 Decreet van 19 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999)  
2 Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (B.S. 17 september 1985) 
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (B.S. 31 juli 1995) 

4 van 184



060619 IDWROS inleiding  

 
Vandaag wordt de sportsector steeds meer en meer geconfronteerd met regelgevingen en richtlijnen die 
opgemaakt en uitgevaardigd worden door de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en die niet 
altijd in overeenstemming zijn met de noden van de sportsector omdat bijvoorbeeld de maatschappelijke druk van 
andere bevolkingsgroepen zwaarder doorweegt. Men moet hierbij maar denken aan de problematiek rond de 
lawaaisporten (motorcross, autosporten, waterski, kleischieten, …).  
 
Een belangrijke manier om aan deze problematiek te verhelpen is de sportsector eveneens een stem te geven op 
de verschillende beleidsniveau’s via een vertegenwoordiging van de sportsector in de adviesorganen van de 
verschillende beleidsdomeinen en dit op de 3 bestuursniveaus.  
 
De huidige nota vormt een eerste aanzet tot motivering van deze vertegenwoordiging van de sportsector en 
tracht de belangrijkste knelpunten en behoeften uiteen te zetten van de sporten die geconfronteerd worden met 
bovenlokale en structurele problemen rond ruimtelijke ordening en leefmilieu.  
 
 

II. HISTORIEK VAN DE PROBLEMATIEK TIJDENS DE LEGISLATUUR 2000-2004 
 
In de beleidsnota Sport 2000-2004 omschreef de Vlaamse Regering haar missie inzake sport als volgt: 
“Een sportbeleid voeren om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten sporten op 
ieders prestatieniveau, in kwaliteitsvolle omstandigheden en dit met uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van 
de sport.”. 
 
De Vlaamse Regering beoogde hierbij de ontwikkeling van een sportaanbod waarin de sportbeoefening op 
recreatief -, competitief - en topniveau wordt gewaarborgd. Het sportaanbod zou bovendien in al haar geledingen 
kwalitatief hoogstaand moeten zijn en in kwaliteitsvolle omstandigheden (infrastructuur, begeleiding en 
regelgeving) ter beschikking moeten gesteld worden. De Vlaamse Regering heeft er tenslotte de nadruk op 
gelegd dat ten allen tijde moet gewaakt worden over de vrijwaring van de integriteit van de sport. 
 
In de beleidsnota werd eveneens aangegeven dat sportinfrastructuur een belangrijk instrument is bij het voeren 
van een doeltreffend sportbeleid. De Vlaamse Regering wenste bijgevolg een optimale en landelijke spreiding 
van deze sportinfrastructuur.  
Voor sommige (bovenlokale) sporten blijkt dit echter een probleem te zijn, daar de vereiste infrastructuur in 
gebieden ligt die ook andere maatschappelijke functies moeten vervullen. 
 
Aldus duiken er al verscheidene jaren op tal van plaatsen in Vlaanderen moeilijkheden op rond de inpassing van 
luidruchtige en/of natuurgebonden sporten. De problematiek situeert zich voornamelijk bij de gemotoriseerde  
(lawaaierige) sporten zoals motorcross, rally, 4x4, quad, waterski, jetsport, 2-takt, modelluchtvaart, sport- en 
zweefvliegen en  kleischieten. Doch ook sommige natuurgebonden sporten zoals oriëntatielopen, mountainbike, 
paardensport en golf kunnen soms aanleiding geven tot abnormale burenhinder en/of verstoring van milieu en 
natuur.  
 
Bovendien worden verscheidene van deze sporten beoefend op terreinen waarvan de ruimtelijke bestemming op 
de gewestplannen als agrarisch -, natuur – of zelfs industriegebied is ingevuld. 
 
Op veel locaties zijn de nodige vergunningen niet aanwezig en worden sporten beoefend in strijd met de 
bestaande bestemming. In de sportsector is men immers doorgaans wel op de hoogte van de milieutechnische 
problemen en de bestaande vergunningsplicht, doch heeft men doorgaans minder oog voor de ruimtelijke 
knelpunten. 
 
Deze tegenstrijdigheden en onduidelijkheden rond een aantal sportlocaties en circuits zorgen voor een groot 
ongenoegen en onbegrip bij omwonenden, sportbeoefenaars, natuurbeschermers, enz… . 
 
Gevolg hiervan is dat er heel wat klachten worden ingediend en dat er tal van juridische en administratieve 
betwistingen zijn. In bepaalde concrete situaties is er bovendien sprake van rechtsonzekerheid. Hierdoor worden 
enerzijds populaire sporten sterk belemmerd in hun uitoefening en groei en worden anderzijds zachtere functies 
zoals natuur, bos en wonen aangetast of verdrongen.  
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De huidige problematiek is mede het gevolg van het ondoorzichtige en onsamenhangende ruimtelijk beleid dat in 
het verleden gevoerd werd. Bij de opmaak van de gewestplannen heeft men zich, met het oog op de vrijwaring 
van bestaande activiteiten, veeleer gericht op mono-functionele bestemmingen. Bovendien werd geen rekening 
gehouden met het feit dat niet alleen de sportsector, doch ook de toeristische sector gebruik maakt van de 
ruimtelijke bestemming ‘recreatiegebied’.  
 
In de beleidsnota Sport 2000-2004 werden een aantal kritische succesfactoren opgenomen die moesten 
aangeven aan welke essentiële voorwaarden diende voldaan te worden om de missie en de strategische 
doelstellingen te kunnen realiseren. De tweede kritische succesfactor die aldus weerhouden werd had betrekking 
op het “stimuleren van een planmatige aanpak van de infrastructuurinplanting en – uitbouw en optimaal gebruik 
van aanwezige sportinfrastructuur”. 
 
In het kader van deze kritische succesfactor organiseerde toenmalig Minister van Sport Sauwens eind 1999 een 
eerste overleg tussen de vertegenwoordigers van de ministers van Sport, Leefmilieu en Ruimtelijke ordening 
teneinde voor de bovenvermelde problematiek een constructieve en voor alle partijen bevredigende oplossing uit 
te werken. 
 
Gelet op de acute problematiek waarmee de in Vlaanderen zéér populaire en succesvolle (meerdere 
wereldkampioenen) motorcrossdiscipline werd geconfronteerd en de acute ruimtebehoefte van de golf, werden 
tijdens dit overleg volgende afspraken gemaakt: 
• eerst een oplossing uit te werken voor de cluster motorcross en aanverwante gemotoriseerde sporten en in 

een latere fase voor de overige luidruchtige en/of natuurgebonden sporten. Dit dossier zou getrokken worden 
door de minister bevoegd voor Sport; 

• gelijktijdig een oplossing uit te werken voor golf. Dit dossier zou getrokken worden door de minister bevoegd 
voor de Ruimtelijke Ordening. 

 
Op 19/7/2002 nam de Vlaamse regering een eerste aantal beslissingen in het dossier gemotoriseerde sporten. In 
uitvoering van één van deze beslissingen installeerde de Vlaamse minister van Sport op 19/12/2002 de 
interdepartementale werkgroep ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport (IDWROS) teneinde ondermeer de 
ruimtebehoeften van heel wat bovenlokale sporten te inventariseren in functie van de opmaak van een nieuw 
RSV. 
 
 

III. HISTORIEK VAN DE PROBLEMATIEK TIJDENS DE LEGISLATUUR 2004-2009 
 
 
Het beleidsplan Sport 2004-2009 van de Vlaamse Regering bouwt verder op deze van de vorige legislatuur en  
hierbij wordt ook aandacht besteed aan de problematiek rond sport en ruimtelijke ordening en leefmilieu , 
waarvoor nog steeds geen bevredigende oplossingen gevonden werden. 
 
Bij analyse van de ruimtebalans op 19/02/2002 werd reeds vastgesteld dat de ruimtelijke bestemming 
‘recreatiegebied’ die tegen 2007 voorzien was quasi opgebruikt was. Men zat immers al aan 18.228 ha, met 
name 17.778 ha in de bestaande gewestplannen en gewestplanwijzigingen + ongeveer 250 ha in BPA’s, 
goedgekeurd sinds 1994, en ongeveer 200 ha in de lopende procedure tot definitieve vaststelling van de 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) over (deels) zonevreemde terreinen voor openlucht 
recreatieve verblijven. 
 
Concreet betekende dit dat er op 19/02/2002 maximaal nog slechts 272 ha bijkomend konden ingevuld worden 
als ‘recreatiegebied’ voor de omzetting van zonevreemde sportterreinen, voor de inplanting van nieuwe 
golfterreinen, van terreinen voor luidruchtige en/of milieu – en natuurbelastende sporten zoals motorcross en 
aanverwante disciplines, kleischieten, … en van terreinen voor toeristische recreatie, enz… . Uit deze analyse 
kan bijgevolg besloten worden dat het reeds in 2002 vaststond dat er op termijn een structureel planologisch 
ruimtegebrek inzake recreatiegebied zou ontstaan dat dan nog moet gedeeld worden door de toeristische -, 
recreatieve – en sportsector. 
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Ondertussen besliste de Vlaamse regering op 23/12/2005 om in de provincie Limburg 3 locaties voor 
gemotoriseerde sporten aan te duiden (Lommel, Neeroeteren en Kaulille), in de provincie Antwerpen 1 locatie 
(Westerlo) en in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant geen locatie aan te duiden 
vanwege het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak. In de provincie Antwerpen dienen 2 locaties (Balen 
en Brecht) en in de provincie Limburg 1 locatie (Genk) verder onderzocht te worden. De minister van Sport kreeg 
bovendien de opdracht om in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant op zoek te gaan naar 
minimaal 1 locatie per provincie en hierover een voorstel te formuleren aan de Vlaamse regering. 
 
Ondanks bovenvermelde beslissing van de Vlaamse regering blijft de locatie te Neeroeteren (één van de weinige 
operationele motorcrosscircuits in Vlaanderen) betwist worden door een locale actiegroep die alle rechtsmiddelen 
uitput om het circuit alsnog te kunnen sluiten. Ook de door de Vlaamse regering aangeduide locatie te Westerlo 
komt nu onder vuur te liggen vanuit de sector landbouw. 
 
Systematisch komt de sportsector in de verdrukking. Omzeggens alle locaties voor kleischieten zijn gesloten. 
Zelfs sportlocaties van bovenlokale sporten die in de correcte planologische bestemming (recreatiegebied) 
gelegen zijn  verdwijnen en worden omgezet naar groengebied zonder enige gelijkwaardige compensatie. Zo  
worden verschillende watervlakken, gelegen in recreatiegebied, in het kader van het Sigmaplan omgezet naar 
natuurgebied. De daar beoefende sporten krijgen evenwel geen alternatief. Een treffend voorbeeld hiervan is het 
watervlak “Burchts weel” op Antwerpen LO, gelegen in recreatiegebied, dat bij de opmaak van het RUP 
“Oosterweelverbinding” is omgezet naar natuurgebied, zonder enige compensatie. 
 
We zijn intussen 4 jaar en één beleidsnota verder, en er dient vastgesteld te worden dat noch in het 
motorcrossdossier noch voor de andere sporten een concrete oplossing werd gevonden en dat aan het acute 
tekort aan recreatiegebied niet verholpen werd, integendeel.  
 
De huidige nota is een synthese van de behoeften studies en de inventariseringen die werden uitgevoerd door de 
verschillende clusters van luidruchtige en/of natuurgebonden sporten en heeft tot doel een werkdocument te zijn 
voor de Vlaamse Regering met het oog op de redactie van het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  
 
 

IV. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE SPORTEN 
 
 
Op 19/7/2002 besliste de Vlaamse Regering dat, vooraleer zij nog een beslissing kan nemen met betrekking tot 
de ruimtelijke aanspraken van de toeristische -, de recreatieve -, en de sportsector, er een kader moet bestaan 
rond deze aanspraken, waarbij de minimale behoeften van deze sectoren in kaart worden gebracht. De Vlaamse 
Regering heeft bijgevolg aan de ministers, bevoegd voor Sport, Ruimtelijke Ordening en Toerisme, de opdracht 
gegeven om haar binnen de 4 maanden na deze beslissing een voorstel in die zin voor te leggen.  
 
Teneinde hieraan tegemoet te komen, werd in opdracht van de Vlaamse minister van Sport op 19/12/2002 in de 
kantoren van het Bloso een eerste informatievergadering georganiseerd met 14 sportfederaties, onderverdeeld in 
de clusters Luchtsporten, Watersporten, Golf, Paardrijden en Kleischieten, die door de aard van hun 
sportbeoefening geconfronteerd worden met problemen inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuurbehoud. 
Daarnaast waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de kabinetten en administraties Ruimtelijke Ordening, 
Leefmilieu, Toerisme en Defensie, van het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart, van de Vereniging van 
Vlaamse Provincies, van de Vlaamse Sportfederatie en van Natuurpunt. 
 
Opzet was om, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 19/7/2002, op termijn tot een 
structurele en duurzame oplossing te komen voor de bovenlokale ruimtelijke problematiek van deze verschillende 
sporten, in functie van hun respectieve behoeften. 
 
Ten dien einde werd een Interdepartementale Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Sport (IDWROS) opgericht, 
waarin de bovenvermelde kabinetten, administraties, instanties ) vertegenwoordigd waren samen met 
afgevaardigden van de 4 clusters:  
• Luchtsporten 
• Watersporten 
• Golf 
• Paardrijden & Kleischieten.  
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Na enige tijd werd de cluster “Golf” opgeheven vanwege de rechtstreekse behandeling van deze problematiek 
door het kabinet Ruimtelijke Ordening.  
 
Methodiek en procedure 
 
Iedere cluster kreeg de opdracht om een gedetailleerd document op te maken houdende: 
 

→ Een inventaris van het aantal clubs en leden 
→ Een historiek van de evolutie van het aantal leden 
→ Een prognose voor de toekomst inzake aantal clubs en leden 
→ Een overzicht van de locaties waar de sport beoefend wordt 
→ Een overzicht van de locaties die reeds verdwenen zijn omwille van vergunningsproblemen 
→ Een overzicht van de op de sporttak toepasselijke regelgeving inzake ruimtelijke ordening en 
leefmilieu 
→ Een overzicht van de elementen uit de eigen sportregelgeving die betrekking hebben op 
aspecten van ruimtelijke ordening en leefmilieu 
→ Een overzicht van de voornaamste knelpunten inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu 
→ Een overzicht van de infrastructuur die noodzakelijk is om de sport te kunnen uitoefenen. 

 
Het behoorde niet tot de opdracht van de werkgroepen om een inventarisatie op te maken van de specifieke, 
locatiegebonden problemen. De oplossingen hiervoor dienen immers op het lokale niveau uitgewerkt te worden. 
De taak van de clusters bestond er in de problemen te detecteren die het lokale niveau overstijgen en die via de 
tussenkomst van het gewestelijke of federale niveau dienen opgelost te worden.  
 
Op basis van de zeer gedetailleerde inventarisatie diende vervolgens een grondige analyse van de verschillende 
documenten gemaakt te worden, waarna teruggekoppeld moest worden naar de IDWROS om tenslotte te komen 
tot één synthesedocument voor de Vlaamse Regering.  
 
Het huidige document is bijgevolg een synthese van de werkzaamheden en bevindingen van de verschillende 
clusters.  
 
 
ALGEMEEN BESLUIT: EEN VISIE OVER GEDEELD RUIMTELIJK GEBRUIK 
 
Het is duidelijk dat de infrastructurele problemen waarmee de bovenvermelde clusters, en de sportsector in het 
algemeen, te kampen hebben het verdere bestaan van sommige (olympische) sporten in Vlaanderen ernstig 
bedreigen en dat hier in eerste instantie op zéér korte termijn, doch tevens op lange termijn een oplossing voor 
dient te komen.  
 
In het kader van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997-2007) kan er voor de sportsector echter 
géén bevredigende oplossing uitgewerkt worden, aangezien in de ruimtebalans van het RSV te weinig 
recreatiegebied werd voorzien (18.500 ha), waarbij bovendien nog eens rekening dient gehouden te worden met 
het feit dat deze recreatiegebieden niet uitsluitend voor de sportsector bestemd zijn, daar ook het beleidsdomein 
Toerisme aanspraak maakt op deze gebieden om er o.a. campings en andere verblijfsrecreatie op te zetten. 
 
Gezien het reeds bestaande acute gebrek aan terreinen en de sluiting van de schaars overblijvende terreinen 
wegens een gebrek aan maatschappelijk draagvlak en/of vergunningsproblemen, staat het nu al omzeggens vast 
dat de 18.500 ha nooit zullen volstaan om bepaalde sporten in leven te houden en om in het algemeen te 
voldoen aan de verzuchtingen van de sportsector. 
 
Het beleidsveld Sport zal met andere woorden in de toekomst zeker nood hebben aan extra ruimte voor sport en 
recreatie. Naar aanleiding van de evaluaties van het RSV kan bovendien verwacht worden dat de meeste andere 
beleidsdomeinen tegen 2007 eveneens meer ruimte zullen opeisen. Dit zal uiteraard voor problemen zorgen 
aangezien de beschikbare ruimte in Vlaanderen nu eenmaal beperkt is en zal blijven. Om uit deze patsituatie te 
geraken en om aan de terechte verzuchtingen van de verschillende maatschappelijke actoren tegemoet te 
kunnen komen, zal in de toekomst een andere visie inzake ruimtelijke ordening dienen ontwikkeld te worden. 
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Met het oog op de ontwikkeling van een dergelijke aangepaste visie, wenst het beleidsveld Sport en Recreatie 
aan de hand van de huidige nota en rekening houdend met de behoeften en voorstellen van de sportsector reeds 
een aantal concrete voorstellen te doen teneinde het ruimtegebrek in Vlaanderen op te vangen. 
 
1° Vooreerst zou men moeten streven naar een maximale invulling van het principe van de verweving van 
functies en activiteiten aan de hand van de multifunctionaliteit. Het uitgangspunt dient hierbij te zijn: verweven 
waar het kan, scheiden waar het moet. Concreet zou het gaan om de verweving van: 
 

→ Natuurgebieden met sport en recreatie (bv. voor golf en voor paardrijden) 
→ Agrarische gebieden met sport en recreatie (bv. voor golf, paardrijden, kleischieten en 
  luchtsporten) 
→ Industriegebieden met sport en recreatie (bv. voor gemotoriseerde sporten en luchtsporten) 
→ Militaire gebieden met sport en recreatie (bv. voor luchtsporten, kleischieten en paardrijden) 

 
2° Aansluitend bij het principe van de verweving zou in specifieke gevallen meer gebruik moeten gemaakt 
worden van de techniek van de voor- en nabestemming. Een groot aantal gebieden dat nu nog niet gebruikt 
wordt zou immers voor de sport een interessante (tijdelijke) oplossing kunnen bieden. Een paar concrete 
voorbeelden: 
 

→ Nog niet aangesneden industriegebied zou voor sommige gemotoriseerde sporten een (lange) 
tijdelijke oplossing kunnen bieden door er een voorbestemming “recreatiegebied” aan te geven (bv. 
in havengebied). 
→ Ontginningsgebied met nabestemming “recreatiegebied” of “natuurgebied” zou nu reeds 
kunnen aangepast worden in functie van de creatie van verwevingsgebied: natuur/recreatie of 
recreatie/natuur. 

 
 
De sportsector ijvert er tevens voor om permanent vertegenwoordigd te worden in alle organen die de processen 
inzake Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu begeleiden en sturen, zoals daar zijn de Vlaamse, provinciale en 
gemeentelijke commissies voor Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke MiNa-raad, de 
sectorale, strategische adviesraden Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, enz… . Deze vertegenwoordiging zou 
kunnen gebeuren door hetzij Bloso hetzij de Vlaamse Sportfederatie. 
 
De sportsector dient eveneens via een permanente vertegenwoordiging nauw betrokken te worden bij de opmaak 
van beheersplannen in de gebieden waar hij rechtstreeks betrokken partij is. Aldus zou bijvoorbeeld voor de 
luchtvaartterreinen op militaire domeinen overleg moeten gepleegd worden met de afdeling Natuur bij de opmaak 
van de natuurbeheersplannen zodat ook meteen het probleem van de kapvergunningen voor de bomen rond de 
opstijgings- en landingsplaatsen kan opgelost worden. Hetzelfde overleg is noodzakelijk met de afdeling Water in 
verband met de waterbekkenbeheersplannen voor de watersporten, enz… . 
 
De sportsector beseft dat het noodzakelijk is om al zijn geledingen te sensibiliseren en te overtuigen van een 
alerte en adequate opvolging van de evoluties in de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.  
Teneinde tot een structurele en duurzame oplossing te komen voor de bovenlokale ruimtelijke problematiek van 
de sportsector, zal deze laatste echter ook in permanent overleg moeten treden met de sector ruimtelijke 
ordening en met de natuursector, die een natuurlijke bondgenoot is of moet worden in het gebruik en het beheer 
van heel wat beschikbare ruimte.  
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Kleischieten 
 
 
Inleiding  
 
In Vlaanderen wordt de olympische discipline kleischieten aangeboden en georganiseerd door de Federatie 
Kleischutters van het Vlaamse Land (FKVL). De FKVL is een unisportfederatie die via de koepelfederatie 
Vlaamse SchuttersKonfederatie (VSK) erkend is door de Vlaamse overheid en gesubsidieerd wordt door het 
Bloso.  
 
Het kleischieten omvat verschillende disciplines (de Olympische trap, de dubbele trap, de Olympische Skeet, de 
Universele trap, het Jachtparcours, de Amerikaanse trap en de DTL), die elk een verschillend ruimtebeslag 
vereisen. Doch algemeen kan gesteld worden dat een ideaal terrein voor een kleischietstand 16 ha moet 
omvatten (400 m op 400 m) en dat de ideale schietrichting NNO is. Hierbij is het belangrijk op te merken dat 
ongeveer 50% van deze oppervlakte gebruikt wordt als veiligheidszone. Het volstaat bijgevolg dat tijdens het 
schieten niemand aanwezig is in deze zone.  
 
Het kleischieten is in Vlaanderen op sterven na dood. Na de recente sluiting van 2 schietstanden in Limburg 
blijven er nog slechts enkele over in heel Vlaanderen.  
 
Het is duidelijk dat er in Vlaanderen onvoldoende infrastructuur voorhanden is voor de beoefenaars van het 
kleischieten. De FKVL telt heden immers nog slechts een 1.200 tal leden, verspreid over 15 clubs. Er mag echter 
aangenomen worden dat er in Vlaanderen zo’n 10.000 kleischutters zijn, doch vele beoefenaars zijn, bij gebreke 
aan sportinfrastructuur in Vlaanderen, uitgeweken naar Waalse of buitenlandse clubs.  
 
Teneinde deze diaspora tegen te gaan en om te keren, moet er tegen 2010 minstens 1 permanente 
kleischietstand per provincie zijn, die over voldoende oppervlakte beschikt opdat er meerdere olympische – en 
niet-olympische disciplines kunnen worden beoefend.  
 
Tegen 2020 zouden er tenslotte minstens 2 permanente kleischietstanden per provincie voorhanden moeten zijn 
zodat het aantal in Vlaanderen op 10 zou worden gebracht. Hiervan zouden er minstens 2 of 3 de olympische 
disciplines moeten aanbieden.  
 
Leden 
  
Het aantal leden van de kleischietstanden in Vlaanderen is de laatste jaren fors gedaald. Aldus waren er in 2000 
nog 1.700 aangesloten leden, terwijl dit aantal in 2005 reeds teruggezakt is naar 1.300.  
 
Oorzaak van deze daling is enerzijds de stelselmatige sluiting van permanente schietstanden in Vlaanderen. 
Ingevolge de strenge wetgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening en de individuele klachten van burgers 
en/of actiegroepen werd inderdaad de ene permanente kleischietstand na de andere gesloten in Vlaanderen, met 
als resultaat dat er vandaag geen enkele noemenswaardige permanente schietstand nog operationeel is.  
 
Anderzijds heeft de invoering, door het K.B. van 13  juli 20001 op de schietstanden, van de verplichting voor 
iedere beoefenaar om een bewijs van “goed gedrag en zeden” af te leveren aan de uitbater van de schietstand 
eveneens veel gelegenheidsschutters weggehouden.  
 
 

                                                           
1 K.B. van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden (B.S. 1 augustus 2000)  
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Locaties 
 

a) Bestaande locaties in Vlaanderen 
 
Overzicht van de permanente schietstanden in Vlaanderen 
 

PROVINCIE GEMEENTE / 
CLUB 

AANTAL 
STANDEN 

DISCIPLINES SITUATIE RO  LID 
FKVL 

OPP. 
(in 
ha) 

OPENINGSTIJDEN 

ANTWERPEN Noorderwijk – 
Club Tir der 

Kempen 

1 2 
Amerikaanse 

Traps – 1 
Jachtparcours 

Landbouwgebied – 
Vergunning verlengd tot 
08/2010 +  planologisch 

attest toegestaan 

Ja 5 Woensdag 
Zaterdag 
Zondag 

 Tielen 
(Veedijk-

Turnhout) – 
Club Tir der 

Kempen 

1  Militair gebied – vergunning 
verlengd tot 2011 

Ja 8-10 Enkel in juni, juli en 
augustus op 

zaterdag tussen 
14u – 18u 

 Ruisbroek – 
Klein 

Brabantse 
Shooting 

Club 

1 Meerdere 
kleine 

Jachtparcours 
– 1 Skeet 

Gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen 

en openbaar nut – 
vergunning verlengd tot + 

2010-2011 

Ja 1 Aantal maanden 
per jaar voor 

opleiding 
jachtexamen en 

afleggen praktische 
proef 

OOST-
VLAANDEREN 

Zelzate 
(terrein 

Sidmar) – 
Wapenhandel 

Parret 

1 (privé) Enkel 
recreatief 
schieten 

Industriegebied – vergunning 
verlengd tot 2020 

Neen 5-6 Privé 

LIMBURG Leopoldsburg 
– Club Target 

121 

1 Schieten op 
kleiduiven en 

op vaste 
doelen met 

karabijn 

Militair gebied – vergunning 
verlengd tot 2021 

Neen  Enkel op woensdag 
-, zaterdag –en 

zondagnamiddag 
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WEST-
VLAANDEREN 

/ / / / / / / 

VLAAMS-
BRABANT 

/ / / / / / / 

 
 
Totaal aantal open standen: 2 volwaardige standen, lid FKVL, 1 privé-stand en 1 stand, niet-lid FKVL 
 
Zie ook: Bijlage I: “Overzicht van de bestaande schietstanden in Vlaanderen” 
 
 

b) Gesloten locaties in Vlaanderen 
 
Overzicht van de recent gesloten kleischietstanden in Vlaanderen: 
 

PROVINCIE GEMEENTE / 
CLUB 

AANTAL 
STANDEN 

DISCIPLINES OORZAAK 
SLUITING 

OPP.  
(in 
ha) 

LID 
FKVL 

VOORSTEL 
VAN 

OPLOSSING 
WEST-

VLAANDEREN 
Lo-Reninge – 

Club De Dooman 
Schutters 

1 2 
Amerikaanse 

Traps met 
sono-pull – 1 
Jachtparcours 

Vergunning niet 
verlengd wegens 
zonevreemdheid 
(landbouwgebied) 

5 Ja Opvang 
zonevreemdheid 
door toekenning 
provinciaal RUP  

 Koekelare – Club 
De 
Houtlandschutters 

1  Vergunning niet 
verlengd wegens 
zonevreemdheid 
(landbouwgebied) 

 Ja  

 Marke – privé 1 Privé / / Neen / 
 Pitte – privé 1 Privé / / Neen / 

OOST-
VLAANDEREN 

Kruibeke 1 / / / Ja / 

ANTWERPEN Wuustwezel – 
Skeet Club der 

Kempen 

1 2 olympische 
Skeets 

Vergunning niet 
verlengd wegens 
zonevreemdheid 
(militair gebied) 

/ Ja  

 Gooreind – Club 
De Zwarte Duif 

1 1 olympische 
Skeet 

Vergunning niet 
verlengd wegens 
zonevreemdheid 
(militair domein) 

/ Ja  

LIMBURG Zutendaal – Club 
Sint-Hubertus 

1 1 olympische 
Trap 

Schorsing 
milieuvergunning 

wegens 
geluidshinder 

/ Ja Aanpassing 
geluidsnormen 

in VLAREM 

 Beverst – Club 
Sint-Gertrudis 

1 1 Skeet – 2 
Amerikaanse 

Traps – 1 
Jachtparcours 

Vergunning niet 
verlengd wegens 
zonevreemdheid 
en geluidshinder 

/ Ja Opvang 
zonevreemdheid 
door toekenning 
provinciaal RUP 

 Neerpelt – St-
Hubertus 

verschillende Jachtparcours, 
FITASC 

disciplines 

Vergunning niet 
verlengd wegens 
zonevreemdheid 

(bosgebied) 

/ Ja Opvang 
zonevreemdheid 
door toekenning 
provinciaal RUP 

 
 
Totaal aantal recent gesloten standen: 10 
 
Zie ook: 
 
Bijlage II: “Recent gesloten kleischietstanden” 
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Overzicht van de in het vorige decennium reeds gesloten schietstanden: 
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1
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Antwerpen Vl.-Brab.

gesloten
clubs

 
 
Totaal aantal gesloten standen vorig decennium: 18 
 
 

c) Besluit 
 
Heden blijven er bijgevolg slechts 2 volwaardige permanente kleischietstanden over, beide gelegen in de 
provincie Antwerpen. Deze situatie is uiteraard dramatisch voor de olympische sport, doch ook voor de Afdeling 
Bos en Groen, die op de permanente schietstanden de praktische proef voor het jachtverlof afneemt.  
 
Het gebrek aan permanente schietstanden wordt momenteel gedeeltelijk opgevangen door de organisatie van 
weischietingen. Weischietingen zijn eenmalige (occasionele) schietwedstrijden die maximum tweemaal per jaar 
en maximum gedurende 4 dagen op hetzelfde perceel kunnen georganiseerd worden en waarvoor een toelating 
van de gemeente en een erkenning van de gouverneur moet gevraagd worden. Het is echter belangrijk op te 
merken dat deze weischietingen enkel een oplossing bieden voor de recreatieve schutters.  
 
Zoals reeds vermeld is het kleischieten ook een olympische sport die drie disciplines omvat. Geen enkele van 
deze olympische disciplines heeft heden nog een oefenlocatie in Vlaanderen. De olympische schutters zijn 
bijgevolg volledig aangewezen op het buitenland.  
 
 
Knelpunten 
 

a) Ruimtelijke ordening 
 
Problematiek 
 
Vrijwel alle permanente kleischietstanden in Vlaanderen zijn (of waren) zonevreemd. Wanneer de uitbaters van 
de schietstanden een aanvraag indienen om de situatie te regulariseren worden zij meestal negatief geadviseerd. 
Het uitdeinen van de urbanisatie in Vlaanderen leidt immers tot verkavelingen in de buurt van permanente 
schietstanden die al jaren bestaan, hetgeen uiteraard voor problemen zorgt en tot protest leidt van de nieuwe 
omwonenden.  
 
De standen voor kleischieten worden bovendien ondergebracht in recreatiegebied. Zij moeten tevens over een 
milieuvergunning klasse I beschikken (VLAREM) en er worden zeer strenge geluidsnormen opgelegd. Bij de 
aanvraag tot verlening van de lopende milieuvergunning wordt bijgevolg vaak de zonevreemdheid aangegrepen 
om deze verlenging te weigeren.  
Dit alles gekoppeld aan een groot gebrek aan recreatiegebied maakt dat het voor de schietsport steeds 
moeilijker, om niet te zeggen praktisch onmogelijk, wordt om nog geschikte locaties te vinden.  
 
Ook het zoeken naar multifunctionele terreinen waar het kleischieten eventueel zou kunnen worden uitgeoefend 
samen met andere luidruchtige sporten (motorsporten) heeft tot nog toe niets opgeleverd.  
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Voorstellen tot oplossingen 
 
1. op korte termijn: 
 
De zonevreemdheid van de resterende Vlaamse permanente kleischietstanden moet weggewerkt worden via de 
onmiddellijke opstart van provinciale of gewestelijke RUP. 
 
2. op middellange termijn (2010): 
 
Er moeten minstens 2 locaties per provincie aangeduid worden die voldoende groot zijn om verschillende 
kleischietdisciplines te herbergen en die op voldoende afstand (in de schietrichting) van de omliggende woningen 
liggen om geluidsoverlast te vermijden. Deze permanente schietstanden zouden vervolgens verankerd moeten 
worden in provinciale of gewestelijke RUP of zouden desgevallend kunnen opgenomen worden in 
multifunctionele terreinen voor luidruchtige (gemotoriseerde) sporten. De noodzakelijke oppervlakte zou 10 tot 16 
ha moeten bedragen, doch dit zou in het kader van medegebruik met andere luidruchtige sporten sterk beperkt 
kunnen worden.  
 
3. op lange termijn (2020): 
 
In de ons omringende landen stellen we vast dat, daar waar voldoende permanente kleischietstanden aanwezig 
zijn, het ledenaantal sterk groeit. Er zal in Vlaanderen op lange termijn vermoedelijk geen behoefte zijn aan een 
uitbreiding van het aantal permanente kleischietstanden indien de objectieven op middellange termijn worden 
gerealiseerd, doch er zal wel nood zijn aan het verder uitbouwen van de op dat ogenblik bestaande 
schietstanden.  
  

b) Leefmilieu 
 
Geluid 
 
De schietstanden voor kleischieten worden ingedeeld in permanente en occasionele (minder dan 5 dagen per 
jaar) schietstanden. Naargelang het een permanente of occasionele schietstand betreft, zijn andere bepalingen 
van de VLAREM –en VLAREBO-regelgeving van toepassing.  
 
Vooral de door de VLAREM II opgelegde geluidsnormen zijn voor de kleischietsport praktisch niet haalbaar. Het 
is dan ook meestal op basis van deze regelgeving dat permanente schietstanden worden gesloten. 
 
De geluidsnormen die in VLAREM II zijn opgenomen werden op een louter theoretische basis vastgelegd. Op het 
ogenblik dat de teksten van VLAREM II werden opgesteld waren er immers nog geen meetgegevens 
beschikbaar. Ondertussen zijn deze er wel en is gebleken dat de door VLAREM II opgelegde normen volkomen 
onrealistisch en onhaalbaar zijn.  
 
De milieu-inspectie is intussen tot dezelfde vaststelling gekomen. In het milieuhandhavingsrapport van 20022 
schreef de milieu-inspectie immers zelf op p. 92: 
 
“Schietstanden in openlucht: De formule in Vlarem II voor de bepaling van het specifieke geluid van een 
schietstand, in een lokaal of in open lucht, geeft aanleiding tot een zeer strenge voorwaarde. Uit een 
transformatie van de formule blijkt dat het specifieke geluid gelijk is aan het equivalent geluidsniveau van het 
schietgeluid vermeerderd met 12,6 dB(A). Het equivalent geluidsniveau is in dit geval de meest voor de hand 
liggende keuze voor de relevante waarde. Vermits een verhoging van het geluidsniveau met 12,6 dB(A) 
overeenkomt met een 18 keer hogere geluidsintensiteit, betekent dit dat een schietstand 18 maal strenger wordt 
beoordeeld dan een doorsnee inrichting.” 
 
De milieu-inspectie komt op p. 93 tot het besluit: 
 
“De praktijk leert dat het in Vlaanderen momenteel bijna onmogelijk is om een schietstand uit te baten die aan de 
strenge voorschriften van afdeling 5.32.8 van Vlarem II voldoet.” (wij onderlijnen) 
 

                                                           
2 Milieuhandhavingsrapport 2002 van de Afdeling Milieu-inspectie: voor de volledige tekst: www.mina.be/ami-mhr2002.html  
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Indien de theoretisch vastgelegde geluidsnormen voor schietstanden in open lucht ongewijzigd blijven, betekent 
dit dat de weinige permanente kleischietstanden in Vlaanderen gesloten kunnen en zullen worden. Wat meer is, 
indien er ooit multifunctionele terreinen voor luidruchtige sporten komen ingevolge de beslissing van de Vlaamse 
Regering van 19/7/2002 waar bijvoorbeeld motorcross en kleischieten op zullen kunnen uitgeoefend worden, dan 
zou op basis van de huidige regelgeving de permanente schietstand nog kunnen gesloten worden wegens niet 
naleving van de bestaande geluidsnormen, terwijl de permanente omloop voor gemotoriseerde sporten, waarvoor 
afwijkingen worden toegestaan inzake geluidsnormen, zou kunnen blijven bestaan.  
 
De kleischietsector is dan ook vragende partij om bij hoogdringendheid afwijkingen toe te staan inzake 
geluidsnormen, naar analogie met de sector van de gemotoriseerde sporten. 
 
Bodem 
 
De door de VLAREM-regelgeving opgelegde maatregelen met betrekking tot de bodemverontreiniging zijn 
eveneens een zeer zware last voor het kleischieten.  
 
Wanneer meer dan 5 dagen per jaar geschoten wordt, dient de uitbater van de schietstand jaarlijks in overleg met 
de Afdeling Milieu-inspectie over te gaan tot een bodemonderzoek van het terrein. De hoge kosten die hiermee 
gepaard gaan vallen volledig ten laste van de uitbater. Indien uit een dergelijk bodemonderzoek blijkt dat 
bepaalde waarden de bodemkwaliteitsdoelstelling B overschrijden, worden alle schietingen op het terrein 
verboden zolang er geen door de Afdeling Milieu-inspectie goedgekeurde bodemsanering heeft plaatsgevonden.  
 
De FKVL is bereid om de beste beschikbare technieken aan te wenden om de bodemverontreiniging tegen te 
gaan. Er wordt concreet voorgesteld om het gebruik van loodhagel vanaf 01/01/2007 te verbieden en om 
tegelijkertijd een maximum-norm voor het PAK-gehalte van de kleischijven van 10mg/kg op te leggen.      
 
Erkenning door de Gouverneur 
 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat, ingevolge het K.B. van 13/07/2000, kleischietstanden tevens een 
erkenning moeten krijgen van de provinciegouverneur. Voor permanente schietstanden betekent het aanvragen 
van een dergelijke erkenning een meerkost van 500 €.  
 
Voorstellen tot oplossingen  
 
1. op korte termijn: 
 
De nog overblijvende permanente kleischietstanden in Vlaanderen moeten absoluut gevrijwaard worden van 
sluiting. Men zou een stand-still kunnen toepassen in afwachting van een aanpassing van de geldende 
regelgeving.  
 
Verder moeten de reeds gesloten permanente kleischietstanden opnieuw geopend worden zolang er geen 
nieuwe locaties kunnen aangeduid worden. De heropende schietstanden zouden opnieuw in gebruik kunnen 
worden genomen door de uitreiking van tijdelijke milieuvergunningen (min. 5 jaar). 
 
Tenslotte zou de milieuwetgeving inzake geluidsnormen en bodemonderzoek moeten aangepast worden, naar 
analogie met de gemotoriseerde sporten.  
 
2. op middellange termijn (2010): 
 
Er moet gezorgd worden voor voldoende rechtszekerheid voor de uitbaters. Dit zou kunnen door het 
voorafgaandelijk opnemen van eventuele gebruiksbeperkingen in de milieuvergunning. Verder zou de aflevering 
of de verlenging van de milieuvergunning niet meer afhankelijk moeten gesteld worden van opmerkingen of 
klachten van de omgeving in de loop van de uitbatingstermijn.  
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Objectieven – Behoeften  
 
Voorstel tot aanpassing van het hoofdstuk 5.32 “ontspanningsinrichtingen en schietstanden” van de 
VLAREM II regelgeving in functie van het kleischieten  
 

a) Voorstel tot aanpassing: geluid 
 
Afdeling 5.32.8 Schietstanden in open lucht 
 
 Subafdeling 5;32.8.2 Kleiduivenschietstanden  
 
De kleischietsector stelt voor om de volgende tekst in te voegen: 
 
“Artikel 5.32.8.2.7 Geluid 
 
§ De exploitant treft de nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de 
omgeving te beperken en vermeldt deze in een register. Ook de controle en de wijze van controle op de 
maatregelen worden in het register vermeld. Het register wordt door de exploitant steeds ter beschikking 
gehouden van de toezichthoudende overheid. Naargelang van de omstandigheden en technologisch 
verantwoorde mogelijkheden volgens de huidige stand van de techniek wordt hierbij gebruik gemaakt van een 
oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen, geluidsarme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of 
absorptie en/of afscherming. Het maximale emissieniveau wordt per discipline en per categorie bepaald waarbij 
rekening gehouden wordt met de bes beschikbare verantwoorde technieken; dit maximale emissieniveau wordt 
ingeschreven in het register.” 
 
De kleischietsector stelt tevens voor om tegelijkertijd de volgende afstands- en evenredigheidsregels in 
te voegen: 
 
“Artikel 5.32.8.2.8 Verbods- en afstandsregels 
 
§1 Het is verboden een kleiduifschietstand te exploiteren waarvan de schietposten in de schietrichting op een 
afstand van 500 meter of minder gelegen zijn van een stilte-behoevende inrichting, van een woongebied ander 
dan een woongebied met landelijk karakter, van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde, van een 
natuurreservaat, van een parkgebied of van een gebied voor verblijfsrecreatie of op minder dan 250 meter van 
individuele woningen; deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op tijdelijke inrichtingen.  
 
§2 De afstandsregels gelden niet voor de bestaande inrichtingen of gedeelten ervan. De vergunningsverlenende 
overheid kan met het oog op het algemeen belang en in functie van de lokale omgevingsfactoren een 
gebruiksbeperking opleggen in de milieuvergunning.” 
 
In het kader van de best beschikbare technologie stelt de kleischietsector voor om de maximale 
hagellading te verminderen tot 28 gr. (zie infra onder punt 5.32.8.2.3) 
 

b) Voorstel tot aanpassing: de inrichting van de schietstand 
 
Het grootste gedeelte van de voorschriften die vervat zijn in artikel 5.32.8.2.2 inzake de inrichting van de 
schietstand horen volgens de kleischietsector niet thuis in de milieuwetgeving. Sommige bepalingen zijn zelfs 
strijdig met het K.B. op de schietstanden, dat eveneens de inrichting van de schietstand regelt. Verder gelden 
bepaalde voorschriften specifiek voor bepaalde disciplines, waardoor er voor de andere disciplines 
uitzonderingen zouden moeten voorzien worden.   
 
Aangezien het K.B. op de schietstanden en de internationale reglementen de inrichting van de schietstand meer 
dan voldoende regelen, stelt de kleischietsector voor om de paragrafen 1 t.e.m. 7 en 9 van het artikel 5.32.8.2.2 
te schrappen. Tegelijkertijd kan dan ook §3 van het artikel 5.32.8.1.1 worden weggelaten.  
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De aldus voorgestelde tekst zou er als volgt uitzien: 
 
“Artikel 5.32.8.2.2 Inrichting van de schietstand 
 
§1 De schietstand is ingericht overeenkomstig een code van goede praktijk. 
 
§2 De toeschouwers en de schutters die niet aan de beurt zijn bevinden zich achter een materiële hindernis, 
gelegen minstens 5 meter achter de schietplaats.  
 
§3 Zodra de kleiduiven en/of de brokstukken ervan ingevolge de weersomstandigheden buiten het schietveld 
kunnen terechtkomen moet de schieting onmiddellijk stilgelegd worden.” 
 

c) Voorstel tot aanpassing: de wapens  
 
In het artikel 5.32.8.2.3 wordt het kaliber van een glad loopgeweer uitgedrukt aan de hand van een getal en niet 
in millimeter.  
 
Onder het §2 voorziet het artikel 5.32.8.2.3 een maximale lading van 32 gram. In het kader van de best 
beschikbare technologie en teneinde de geluidsproductie verder te verminderen stelt de kleischietsector voor om 
de lading terug te brengen op 28 gram.  
 
Verder stelt de sector voor om 1 jaar na de publicatie van de aanpassingen een verbod op te leggen op het 
gebruik van loodhagel op kleiduifschietstanden. Het gebruik van alternatieve hagel, zoals staalhagel, zal als 
gevolg hebben dat, wegens het beduidend lager soortelijk gewicht van het gebruikte materiaal, de norm op de 
diameter van de korrels zal moeten aangepast worden. Om met een staalpatroon een equivalente impact te 
bekomen als met een loodpatroon, stelt de sector voor om de diameter van de staalkorrels te beperken tot 3 mm 
in plaats van de huidige 2,5 mm. 
 
De in die zin gewijzigde tekst zou er als volgt uitzien: 
 
“Artikel 5.32.8.2.3 De wapens 
 
§1 De gebruikte geweren zijn jachtgeweren of sportgeweren met gladde loop met een maximum kaliber 12. Hun 
schouderriem dient verwijderd te worden.  
 
§2 De patronen mogen niet langer zijn dan 70 mm en hun vulling bedraagt maximum 28 gram. De diameter van 
de loodkorrels is maximum 2,55 mm en deze van de staalkorrels maximum 3 mm. Het gebruik van zwart kruit en 
lichtpatronen is verboden. 
 
§3 Automatische wapens zijn verboden.  
 
§4 Wanneer de schutter niet op de schietplaats is, bevindt zijn wapen zich op een veilige plaats.  
 
§5 Voor de schieting legt de schutter zijn patronen ter controle aan de hoofdscheidsrechter of de 
verantwoordelijke persoon voor.  
 
§6 Het is vanaf 01/01/2007 verboden op kleiduiven te schieten met loodpatronen of daartoe de gelegenheid te 
geven. Het is verboden loodpatronen voorhanden te hebben tijdens het schieten op kleiduiven.” 
 

d) Voorstel tot aanpassing: De schieting 
 
Alle bepalingen die in artikel 5.32.8.2.5 zijn opgenomen met betrekking tot de schieting worden reeds voldoende 
behandeld in het K.B. op de schietstanden en in de internationale reglementen.  
 
Aangezien het hier voornamelijk om veiligheidsregels gaat en de FKVL een groot belang hecht aan het veilig 
omgaan met wapens, stelt zij voor om het artikel als volgt aan te passen: 
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“Artikel 5.32.8.2.5 De schieting 
 
§1 Op de schietplaats vertoeven geen andere personen, dan de schutters die aan de beurt zijn en eventueel de 
scheidsrechter(s), de juryleden, de initiator of instructeur en de werpleider.  
 
§2 De wapens worden slechts geladen op de schietplaats. 
 
§3 De schutters mogen de schietplaats slechts verlaten met een ongeladen wapen.  
 
§4 De schutter houdt zijn wapen steeds in de richting van het schietveld, tenzij het geopend is.  
 
§5 Bij een defect aan een geladen geweer meldt de schutter dit onmiddellijk aan de scheidsrechter.  
 
§6 De schieting mag slechts begonnen worden na de expliciete toelating van de verantwoordelijke persoon, die 
vooraf gecontroleerd heeft of de veiligheid verzekerd is. De verantwoordelijke persoon of zijn hiertoe aangeduide 
medewerkers houden verder permanent toezicht op het verloop van de schieting.  
 
§7 De schieting wordt onmiddellijk stilgelegd wanneer de verantwoordelijke persoon dit door middel van een rode 
vlag of door middel van een geluidssignaal aangeeft. 
 
§8 Telkens het nodig is dat het schietveld betreden wordt, ontladen de schutters hun wapen.  
 
§9 Er mag niet op andere doelen geschoten worden dan op kleiduiven.  
 
§10 De schutters mogen elkaar op geen enkele manier hinderen.  
 
§11 Iedereen die zich op een onverantwoordelijke manier gedraagt wordt van het schietterrein verwijderd.” 
 

e) Voorstel tot aanpassing: algemene bepalingen 
 
Aangezien het K.B. op de schietstanden reeds voorziet in het aanleggen van een register, lijken de paragrafen 1, 
2 en 3 van het artikel 5.32.8.2.6 VLAREM II overbodig.  
 
Voor wat betreft het paragraaf 4 van datzelfde artikel, stelt de kleischietsector vast dat er een tegenstrijdigheid 
bestaat tussen hetgeen VLAREM II oplegt en hetgeen VLAREBO oplegt. Aldus legt VLAREM II een jaarlijks 
bodemonderzoek op, terwijl VLAREBO aan schietstanden categorie A het volgende oplegt: 
 
“Artikel 4 
 
§1 De exploitanten van de volgende inrichtingen of activiteiten moeten op eigen kosten een oriënterend 
bodemonderzoek doen: 
 
1° Inrichtingen of activiteiten die in de in artikel 2 van dit besluit bedoelde lijst onder de kolom “categorie” met de 
letter A zijn aangeduid.  
 
a) een eerste maal: 
 

- voor activiteiten of inrichtingen die voor 29 oktober 1995 in exploitatie waren: voor 31 december 2003. 
 
- voor activiteiten of inrichtingen waarvan de exploitatie na 29 oktober 1995 is aangevat: 

 
- wanneer geen oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd binnen de periode van 5 jaar 
voorafgaand aan de datum van de definitieve milieuvergunning: binnen de periode van tien jaar 
na de datum van de definitieve milieuvergunning. 
 
- wanneer een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd binnen de periode van 5 jaar 
voorafgaand aan de datum van de definitieve milieuvergunning: binnen de periode van twintig 
jaar na de datum van de definitieve milieuvergunning. 
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b) vervolgens periodiek om de 20 jaar. 
 
Er dient tevens vastgesteld te worden dat de interpretatie van dit artikel verschillend is naargelang de provincie. 
Om interpretatieverschillen uit te sluiten, stelt de sector voor om het artikel in VLAREM II te schrappen.  
 
Anderzijds werd recentelijk vastgesteld dat de klassieke kleiduiven, waarbij als bindmiddel koolteer of 
petroleumteer wordt gebruikt, vervuilend zijn en overschrijdingen kunnen veroorzaken van de 
bodemsaneringsnormen inzake PAK’s. De sector stelt bijgevolg voor om het gebruik van dergelijke kleiduiven 
vanaf 2007 te verbieden.  
 
Het gewijzigde artikel, zoals voorgesteld door de kleischietsport, zou er als volgt uitzien: 
 
“Artikel 5.32.8.2.6 Algemene bepalingen 
 
§1 Het is vanaf 01/01/2007 verboden kleiduiven te gebruiken of voorhanden te hebben die milieugevaarlijke 
stoffen bevatten in concentraties die de hieronder aangegeven waarden te boven gaan. De som van anthraceen, 
benzo(a)anthraceen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, 
indeno(1,2,3-cd)pyreen, naftaleen en benzo(ghi)peryleen mag de 10 mg/kg niet overschrijden.” 
 
Zie ook: 
 
 Bijlage III: “Voorstel aangepaste tekst VLAREM II betreffende schietstanden in open lucht.” 
 
 
Besluit 
 
De strenge en onaangepaste milieuwetgeving heeft tot gevolg dat er heden in Vlaanderen geen 
noemenswaardige permanente kleischietstand meer te vinden is. Wegens deze totale afwezigheid van dergelijke 
standen in Vlaanderen hebben tal van schutters hetzij afgehaakt hetzij hun sportbeoefening verplaatst naar 
Wallonië of naar het buitenland.  
 
Door deze achteruitgang van de olympische sport kleischieten toe te laten, laat Vlaanderen een aantal 
belangrijke sportieve- en economische troeven varen.  
 
Prof. Dr. G. Allaert (RUG) had reeds in een studie van 1998 het economische belang van het kleischieten in 
België begroot op 904 miljoen Bef (22,4 miljoen €). Hierbij dient herinnert te worden aan het feit dat de 
permanente schietstanden niet alleen een rol spelen in het sport- en recreatieschieten, doch ook een belangrijke 
functie hebben in het kader van de jachtopleiding en het afleggen van het jachtexamen.  
 
Bovendien is het zo dat ‘onafhankelijke’ permanente schietstanden aantrekkelijker zijn voor investeerders. De 
concessies op militaire domeinen bieden immers onvoldoende zekerheid aan een uitbater die belangrijke 
investeringen wil doen in vaste installaties.  
 
Tenslotte dient er ook op gewezen te worden dat permanente schietstanden eveneens onder de toepassing van 
de (federale) wapenwet vallen. De nieuwe wapenwet die op federaal niveau in de maak is zal de aanschaf van 
een wapen strenger reguleren, doch zal bepaalde vrijstellingen verlenen aan jagers (jachtverlof) en aan 
sportschutters (sportschutterslicentie). Indien in het kader van deze vrijstelling en voor het behoud van een 
sportschutterslicentie het bewijs zal moeten geleverd worden dat men minstens 12 maal per jaar gaat schieten, 
zal het belang van de aanwezigheid van permanente schietstanden in Vlaanderen bijgevolg nogmaals naar voren 
geschoven worden.  
 
Net zoals voor de luchtsporten dringt zich voor het kleischieten bijgevolg een dringende herziening van o.a. de 
VLAREM-regelgeving op, teneinde realistische normen op te leggen die het behoud en de noodzakelijke uitbouw 
van de permanente schietstanden opnieuw mogelijk maken.  
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BIJLAGE 1: Overzicht van de bestaande schietstanden in Vlaanderen : 
 
1. Club: TIR DER KEMPEN 
 Uitbater: Peeters Frans, Itegembaan 221 - 2590 Berlaar  tel. 015/24.29.66. Peeters Frans is eveneens 

wapenhandelaar en olympisch medaillewinnaar kleischieten. 
 
 Schietstand: Duipt, 6, 2200 Noorderwijk  tel. 014/26.17.83 
 
 Op de autostrade Antwerpen - Hasselt neemt u afrit 22 naar Olen  en daarna Noorderwijk, richting 

Morkhoven.  Bij het verlaten van de gemeente Noorderwijk is er een overweg.  Juist voor die overweg 
neemt u een smalle betonweg (Kruisstraat) rechts, die, kronkelend door de velden, u na ongeveer 5 km 
aan de club brengt. 

 
 De club bezit 2 AMERIKAANSE TRAP – 1 JACHTPARCOURS 

 

 
 

De schietstand was gelegen in landbouwgebied (zonevreemd). 
De vergunning van deze schietstand werd na beroep bij de minister van Leefmilieu voor 5 jaar verlengd (tot 
08/2010). 
De uitbater heeft tevens een aanvraag ingediend tot het bekomen van een planologisch attest om het 
probleem van de zonevreemdheid op te lossen. Het planologisch attest is ondertussen afgeleverd. 

 

2 Club: KLEIN BRABANTSE SHOOTING CLUB 
 Uitbater: Ceulemans Werner Gansbroekstraat 66 - 2870 PUURS tel. 03/886.86.95 
 
 Schietstand: Ruisbroek 075/79.13.89. 
 
 Oude baan Antwerpen - Boom - Brussel.  Te Boom de oude weg nemen en via de brug van het kanaal. Na 

de brug (op) 1e lichten rechts en 1e weg links.  Aan het einde van deze weg is de schietstand. 
 
 De club bezit meerdere  kleine JACHTPARCOURS en 1 SKEET. 
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De schietstand is gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
Deze schietstand is nog vergund voor ± 6 jaar. De oppervlakte van deze schietstand is slechts 1 ha., maar 
aangezien de schietstand in de schietrichting afgebakend wordt door een gipsstort is deze oppervlakte voor 
de toegepaste disciplines voldoende. 
Een aantal maanden per jaar wordt deze schietstand gebruikt voor de opleiding voor het jachtexamen en het 
afleggen van de praktische proef. 

 
3 Club: TIR KEMPENLAND 

Deze club heeft een concessie op het militair domein van Tielen (Veedijk-Turnhout). De oppervlakte van het voor 
het kleischieten gebruikte terrein is 8 à 10 ha.De milieuvergunning loopt tot 2011. De schietstand mag volgens de 
milieuvergunning slechts in werking zijn tijdens de maanden juni, juli en augustus en dit alleen op zaterdagnamiddag 
van 14 tot 18 h. Deze schietstand kan moeilijk als permanente stand beschouwd worden. 

 
4 Wapenhandel PARRET 

Op een terrein van Sidmar te Zelzate exploiteert de eigenaar van wapenhandel Parret uit Gent een privé 
kleischietstand. Het gaat hier louter om recreatief schieten aangezien geen enkele internationale olympische of niet-
olympische discipline aangeboden wordt. De machines zijn nog handbediend en de accomodatie (kantine, toiletten, 
parking) laat te wensen over. Deze stand is geen lid van de Federatie Kleischutters van het Vlaamse Land en kan 
moeilijk beschouwd worden als een permanente kleischietstand. 

 
5 Target 121 

Deze club is gevestigd op het militair domein van Leopoldsburg. De milieuvergunning loopt nog tot 2021. Er wordt 
geschoten op woensdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Het gaat hier om een gemengde 
schietstand waar zowel op kleischijven geschoten wordt als op vaste doelen met karabijnen. 

Deze club is geen lid van de Federatie Kleischutters van het Vlaamse Land en er is een ledenstop. Ook dit terrein 
kan moeilijk als een permanente kleischietstand beschouwd worden. 
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BIJLAGE 2: RECENT GESLOTEN KLEISCHIETSTANDEN 

 
WEST-VLAANDEREN 
1 Club: DE DOOMAN SCHUTTERS    
 Uitbater: Geldof - Ampe Christiane  Romanestraat 4 - 8647 Lo-Reninge tel. 058/28.91.39 
 Schietstand: Lo-Reninge 
 U neemt de weg naar Ieper en dan richting Veurne tot aan de weg naar Lo.  U volgt de weg naar Lo en 

komt dan aan de Romanestraat.  De schietstand is aan de linkerzijde van de weg gelegen. 
 De club beschikt over 2 AMERIKAANSE TRAP standen met sono-pull en 1 JACHTPARCOURS. 

 

 

 

 
De schietstand is gelegen in landbouwgebied (zonevreemd). 
De oppervlakte van het schietterrein is ± 5 ha. 
Deze permanente kleischietstand is gesloten wegens zonevreemdheid. 
De federatie vraagt om deze schietstand te heropenen en de zonevreemdheid dringend via een 
provinciale RUP op te lossen, aangezien er op korte termijn geen andere oplossing voorzien is 
voor de provincie West-Vlaanderen. 

 
2 Club: De Houtlandschutters 
 Uitbater: Gilbert Van Tournhout 
 Schietstand: in Torhout 

De schietstand is gelegen in landbouwgebied (zonevreemd). 
Deze permanente kleischietstand is gesloten. 
 

3+4 Kleine privé standen Marke en Pittem (niet aangesloten); eveneens gesloten. 

OOST-VLAANDEREN 

 
5 De stand van Kruibeke , is eveneens dicht (R.O en Milieu) 
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ANTWERPEN 
6 Club: SKEET CLUB DER KEMPEN 
 Uitbater: Permeke Raoul Sionkloosterlaan 36 - 2930 Brasschaat  tel. 03/663.01.84 
 Schietstand: Wuustwezel (militair domein)  
 Is gelegen op de oude baan Antwerpen - Brasschaat - Wuustwezel. Aan de gemeente Gooreind neemt 

men rechts de Arthur Boelstraat. Men komt aan  het militair domein en slaat na 300 meter de aardeweg 
links in; zodoende  komt men aan  het clubhuis.  Deze club heeft twee olympische skeetstanden.(géén 
wedstrijden). 

 Stand beschikt over 2 Skeetbanen. 
De schietstand is gelegen in militair gebied (Gooreind) 
Deze permanente kleischietstand is gesloten wegens weigering milieuvergunning (geluidshinder) 

7 Club: DE ZWARTE DUIF 
 Uitbater: Marien - De Laet Nicole  Bloemenlaan 22 - 2950 Kapellen 
 Schietstand: Gooreind - militair domein 
 Is gelegen aan de oude baan Brasschaat - Wuustwezel, grondgebied Gooreind. In de dorpskom slaat u af 

in de A. Boelstraat (Café "Op den Hoek") en volgt u de weg tot aan het militair domein U vervolgt de 
zandweg en na 500 m ziet u de club aan uw linkerzijde. Schietstand enkel geopend van april tot 
september. 

 De club bezit één olympische skeetstand. 
De schietstand is gelegen in militair gebied (Gooreind) 
Deze permanente kleischietstand is gesloten wegens weigering milieuvergunning (geluidshinder) 

LIMBURG 
9 Club: SINT HUBERTUS 
 Uitbater: Troonbeets Hilda  Kabienstraat 48 - 3670 Meeuwen    tel. 089/61.12.73 
 Schietstand: Zutendaal 
 Na de afrit van Genk, op autoweg E314 naar Aken, komt de afrit Zutendaal. Bij het binnenrijden van 

Zutendaal ziet U links een kerk; juist na de kerk is de weg naar Bree.  Na ongeveer 2 km ziet U op de 
rechterzijde van de baan een pijl naar het clubhuis. 

 Deze club heeft 1 OLYMPISCHE TRAP BAAN  
De schietstand is gelegen in recreatiegebied. 
Deze permanente kleischietstand is gesloten wegens weigering milieuvergunning (geluidshinder). Een 
aanpassing van de geluidsnormen in de Vlarem regelgeving zou het heropenen van deze 
schietstand mogelijk maken. 
Deze stand is de enige stand OLYMPISCHE TRAP in Vlaanderen en alle infrastructuur voor 1 
OLYMPISCHE baan is nog  aanwezig !!!! 

 
 

10 Club: SINT GERTRUDIS  
 Uitbater: nv Schietstand Appermont Jachtstraat 24 Beverst  
 
 Schietstand: Idem 
 
 Ligt op de baan Diepenbeek - Bilzen ( Jachtstraat 24  ).  Na het buitenrijden van Beverst vindt U na 500 m 

op de rechterzijde een plakkaat vermeldend "Schietstand Appermont". 
 
 Deze club bezit één SKEET, 2 Amerikaanse TRAP en één JACHTPARCOURS. 

De schietstand is gelegen in landbouwgebied (zonevreemd). 
Deze permanente kleischietstand is in juni 2005 gesloten wegens niet verlengen van de 
milieuvergunning. Aangezien er geen enkele medewerking is vanuit de gemeente Bilzen is de kans klein 
dat deze schietstand zou kunnen heropend worden. 
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11 Club: ST HUBERTUS – NEERPELT 
 Uitbater: Van Herck Schoolstraat 17 - 3910 Neerpelt 011/64.14.14 
 
 Schietstand: ROOIE PIER - 3910 NEERPELT 
 
 De club heeft meerdere schietstanden JACHTPARCOURS (FITASC disciplines), schietingen alleen op 

zaterdagnamiddag en 4 zondagen per jaar. Open sinds 1969. 
De schietstand is gelegen in bosgebied (zonevreemd). 
Deze permanente kleischietstand is sinds september 2004 gesloten. De aanvraag tot verlenging van de 
milieuvergunning werd geweigerd. 
 

Diverse clubs die in het voorgaand decennium gesloten werden :  
 

12 Clays Club - GERAARDSBERGEN 
 
13 Brussels Shooting club - DIEGEM 
 
14 Diana Clay club - WESTMALLE 
 
15 Marksmen - LIEFFINGE 

 
16 De eendenkooi - WENDUINE 

 
17 Clay club Meersdale - EGEM 

 
18 Ieperse Clay Club - DIKKEBUS 

 
19 Lindenschutters - ZOERSEL 

 
20 Pang pang - TESSENDERLO 

 
21 Aciers Alexis – HALLE BOOIENHOVEN 

 
22 Ensor - TIENEN 

 
23 De Kleitrappers - SCHELLE 

 
24 C.F.C. - WESTMALLE 

 
25 Jachthoorn - BEVEREN 

 
26 Tir - OVERIJSE 

 
27 Tir - STERREBEEK 

 
28 De Klei - WESTMALLE 

 
28 Schuttersvrienden - DAMME 
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BIJLAGE 3: Voorstel tot aangepaste tekst Vlarem II in functie van kleischieten 
 

Afdeling 5.32.8. Schietstanden in open lucht 

Subafdeling 5.32.8.1. Algemene bepalingen 
Art. 5.32.8.1.1. §1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de inrichtingen bedoeld in subrubriek 
32.7. van de indelingslijst ondergebracht in open lucht of in een niet-gesloten lokaal. 
§2. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op het gaaischieten met de handboog, andere dan 
kruisboog, zijnde handelingen die niet onder de toepassing vallen van de subrubriek 32.7. van de indelingslijst.  
§3. Elke uitbating van een schietstand in open lucht is verboden in natuur- en bosgebieden zoals bedoeld in het 
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp- 
gewestplannen en gewestplannen, in het bosdecreet van 13 juli 1990 en in de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud.  
Art. 5.32.8.1.2. Geluid en trillingen  
Behalve voor kleiduivenschietstanden gelden inzake geluid en trillingen de voorschriften van art. 5.32.7.2.7 van 
dit besluit. Voor kleiduivenschietstanden wordt verwezen naar art. 5.32.8.2.7. 
 
Subafdeling 5.32.8.2. 

Kleiduivenschietstanden 
Art. 5.32.8.2.1. Het schietterrein §1. Het schietterrein is volledig eigendom van of op zijn geheel gehuurd door de 
exploitant van de schietstand. Het bewijs van de eventuele huurovereenkomst dient ter inzage gehouden van de 
toezichthoudende ambtenaar. 
§2. Op de hoekpunten van het schietterrein wordt vóór elke schieting een bord geplaatst waarop duidelijk 
leesbaar het volgende opschrift is aangebracht: 
'GEVAAR - SCHIETTERREIN - HET ACHTERLIGGENDE TERREIN NIET BETREDEN'. 
§3. Op de hoeken van het schietveld wordt een goed zichtbare rode vlag geplaatst.  
 
Art. 5.32.8.2.2. Inrichting van de schietstand §1. De schietstand is ingericht overeenkomstig een code van goede 
praktijk. 
§2. De toeschouwers en de schutters, die niet aan de beurt zijn, bevinden zich achter een materiële hindernis, 
gelegen minstens 5 meter achter de schietplaats. 
§3. Zodra de kleiduiven en/of de brokstukken ervan ingevolge de weersomstandigheden buiten het schietveld 
kunnen terechtkomen, moet de schieting onmiddellijk stilgelegd worden. 
 
Art. 5.32.8.2.3. De wapens §1. De gebruikte geweren zijn jachtgeweren of sportgeweren met gladde loop met 
maximum kaliber 12. Hun schouderriem is verwijderd. 
§2. De patronen mogen niet langer zijn dan 70 mm, en hun vulling bedraagt ten hoogste 28 g. De diameter van 
de loodkorrels is ten hoogste 2,55 mm en van staalkorrels 3 mm. 
Het gebruik van zwart kruit en lichtpatronen is verboden. 
§3. Automatische wapens zijn verboden. 
§4. Wanneer de schutter niet op de schietplaats is, bevindt zijn wapen zich op een veilige plaats. 
§5. Vóór de schieting legt de schutter zijn patronen ter controle aan de hoofdscheidsrechter of de 
verantwoordelijke persoon voor. 
§6 Het is vanaf 01/01/07 verboden op kleiduiven te schieten met loodpatronen of daartoe de gelegenheid te 
geven. Het is verboden loodpatronen voorhanden te hebben tijdens het schieten op kleiduiven. 
 
Art. 5.32.8.2.4. Het personeel  
§1. Het toezicht wordt uitgeoefend door de verantwoordelijke persoon, bijgestaan door één of meer medewerkers 
en door de wedstrijdleiding. 
Hun functie is respectievelijk de volgende:  
 1° de verantwoordelijke persoon en zijn medewerker(s) staan in voor het veilig verloop van de 
schieting; zij nemen alle beslissingen die daartoe nodig zijn; 
 2° de wedstrijdleiding, bestaande uit één of meer scheidsrechters en juryleden, staat in voor de 
controle van het schietverloop in enge zin, b.v. het beoordelen van de schoten, het toekennen van de punten; zo 
nodig roepen zij de hulp in van de verantwoordelijke persoon en/of zijn medewerker(s); 
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§2. De verantwoordelijke persoon en zijn medewerker(s) alsmede de wedstrijdleiding dragen duidelijk zichtbare, 
onderling verschillende kentekens. 
§3. De minimumleeftijd van de verantwoordelijke persoon en zijn medewerker(s) alsmede van de operator(en) is 
18 jaar. 
 
Art. 5.32.8.2.5. De schieting  
§1 Op de schietplaats vertoeven geen andere personen, dan de schutters die aan de beurt zijn en eventueel de 
scheidsrechter(s), de juryleden, de initiator of instructeur en de werpleider. 
§2 De wapens worden slechts geladen op de schietplaats. 
§3 De schutters mogen de schietplaats slechts verlaten met een ongeladen wapen. 
§4 De schutter houdt zijn wapen steeds in de richting van het schietveld, tenzij het geopend is. 
§5 Bij een defect aan een geladen geweer meldt de schutter dit onmiddellijk aan de scheidsrechter. 
§6 De schieting mag slechts begonnen worden na de expliciete toelating van de verantwoordelijke persoon, die 
vooraf gecontroleerd heeft of de veiligheid verzekerd is. De verantwoordelijke persoon of zijn hiertoe aangeduide 
medewerkers houden verder permanent toezicht op het verloop van de schieting. 
§7 De schieting wordt onmiddellijk stilgelegd wanneer de verantwoordelijke persoon, dit door middel van een 
rode vlag of door middel van een geluidssignaal aangeeft. 
§8 Telkens het nodig is dat het schietveld betreden wordt, ontladen de schutters hun wapen. 
§9 Er mag niet op andere doelen geschoten worden dan op kleiduiven. 
§10 De schutters mogen elkaar op geen enkele manier hinderen. 
§11 Iedereen die zich op een onverantwoordelijke manier gedraagt, wordt van het schietterrein verwijderd.  
 
Art. 5.32.8.2.6. Algemene bepalingen  
§1 Het is vanaf 01/01/07 verboden kleiduiven te gebruiken of voorhanden te hebben die milieugevaarlijke stoffen 
bevatten in concentraties die de hieronder aangegeven waarden te boven gaan. De de som van anthraceen, 
benzo[a]anthraceen, benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, indeno[1,2,3-
cd]pyreen, naftaleen en benzo[ghi]peryleen, mag de 10 mg/kg niet overschrijden. 
 
Art. 5.32.8.2.7 Geluid 
§1 In afwijking van de bepalingen van artikel 5.32.8.1.2 (verwijzend naar artikel 5.32.7.2.7)  inzake beheersing 
van geluidshinder, gelden volgende bepalingen : De exploitant treft de nodige maatregelen om de 
geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken en vermeldt deze in een 
register. Ook de controle en de wijze van controle op de maatregelen worden in het register vermeld. Het register 
wordt door de exploitant steeds ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. Naargelang van de 
omstandigheden en technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de huidige stand van de techniek wordt 
hierbij gebruik gemaakt van een oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen, geluidsarme installaties 
en toestellen, geluidsisolatie en/of absorptie en/of afscherming.Het maximale emissieniveau wordt per discipline 
en per categorie bepaald waarbij rekening gehouden wordt met de best beschikbare verantwoorde technieken; 
dit maximale emissieniveau wordt ingeschreven in het register. 
 
Art. 5.32.8.2.8 Verbods- en afstandsregels 
§1 Het is verboden een kleiduifschietstand te exploiteren : waarvan de schietposten in de schietrichting op een 
afstand van 500 meter of minder gelegen zijn van een stilte-behoevende inrichting, van een woongebied ander 
dan een woongebied met landelijk karakter, van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde, van een 
natuurreservaat, van een parkgebied of van een gebied voor verblijfsrecreatie of op minder dan 250 m van 
individuele woningen; deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op tijdelijke inrichtingen. 
§2 De afstandsregels gelden niet voor de bestaande inrichtingen of gedeelten ervan. De vergunningverlenende 
overheid kan met het oog op het algemeen belang en in functie van de lokale omgevingsfactoren een gebruiksbeperking 
opleggen in de milieuvergunning. 
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Luchtsporten 
 
 

A. Inleiding 
 
De Cluster Luchtsporten omvat de vertegenwoordigers van: 
 

→ De vzw Vlaamse Cluster van Luchtsporten 
→ De vzw Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs 
→ De vzw Vereniging voor Modelluchtvaartsport 
→ De vzw Vlaams Verbond van Paraclubs 
→ De vzw Belgische Federatie voor Luchtvaart (motorvliegen) 
→ De vzw Belgische Vrije Vlucht Federatie (Hang –en paragliding) 
→ De vzw Belgian ULM Federation 

  
Het gebruik van het luchtruim in België is zeer complex georganiseerd. Het luchtruim omvat veel gecontroleerde 
gebieden, die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen.  
 
Welbepaalde gecontroleerde gebieden zijn in beperkte mate bruikbaar voor de motorvliegsport en voor het 
valschermspringen. De beoefening van de overige luchtsport disciplines is enkel in het niet gecontroleerde 
luchtruim toegelaten.  
 
Hierdoor blijft er slechts een heel klein deel van het totale luchtruim beschikbaar voor deze sporten.  
 
Dankzij een jarenlang overleg van de sector met de overheid zijn er heden ook enkele zones waarin een 
versoepeling geldt van de hoogtebeperkingen tijdens weekends en feestdagen indien de weersomstandigheden 
het toelaten. Dit is echter zeker niet voldoende opdat de luchtsportbeoefenaars hun sport ten volle kunnen 
uitoefenen in Vlaanderen.  
 
Deze complexe organisatie van het luchtruim en de strenge reglementeringen inzake gebruik van dit luchtruim 
hebben een enorme impact op de luchtsport en op het vinden van gepaste terreinen en locaties.  
 
Vandaar dat heel wat Vlaamse luchtsportbeoefenaars uitwijken naar Wallonië en naar het buitenland. Teneinde 
deze trend te kunnen ombuigen, moet rekening gehouden worden met de volgende overwegingen en behoeften. 
 

B. Inventarisatie 
 

B.1 Leden 
 

aantal clubs en aantal leden: historiek, evolutie en prognose voor de toekomst  
 
Zie ook Bijlage I: “Inventaris/Prognose” 
 

1. Zweefvliegsport: 
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6. Modelluchtvaart 
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B.2 Locaties 
 

a) Inventaris van de luchtvaartterreinen die op 1/03/2006 operationeel zijn voor de luchtsport 
 

Antwerpen
Vl.-Brabant
Limburg
Oost-Vl.
West-Vl.

 
 
 
De volgende van deze terreinen hebben te kampen met zware operationele beperkingen: 
 

→ Brasschaat 
→ Schaffen 
→ Goetsenhoven 
→ Moorsele 
→ Ursel 
→ Leopoldsburg 
→ Weelde 
→ Zoersel 
→ Kiewit/Hasselt 
→ Wevelgem/Kortrijk 
→ Brustem 

 
Zie ook: 
 
Bijlage II: “Overzicht van de thans in gebruik zijnde luchtvaartterreinen met onderzoek naar   
optimalisatiemogelijkheden.” 

 
Bijlage III: “Overzicht luchtsportterreinen.” 
 
 

b) Inventaris van de luchtvaartterreinen die op 1/03/2006 gesloten zijn voor de luchtsport 
 
De volgende terreinen waar de luchtsporten aanwezig waren, werden gesloten: 
 

→ Sint Denijs-Westrem: motorvliegen en zweefvliegen  
→ Aalst/Affligem: motorviegen en zweefvliegen 
→ Oud-Turnhout: motorvliegen en zweefvliegen, valschermspringen 
→ Zottegem/ Oombergen: motorvliegen, zweefvliegen 
→ Brugge/Industriezone: zweefvliegen 
→ Beernem: zweefvliegen 

 
 
Bovendien werden op de volgende terreinen de luchtsporten gebannen of beperkt: 
 

→ Wevelgem: zweefvliegen verboden  
→ Deurne: zweefvliegen verboden, motorvliegen beperkt 
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c) Inventaris van de luchtvaartterreinen die op 1/03/2006 in gevaar zijn voor de luchtsport 

 
De volgende clubs, die thans gebruik mogen maken van militaire domeinen, hebben geen zekerheid naar de 
toekomst toe en zijn bijgevolg bedreigd: 
 

→ Brasschaat 
→ Zoersel 
→ Weelde 
→ Schaffen 
→ Goetsenhoven 
→ Leopoldsburg 
→ Moorsele 
→ Koksijde 
→ Ursel  
→ Brustem 

 
 

d) Inventaris van de locaties die op 1/03/2006 potentieel in aanmerking kunnen komen voor de 
luchtsport 

 
De volgende terreinen, die thans niet gebruikt worden voor de luchtsport, zouden er perfect voor in aanmerking 
kunnen komen: 
 

→ Vliegveld Zutendaal: mogelijkheden voor motorvliegen, zweefvliegen, para –en hanggliding met 
sleepstart 
→ Terril Heusden-Zolder: geschikt voor hang –en paragliding 
→ Terril Waterschei: geschikt voor hang –en paragliding 
→ Terril Lanklaar/Eisden: geschikt voor hang –en paragliding 
→ Terril Beringen: geschikt voor hang –en paragliding 
→ Duingebied langs de kust: geschikt voor hang –en paragliding  
 

Zie ook:  
 
Bijlage IV: “Overzicht van bestaande luchtvaartterreinen die thans niet gebruikt worden voor de sport maar wel 
      bruikbaar zijn en van andere bruikbare locaties.” 
 
 

e) Inventaris van de luchtvaartterreinen waar een multidisciplinair gebruik door de verschillende 
luchtsporten moet gestimuleerd worden 

 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat een deel van het ruimteprobleem voor de luchtsporten zou kunnen 
opgelost worden indien er op de terreinen een multidisciplinair gebruik zou worden toegelaten en gestimuleerd.  
 
Op de volgende bestaande terreinen zou een dergelijk multidisciplinair gebruik perfect mogelijk zijn: 

→ Brustem/ Sint-Truiden  
→ Moorsele 
→ Leopoldsburg 

 
Voor een detailoverzicht van de mogelijkheden op deze terreinen: zie bijlage II en bijlage III 
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C. Knelpunten 

 
C.1 Ruimtelijke ordening 
 
 

a) De nood aan een herdefiniëring van het begrip luchtvaartterrein voor de luchtsport 
 
Het vastleggen van een locatie voor een luchtvaartterrein, via de bodembestemming en het afleveren van de 
nodige milieuvergunningen, is een gewestelijke bevoegdheid.  
 
Het RSV stelt dat er géén luchtvaartterreinen meer mogen bijkomen:  
 
“Geen bijkomende terreinen voor recreatie –en scholingsvliegen (U.L.M. –en sportvliegvelden) 
Er moet onderzocht worden in welke mate de bestaande terreinen voor recreatievliegen (waaronder de militaire en 
bestaande specifieke ULM-terreinen) qua gebruik geoptimaliseerd kunnen worden in functie van de groeiende ULM-
belangstelling en het recreatie –en scholingsvliegen in het bijzonder. De ontwikkeling van de bestaande terreinen moet 
afgewogen worden tegenover de ontwikkelingsperspectieven voor kernen, natuur, bos en landbouw én tegenover het beleid 
ten aanzien van de stiltegebieden  
 
De overige vliegvelden (o.m. Wevelgem) zijn van lokaal belang. Onderzocht moet worden in hoeverre vliegvelden van lokaal 
belang kunnen worden geoptimaliseerd voor recreatief en scholingsvliegen (zie Hoofdstuk III.2.Buitengebied). Voor de 
vliegvelden van lokaal belang gelegen in het stedelijk gebied wordt de toekomstige bestemming vastgelegd in het 
afbakeningsplan voor het stedelijk gebied.”  
 
Dit is uiteraard nefast voor de ontwikkeling van de luchtsporten, temeer daar er ondertussen reeds verschillende 
bestaande luchtvaartterreinen werden gesloten.  
 
Aldus werd de luchtsportsector de voorbije jaren geconfronteerd met de sluiting van 6 terreinen alsook met tal 
van operationele beperkingen op de resterende terreinen.  
 
Naast de hierdoor veroorzaakte overconcentratie op enkele plaatsen, worden sportvliegers gedwongen om naar 
Wallonië, Nederland of Frankrijk te trekken.  
 
De luchtsportsector gaat zeker niet akkoord met de beslissing om geen luchtvaartterreinen meer te creëren daar 
er tal van oplossingen bestaan om meer terreinen te voorzien voor de sport.  
 
Aldus durft de sportsector te ijveren om de definitie van “vliegveld” opnieuw te onderzoeken en te formuleren.  
 
Er bestaat immers een zeer groot onderscheid tussen enerzijds de vliegvelden die een commerciële functie 
hebben en waar de sport eveneens is toegelaten, en anderzijds de zuivere luchtsportterreinen.  
 
De sector stelt voor om voor deze zuivere luchtsportterreinen 4 categorieën te voorzien: 
 

1. Terreinen voor modelluchtvaart 
2. Terreinen voor hang -/paragliding en eventueel paramotorflying 
3. Terreinen voor ULM/DPM 
4. Terreinen voor motor –en zweefvliegen  

 
Indien men een dergelijke herdefiniëring met deze indeling zou voorzien, zou het mogelijk zijn om meer zuivere 
luchtsportterreinen te creëren voor de luchtsport.  
 
 

b) De luchtvaartterreinen onder het beheer en de bevoegdheid van het Ministerie van 
Defensie 

 
Daarnaast dient er nog vastgesteld te worden dat heel wat van de gebruikte luchtvaartterreinen onder het beheer 
en de bevoegdheid vallen van het Ministerie van Defensie. Er dient dringend overleg gepleegd te worden met 
Defensie teneinde: 
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→ te voorkomen dat deze terreinen op termijn voor de luchtsport zouden verdwijnen, gelet op de 
recente afspraken tussen het Ministerie van Defensie en de afdeling Natuur van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap 
→ bij een mogelijke verkoop of overdracht van deze militaire domeinen aan het Vlaamse Gewest, 
te bekomen dat de recreatieve beoefening van de luchtsport op deze terreinen zou behouden 
blijven en verankerd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen met specifieke voorschriften 
→ een optimaal gebruik van deze terreinen te kunnen realiseren voor meerdere luchtsport 
disciplines 
→ deze terreinen m.b.t. de luchtsportactiviteiten in gezamenlijk beheer uit te baten. 

 
 
C.2 Leefmilieu 
 

b) Maai –en kapwerken rond luchtvaartterreinen 
 
Het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart reikt geen exploitatievergunning uit voor een luchtvaartterrein 
wanneer de aanvliegzones omwille van de nabije aanwezigheid van bomen of struiken onvoldoende veilig zijn. 
Bijgevolg zullen, in functie van de veiligheid en opdat de exploitatievergunningen zouden kunnen toegekend 
worden, de grasstroken op en rond de aanvliegzones moeten beheerd worden en zullen er maai –en kapwerken 
moeten kunnen uitgevoerd worden rond luchtvaartterreinen. Hierbij zal de luchtsportsector, samen met de 
diensten van Aminal, die vaak het natuurbeheer op militaire domeinen organiseren, moeten streven naar een 
win-win situatie voor beide sectoren. De luchtsportsector heeft hierin een groot vertrouwen, aangezien zij uitgaan 
van het motto dat een “goede gebruiker” meestal ook een “behoeder” van de natuurlijke omgeving is.  
 
 

c) Geluidsoverlast 
 
Gezien het beperkte aantal luchtsportterreinen zijn de activiteiten gedwongen geconcentreerd, hetgeen kan 
leiden tot een concentratie van eventuele geluidsoverlast.  
 
De technische ontwikkelingen zijn thans echter zo gevorderd dat hieraan kan verholpen worden. De 
luchtsportsector is bereid hierin te investeren. Aldus hebben zweefvliegclubs reeds uit eigen beweging zwaar 
geïnvesteerd om hun sleepvliegtuigen met een speciaal uitlaatsysteem uit te rusten en zo mogelijk ook met een 
4-blad propeller. Deze investeringen kunnen begroot worden op ca. 10.000 € per toestel. Deze milieubewuste 
aanpassingen zijn echter niet altijd mogelijk, aangezien het typecertificaat van het vliegtuig de mogelijkheid moet 
voorzien en dat de overheid haar toestemming moet geven.  
 
Ook voor de andere motorvliegtuigen en voor de modelluchtvaart zullen dergelijke geluidsbeperkende 
maatregelen moeten genomen worden in de toekomst. Er is thans een veelbelovende evolutie, waarin men 
streeft naar de bouw van nieuwe vliegtuigmotoren die minder of geen geluidsoverlast bezorgen (Rotax, 
Centurion, SMA, …). De ombouw van de bestaande motoren vergt echter nog zeer grote investeringen. Aldus zal 
de ombouw van de motor van een sleepvliegtuig van het type PA25 met Lycoming motor (230 HP) naar een 
nieuwe SMA-motor 97.000 € kosten. 
 
Onder meer gezien de hoge kostprijs die de omzetting naar een nieuwe, geluidsvriendelijke motor genereert, zou 
het tevens belangrijk en nuttig zijn de nieuwe startmethoden voor zweefvliegen een kans te geven in ons land.  
In de Verenigde Staten en in verschillende Europese landen wordt aldus reeds gebruik gemaakt van het slepen 
van de zweefvliegtuigen met Touring Motor Gliders. Verder is het slepen met microlights in Duitsland zeer 
succesvol, doch verboden in België. Deze nieuwe methodes bieden voordelen van tweeërlei aard: enerzijds 
zorgen zij voor een gevoelige geluidsvermindering en anderzijds is er een opmerkelijk lager brandstofverbruik. 
Enige potentiële minpunt is dat zij terreinen vereisen met een startbaanlengte van minimum 800 m gras of 600 m 
verharde ondergrond.  
 
Een grondig overleg met de FOD Mobiliteit en het Directoraat-Generaal Luchtvaart over deze nieuwe 
mogelijkheden dringt zich dan ook op.  
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d) VLAREM-regelgeving 

 
Zoals supra reeds werd voorgesteld in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dringt ook in de 
VLAREM-regelgeving een herdefiniëring van het begrip “luchtvaartterrein” zich op. De huidige definities zijn te 
vaag en te uiteenlopend. Men spreekt nu eens van een luchtvaartterrein, dan weer van een vliegveld en er wordt 
geen rekening gehouden met het verschil tussen een commerciëel luchtvaartterrein en een terrein dat zuiver voor 
de sport wordt gebruikt.  
 
Vandaar dat ook hier de luchtsportsector aandringt om voor de zuivere luchtsportterreinen een nieuwe, 
eenduidige definitie te voorzien, waarbij de indeling in de vier voormelde categorieën moet worden opgenomen.  
 
Deze vierdelige indeling zou in de VLAREM-regelgeving de huidige indeling: 
 

→ Vliegveld met een startbaan langer of korter van 1.900 m 
→ Vliegveld voor niet-gemotoriseerde toestellen  

 
moeten vervangen.  
 

e) Specifieke problemen modelluchtvaart  
 
1. Klassificatie in de VLAREM-reglementering 
 
De modelluchtvaart kampt met een aantal specifieke, eigen problemen die hoofdzakelijk te maken hebben met de 
VLAREM-regelgeving. Thans worden modelluchtvaartterreinen in de VLAREM geklasseerd onder de noemer  
van “Hinderlijke inrichtingen”  - artikel 32.6 “Ontspanningsinrichtingen”. De modelluchtvaart zelf wordt echter op 
internationaal niveau als “Luchtvaartactiviteit” omschreven (ICAO), zodat deze sport in België gereglementeerd 
wordt door de Federale Overheidsdienst Directoraat-Generaal Luchtvaart.  
 
Het lijkt bijgevolg aangewezen en logisch om de modelluchtvaartterreinen in de VLAREM-reglementering op te 
nemen in een afzonderlijke categorie onder de noemer “Hinderlijke inrichtingen” – artikel 57 “Vliegvelden”.      
 
 
2. Gebruikstijden 
 
Thans worden er op het niveau van het gebruik van de modelluchtvaartterreinen tijdsbeperkingen opgelegd, 
volgens dewelke er na 19u niet meer mag gevlogen worden.  
Teneinde aan de noden van de modelluchtvaartsport tegemoet te komen zou deze tijdsbeperking aangepast 
moeten worden en zou men als standaardregel kunnen hanteren dat er kan gevlogen worden tot zonsondergang.  
 
Een andere oplossing zou kunnen bestaan in het opnemen van bepaalde uurregelingen in de milieuvergunning.  
 
3. Vergunningen 
 
Voor de modelluchtvaart met motor bestaat de verplichting om over een milieuvergunning klasse II te beschikken, 
zowel voor het terrein van de opstijg –en landingsplaats als voor de terreinen die hierbij aansluiten en waarboven 
gevlogen wordt. Deze laatste vereiste, met name de vergunningsplicht voor de aansluitende terreinen, is voor de 
modelluchtvaartsport een zéér zware drempel. Hier moet bijgevolg naar een oplossing gezocht worden om de 
sport meer haalbaar te maken op het niveau van de vergunningsplicht.  
 
4. Gebruik van landbouwgebieden 
 
De mogelijkheid om landbouwgebied aan te wenden zou voor de discipline van de modelluchtvaart een mogelijke 
uitkomst kunnen bieden, zowel naar ruimte toe als naar de beperking van de geluidshinder. In Wallonië heeft 
men reeds via dit kanaal oplossingen kunnen aanbieden aan de sector.  
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D. Objectieven – Behoeften  

 
De verschillende disciplines van de luchtsport dienen op een gelijkwaardige wijze te worden behandeld als de 
andere sporten. De huidige luchtsportactiviteiten moeten kunnen worden bestendigd en moeten de mogelijkheid 
krijgen om te evolueren. Om dit mogelijk te maken moeten op zijn minst de huidige bestaande terreinen kunnen 
behouden blijven. 
 
Er moeten op korte termijn oplossingen gevonden worden voor de uitoefening van de luchtsporten in de 
provincies Oost –en West-Vlaanderen. De zogenaamde knelpunten zijn gekend en kunnen op een voor iedereen 
aanvaardbare manier opgelost worden mits voldoende overleg tussen alle betrokken partijen en mits een 
logische toepassing of aanpassing van de bestaande reglementeringen. 
 
Aangezien de luchtvaart tot de bevoegdheden van de federale overheid behoort, is een grondig overleg tussen 
de betrokken dienst van het Vlaamse Gewest en de federale overheid (FOD Mobiliteit / Directoraat-Generaal 
Luchtvaart) noodzakelijk. 
 
Dit overleg zou uiteindelijk moeten leiden tot lange termijnoplossingen, waardoor de luchtsport op een ernstige en 
verantwoorde wijze zal kunnen investeren in haar toekomst.  
 
Het lijkt de luchtsportsector ook zinvol om de term “vliegveld” opnieuw te definiëren. Een luchtsportterrein vergt 
immers alleen maar een grasstrook, vergelijkbaar met een 3- tot 8-tal aaneen gesloten voetbalvelden. De sector 
wil er de nadruk op leggen dat er een hemelsbreed verschil is tussen een luchtsportterrein en een commercieel 
vliegveld met al dan niet een verharde start –en landingsbaan.  
 
Tenslotte zouden ook de inplantingmogelijkheden opnieuw onderzocht moeten worden en zou men hierbij het 
principe van de verweving moeten kunnen hanteren. Momenteel mogen er immers geen recreatieve activiteiten 
georganiseerd worden en plaatsvinden in landbouwgebied, terwijl juist in deze gebieden de oplossingen liggen 
qua ruimte/oppervlakte en beperking van de geluidshinder. Meer bepaald voor hang –of paragliding, microlight-
vliegen en zéér zeker voor de modelluchtvaart zouden deze gebieden een oplossing kunnen zijn, rekening 
houdend met de vrijwaring van de kwetsbare gebieden.         
 
 

E. Besluit 
 
Teneinde de leefbaarheid van de luchtsporten in Vlaanderen te vrijwaren, dienen dringend concrete oplossingen 
te worden gevonden. Deze oplossingen liggen voor een groot deel in een aanpassing van de VLAREM-
reglementering op het niveau van de geluidsnormen, de vlieguren en de toekenningsvoorwaarden van de 
milieuvergunningen.  
 
Een toepassing van het verwevingsprincipe en een (betere) communicatie tussen enerzijds de luchtsportsector 
en anderzijds de diensten van het Ministerie van Defensie, van de afdeling Natuur en van de federale overheid 
zouden eveneens leiden naar een bevredigende oplossing voor alle actoren.  
 
Tenslotte herhaalt en bevestigt de luchtsport haar engagement om alle toepasselijke reglementeringen na te 
leven en zich in de mate van het mogelijke te conformeren naar alle nieuwe technieken die de eventuele hinder 
of overlast van de uitoefening van de sport zo veel mogelijk kunnen drukken.  
 
De (lucht)sportsector is ervan overtuigd dat er voldoende (wettelijke) instrumenten voorhanden zijn opdat de 
luchtsport een volwaardige plaats zou krijgen in het Vlaamse landschap, en dit in harmonie met de andere 
maatschappelijke actoren. 
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Inventaris/prognose luchtsporten               BIJLAGE 1 
      
 NU 2010 2020   

Zweefvliegsport      
Clubs 13 14 14   

Terreinen 9 11 11  Min. 1 terrein in de prov. O- en W-Vlaanderen nodig 
Leden 846 1050 1150   

      
Motorvliegen      

Clubs 18 18 18   
Terreinen 14 14 14   

Leden 700 800 1000  Naast de clubstructuur ook zeer veel individuele piloten 
      

Valschermspringen      
Clubs 3 4 4   

Terreinen 4 5 5   
Leden 700 850 1200   

      
Hang/paragliding      

Clubs 1 1 1  Geen clubstructuur, piloten zijn direct aangesloten bij de federatie 
Terreinen 2 5 5   

Leden 250 350 450  Thans 90% act. in Wallonnië 
      

Microlight      
Clubs 6 6 6   

Terreinen 8 12 12   
Leden 200 400 600  Zwakke clubstructuur, veel individuele piloten 

      
Modelluchtvaart      

Clubs 52 60 70   
Terreinen 50 60 70   

Leden 2016 2400 2800   
      

Paramotorflying     Relatief nieuwe discipline - geen clubstrcutuur, piloten sluiten  
Clubs -    individeel aan bij de federatie 

Terreinen - 5 10  Thans niets officieel, min. 1 veld/provincie  
Leden 250 350 600  Thans hoofzakelijk actief in Wallonië 

     . 
 
VCL/pp 
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BIJLAGE 2 
 

OVERZICHT VAN DE THANS IN GEBRUIKZIJNDE LUCHTVAARTTERREINEN 
MET ONDERZOEK NAAR OPTIMALISATIEMOGELIJKHEDEN 

 
 
 
Provincie Antwerpen: 
 1.1.1. Brasschaat 
 1.1.2. Deurne 
 1.1.3. Hoevenen 
 1.1.4. Keiheuvel / Balen 
 1.1.5. Oostmalle/Zoersel 
 1.1.6. Weelde 
 1.1.7. De Schorre / Boom 
 
Provincie Brabant: 
 1.2.1. De Lint / Grimbergen 
 1.2.2. Goetsenhoven / Tienen 
 1.2.3. Schaffen/Diest 
 
Provincie Limburg: 
 1.3.1. Kiewit / Hasselt 
 1.3.2. Leopoldsburg 
 1.3.3. Zwartberg / Genk 
 1.3.4. Brustem / Sint-Truiden 
 1.35. Terril Winterslag 
 
Provincie Oost-Vlaanderen: 
 1.4.1. Overboelare / Geraardsbergen 
 1.4.2. Ursel 
 1.4.3. Ninove 
 1.4.4. Moerbeke-Waas 
 
Provincie West-Vlaanderen: 
 1.5.1. Koksijde 
 1.5.2. Moorsele 
 1.5.3. Oostende 
 1.5.4. Wevelgem 
 1.5.5. Zuienkerke 
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1.1. Vliegveld BRASSCHAAT 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van KDR aan Kon. Aëroclub van Brasschaat vzw 
c. Aanwezige clubs: Kon. Aëroclub van Brasschaat  vzw 
d. Disciplines: Motorvliegen - opleiding 
  Zweefvliegen - sleepstart / lierstart - opleiding en perfo 
e. Operationele beperkingen: Concessie voorziet alleen gebruik op weekends en feestdagen 
  Weekdagen zijn mogelijk na afspraak met MIL. OPS na 17:00 uur 

-  Tijdens weekends/feestdagen:  max.  17 starts/uur 
  -  Zweefvliegers starten voor meer dan 50% met de lier - deze startwijze wordt 

niet in aanmerking genomen voor de opgelegde startbeperking 
  -  Tijdens weekends/feestdagen geen starts na 20:00 uur, landingen zijn nog 

wel toegestaan 
f. Omgeving:    
  -  Geluidsklachten 
   In overleg met MIL. OPS. heeft de KABC een 

"klachtenregistratiesysteem" uitgewerkt - telefoon met 
antwoordservice en opvolging 

 
g. Optimalisatie: Beperkte mogelijkheden gezien: 
  -  Beperkte bruikbare ruimte op het terrein (bepaalde gebieden zijn 

voorzien van installaties voor de Light Aviation School / 
helicoptertraining en dus niet bruikbaar voor de sport) 

  -  Alleen gebruikstoelating tijdens weekends/feestdagen tenzij sommige 
werkdagen na 17:00 u 

  -  Startbeperking van 17 starts/uur 
  -  Startverbod na 20:00 uur in de weekends 

h. Mogelijkheden: Microlights 
  -  Indien startbeperking wordt opgeheven tijdens de 

weekends/feestdagen 
  -  Indien leegstaande militaire accomodatie zou mogen worden gebruikt 
  -  De lokale club deze uitbreiding kan/wil organiseren 
  -  Indien de bijkomende geluidslast wordt aanvaard  
 
 
  Opmerking: 
  De School Light Avi is per 01-01-2006 overgeplaatst naar de vliegbasis 

Beauvechain. 
  De toekomst van het domein is onzeker. 
 De club heeft hieromtrent tot op  heden geen uitsluitsel gekregen.
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1.2. Luchthaven DEURNE 
 

a. Eigenaar: Vlaamse Gemeenschap 
b. Exploitant: Vlaamse Gemeenschap/Admin. LIN 
c. Aanwezige clubs: Royal Antwerp Aviation Club 
  diverse commerciële vliegscholen en individuele eigenaars 
  luchttaxibedrijven, onderhoudsbedrijven 
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband alsook individueel 
e. Operationele beperkingen: 
  Operationele beperkingen voor de kleine luchtvaart 
  Zweefvliegen werd verboden. 

-  Diverse maatregelen om de luchtsporten te ontmoedigen 
-  Volledig gecontroleerd gebied 
-  Hoge kosten 

f. Omgeving: Geluidsklachten 
  Regelmatig acties 
g. Optimalisatie: Geen grote uitbreidingsmogelijkheden voor motorvliegen gezien: 

-  Huidig commercieel beleid 
-  Gecontroleerd verkeersgebied 

 
Wat wel moet onderzocht worden is de mogelijke inplanting van een 
zone voor modelluchtvaart. 
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1.3. Vliegveld HOEVENEN 
 

a. Eigenaar: Privaat 
b. Exploitant: Vliegclub Hoevenen 
c. Aanwezige clubs: Vliegclub Hoevenen 
  Paraclub Hoevenen 
d. Disciplines: Motorvliegen (in clubverband) - opleiding 
  Valschermspringen (in clubverband) -opleiding en perfo 
  Microlight-vliegen - op individuele basis mits toelating exploitant 
e. Operationele beperkingen: 

-  Gezien de beperkte afmeting van het terrein worden er bijzondere 
voorwaarden gesteld aan de gebruikers 

-  Luchtruimbeperkingen - aangrenzende gecontroleerde gebieden 
f. Omgeving: Geluidsklachten 

 
g. Optimalisatie: Geen uitbreidingsmogelijkheden gezien: 

-  Beperkte oppervlakte van het terrein  
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1.4. Vliegveld  KEIHEUVEL / Balen 
 

a. Eigenaar: Gemeente Balen 
b. Exploitant: Aëroclub Keiheuvel  vzw 
c. Aanwezige clubs: Aëroclub Keiheuvel  vzw  
  Luftsportverein Viersen  eV 
d. Disciplines: Motorvliegen (in clubverband) - opleiding 
  Zweefvliegen (in clubverband) - lier- en sleepstart - opleiding en perfo 
e. Operationele beperkingen: 

 -  Gezien de beperkte afmeting van het terrein worden regelmatig 
ledenstops gehanteerd. 

 (max. 150 zweefvliegers/50 toestellen, max. 100 motorvliegers/15 
toestellen) 

 -  Directe nabijheid van militair vliegveld Kleine-Brogel geeft grote 
operationele luchtruimbeperkingen 

f. Omgeving: Geluidsklachten 
  -  3/4 van de zweefactiviteiten worden met lierstart uitgevoerd 
  -  Problemen met kapvergunning bomen 
  -  Bodembestemming is 'Recreatiezone' maar ligt tegen groengebied 

aan en VEN-zonering 
 

g. Optimalisatie: Beperkte uitbreidingsmogelijkheden gezien: 
 -  Beperkte oppervlakte van het terrein  
 -  Drukke activiteiten tijdens de weekends/feesdagen en 

vakantieperiodes 
 

h. Mogelijkheden: Microlight-vliegen  
 -  Tijdens de weekdagen buiten de piekperioden 
 -  Huidige club moet de activiteit opnemen 
 -  Accomodatie (loodsen) moet mogen/kunnen worden uitgebreid 

 -  Aanvaarding van bijkomende geluidslast 
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1.5. Vliegveld  OOSTMALLE / ZOERSEL 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan 
  Aëro-Paraclub der Kempen vzw(APCK) 
  Belgian Air Cadets (BAC) 
c. Aanwezige clubs: Belgian Air Cadets (BAC) 
  Aëro-Paraclub der Kempen vzw 
  Kon. Antwerpse Zweefclub Meeuw vzw (KAZM) 
  Flemish Amateur Aircraftbuilders vzw (FAA) 
d. Disciplines: Motorvliegen (in clubverband) - opleiding 
  Zweefvliegen (in clubverband) - alleen sleepstart - opleiding en perfo 
  Valschermspringen (in clubverband) – is stopgezet – club ontbonden 
  Microlight-vliegen (indvidueel mits akkoord van exploitant) 
e. Operationele beperkingen: 

 -  APCK heeft een concessie voor weekends/feestdagen en in principe 
de schoolvakantieperiodes voor de organisatie van stages 

 -  Concessie verleent slechts het gebruik van  
-  een bepaald gedeelte van de verharde startbaan  
-  gedeeltelijk gebruik van het domein voor de accomodatie 
-  landingszone voor de para's bevindt zich reeds buiten het domein 

 (slechts bij beperkte vliegoperaties kan geland worden op het 
vliegveld) 

 -  Concessie verbiedt 
-  bezoekende vliegtuigen 
-  tweemotorige toestellen 

 -  Nieuwe bijkomende concessie inzake natuurbehoud die activiteiten 
zullen verbieden in het broedseizoen 

 -  Luchtruimbeperkingen: 
 Gecontoleerde gebieden - Hoogtebeperkingen 

Strikt gereglementeerde uitvliegsector.  
f. Omgeving: Geluidsklachten 

 -  Onregelmatige/seizoensgebonden geluidsklachten 
 -  Sporadische oprispingen van groepen omwonenden (bv. 'De Stille 

Kempen') die mits billaterale communicatie tot wederzijdse 
voldoening worden opgelost 

 -  Inmenging van de Dienst Bos en Groen/Aminal in de 
operaties/activiteiten bij Defensie/IRC (bv. broedseizoen) 

 
g. Optimalisatie: Beperkte uitbreidingsmogelijkheden gezien: 

 -  Reeds 4 disciplines actief zijn 
 -  Beperkte toelating tot gebruik van het terrein  

 -  Drukke activiteiten tijdens de weekends/feestdagen en 
vakantieperiodes 

 (Kampen van de BAC) 
 

h. Mogelijkheden: -  Toenemende activiteiten zouden mogelijk worden indien het volledige 
terrein ter beschikking komt en de huidige operationele inplanting en 
procedures worden hertekend. 

 
 -  Toenemende activiteiten zijn niet opportuun, zij zouden de anti-

luchtvaartpolitiek nog meer aanwakkeren met als gevolg dat de 
huidige gedoogsituatie verloren gaat. 

43 van 184



060619 IDWROS luchtsporten  

1.6. Vliegveld  WEELDE 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan Coördinatie Comité Weelde 
  Belgian Air Cadets 
c. Aanwezige clubs: Kempische Aëroclub  vzw 
  Belgian Air Cadets (BAC) 
  Vlaamse Zweefvliegacademie vzw 
d. Disciplines: Zweefvliegen (in clubverband) - lier- en sleepstart - opleiding en perfo 
  Occasioneel motorvliegverkeer mits akkoord exploitant 
e. Operationele beperkingen: 
  -  CC Weelde heeft een concessie voor weekends/feestdagen en 

occasioneel werkdagen voor de organisatie van stages 
 -  Concessie verleent slechts het gebruik van  

-  een bepaald gedeelte van de verharde startbaan  
-  een beperkte grasbaan (in functie van de activiteiten van de BAC) 

 -  gedeeltelijk gebruik van het domein voor de accomodatie 
 -  problemen met maaiwerken 

f. Omgeving: Beperkte geluidsklachten 
 

g. Optimalisatie: Gezien de uitgestrektheid van het domein zijn er uitbreidings-
mogelijkheden: 

 -  Indien : -  het volledige domein beschikbaar wordt gesteld 
 -  de inplanting van de huidige vliegstrips en operationele 

procedures worden hertekend 
 - bijkomende geluidslast wordt aanvaard 
 -  Is er nog ruimte voor extra zweefvliegactiviteit 
 -  Is er  ruimte voor Microlight-vliegen 
 -  Is er de mogelijkheid om para-activiteiten te laten starten maar gezien 

de combinatie van lier- en sleepstarts, moet een externe 
landingszone worden bepaald (de directe omgeving geeft 
mogelijkheden) 

h. Mogelijkheden: Gezien de oppervlakte van het terrein kan hier een multidisciplinair-
luchtsportcentrum ontstaan. 

  Dit vereist evenwel: 
 -  dat het terrein wordt aangepast (grondwerken) 

 -  dat er toelating is tot uitbouw van accomodatie en loodsen 
 -  een goede coördinatie tussen de diverse disciplines 
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1.7. Recreatiedomein   DE SCHORRE / Boom 
 

a. Eigenaar: Provincie Antwerpen 
b. Exploitant: Sportdienst Provincie Antwerpen 
c. Aanwezige clubs: Belgische Vrije Vluchtfederatie vzw  en de door haar erkende scholen 
d. Disciplines: Hang-gliding - opleiding 
e. Operationele beperkingen: 

 -  Gezien de beperkte afmeting van het terrein en het reliëf is dit een 
zuivere leshelling voor de basisopleiding 

f. Omgeving: Geen problemen 
 

g. Optimalisatie: Geen uitbreidingsmogelijkheden gezien het domein niet geschikt is voor 
andere luchtsportdisciplines 
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2.1. Vliegveld  DE LINT/Grimbergen 
 

a. Eigenaar: Gemeente 
b. Exploitant: Recreatief Vliegveld Grimbergen v.z.w. 
c. Aanwezige clubs: Vliegclub Grimbergen  vzw 
  Sabena Aëroclub vzw 
  +  individuele eigenaars 
  +  onderhoudsbedrijf Eurosky NV  
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband /schoolverband en individueel (50 

toestellen) 
e. Operationele beperkingen: 

 -  Slechts een deel van het oorspronkelijke veld is behouden, en wel 
met de kortste start/landingsbaan (600 meter gras) 

 -  Luchtruimbeperkingen: 
 Vliegveld bevindt zich vlakbij Zaventem 
 Strikt gereglementeerde in/uitvliegsectoren.  
 Hoogtebeperkingen (max 270 meter) 

f. Omgeving: Beperkte geluidsklachten 
 Deonthologische commissie werd opgericht ter controle van de overlast 

g. Optimalisatie: Quasi geen uitbreidingsmogelijkheden gezien: 
  -  Beperktheid van het terrein 

 -  Gezien de luchtruimbeperkingen komt het terrein niet in aanmerking 
voor zweefvliegen of valschermspringen 

 -  Een beperkte activiteit voor microlight-vliegen kan worden onderzocht 
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2.2. Vliegveld  GOETSENHOVEN/Tienen 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan 
  Kon. Vliegclub De Wouw  vzw (KVDW) 
  Belgian Air Cadets (BAC) 
c. Aanwezige clubs: Kon. Vliegclub De Wouw vzw 
  Belgian Air Cadets 
  Een lokale wielerclub heeft een concessie om de verharde 

banen/taxibanen te gebruiken op  dinsdag, woensdag en 
donderdagavond 

d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband - opleiding 
 Zweefvliegen in clubverband - sleepstart - opleiding en perfo 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Concessie: 

KVDW heeft een concessie voor het gebruik van het terrein tijdens de 
weekends en feestdagen.  
De BAC opereren op  dit ogenblik 10 zaterdagen (in mei en 
september) en tijdens deze dagen mag de burgerclub niet op het 
terrein. 

 -  Alleen de twee verharde banen en slechts zeer beperkte 
graslandingsvelden zijn beschikbaar 

 -  Luchtruimbeperkingen: 
 Vliegveld bevindt zich vlakbij gecontroleerd luchtruim en moet 

rekening houden met hoogtebeperkingen.  
f. Omgeving: Geen problemen met de omgeving 

 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt uitbreidingsmogelijkheden indien: 

 -  Het volledige terrein in gebruik zou kunnen worden genomen, dit 
impliceert nivelleringswerken van de graszones langheen de 
verharde banen. 

 -  Belangrijk is eveneens de coördinatie tussen KVDW en BAC 
 -  Mits aanvaarding van geluidslast kan een beperkte activiteit voor 

microlight-vliegen worden onderzocht. (In het verleden is de ULM-
activiteit stopgezet omwille van geluidsklachten) 
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2.3. Vliegveld  SCHAFFEN/Diest 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan 
  Diest Aëroclub  (DAC) 
c. Aanwezige clubs: Diest Aëroclub  vzw 
  Paracentrum Vlaanderen vzw 
  Diest Modelclub vzw 
d. Disciplines: Zweefvliegen in clubverband - sleepstart - opleiding en perfo 
  Valschermspringen in clubverband -opleiding en perfo 
  Modelvliegen in clubverband  
 Occasioneel motor-/ULM-toestellen mits voorafgaandelijk akkoord van 

de exploitant. 
e. Operationele beperkingen: 
 -  Concessie: 

DAC heeft een concessie voor het gebruik van het terrein tijdens de 
weekends en feestdagen.  

 -  Startverbod voor 10:00 's morgens en na 20:00 u 's avonds 
 -  Regelmatig militaire oefeningen op  zaterdag 
 In een aantal gevallen wordt het terrein ook voor andere doeleinden 

gebruikt (o.a. Parking voor WK Wielrennen Zolder, EK voor 
schaapshonden, …) 

 -  Slechts één grasbaan is beschikbaar voor 
vliegtuigen/zweefvliegtuigen 

 Gezien de uitgestrektheid van het terrein kunnen de drie disciplines 
naast elkaar beoefend worden. 

 -  Luchtruimbeperkingen: 
 Vliegveld bevindt zich vlakbij gecontroleerd luchtruim 
 Strikt gereglementeerde zones met hoogtebeperkingen.  

f. Omgeving: -  Problemen met geluidshinder 
 In samenspraak met MIL.OPS werd een 'klachtentelefoon' ingesteld. 

 -  Problemen met kapvergunningen voor bomen in de aanvliegsectoren 
 -  Problemen met accomodaties (zonevreemde installaties) 

g. Optimalisatie: Dit terrein biedt beperkte uitbreidingsmogelijkheden gezien er reeds 3 
disciplines actief zijn  

 -  Mits aanvaarding van geluidslast kan een beperkte activiteit voor 
microlight-vliegen worden onderzocht voor de daluren van de andere 
sporten 

 -  Mits aanpassingen van het terrein kan eventueel een afzonderlijke 
ULM-baan worden voorzien. 

 
  Opmerking: 
  Zopas werd vernomen dat een deel van het domein in beheer werd gegeven aan Aminal.  
  Dit zou kunnen leiden tot nieuwe operationele beperkingen. 
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3.1. Vliegveld  KIEWIT/Hasselt 
 

a. Eigenaar: Gemeente Zonhoven 
b. Exploitant: Aëro Kiewit  vzw 
c. Aanwezige clubs: Aëro Kiewit  vzw  
  Albatros Zweefvliegclub  vzw 
d. Disciplines: Zweefvliegen in clubverband - sleepstart - opleiding en perfo 
  Motorvliegen in clubverband - opleiding 
  Microlight-vliegen in clubverband - opleiding 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Terrein is beperkt in lengte en breedte  
f. Omgeving: -  Problemen met geluidshinder 

 -  Problemen met kapvergunningen 
 -  Bodembestemming = vliegveld 

g. Optimalisatie: Dit terrein biedt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden gezien: 
 -  De beperkte oppervlakte 
 -  De huidige activiteitsgraad van de 3 disciplines  
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3.2. Vliegveld  LEOPOLDSBURG 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan 
  Aëroclub Sanicole vzw 
c. Aanwezige clubs: Aëroclub Sanicole vzw 
  Paracentrum Limburg 
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband en individueel - opleiding 
  Microlight-vliegen in clubverband - opleiding 
  Valschermspringen in clubverband (activiteit ligt tijdelijk stil) 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Terrein is groot maar de beschikbare/bruikbare ruimte is beperkt in 

lengte en breedte 
  -  Geen starts na 19:00 uur  
f. Omgeving: Ondanks de afstand tot de kern van de gemeente Leopoldsburg, zijn er 

geluidsklachten 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt niet echt grote uitbreidingsmogelijkheden, tenzij er 

aanzienlijke  infrastructuurwerken. worden doorgevoerd. 
 Terrein wordt niet op  volle capaciteit gebruikt. 
h. Mogelijkheden: Uitbreiding van de Microlight-activiteiten met het slepen van delta's zou 

een oplossing brengen voor de hanggliders gezien de sluiting van het 
terrein van Maasmechelen 
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3.3. Vliegveld  ZWARTBERG/Genk 
 

a. Eigenaar: Gemeente Genk 
b. Exploitant: Limbugse Vleugels vzw 
c. Aanwezige clubs: Limburgse Vleugels vzw 
  Leuvense Universitaire Aëroclub  vzw 
  Paracentrum Vlaanderen  vzw 
  +  verschillende onderhoudsbedrijven/dealers van luchtvaartmateriaal 
d. Disciplines: Zweefvliegen in clubverband - sleepstart - opleiding en perfo 
  Motorvliegen in clubverband - opleiding 
  Modelvliegen in clubverband (op een afzonderlijk gebied naast het 

vliegveld) 
  Valschermspringen - opleiding en perfo 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Een terrein dat niet echt wordt geconfronteerd met beperkingen qua 

starts/uurregelingen 
  -  Luchtruimbeperkingen tijdens de week (verboden zones basis Kleine 

Brogel) 
  -  Valschermspringers landen op  een veld buiten het vliegveld 
f. Omgeving: Problemen met geluidshinder 
  Bodembestemming = vliegveld 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden: 
  -  Gezien de beperkte oppervlakte 
  -  Gezien de huidige activiteitsgraad van de 3 disciplines 
  -  Vermits de activiteiten hoofdzakelijk in de weekends plaatshebben, is 

een beperkte microlight activiteit tijdens de week te onderzoeken 
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3.4. Vliegveld  BRUSTEM / Sint-Truiden 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan 
  Vliegveld Sint-Truiden bvba 
c. Aanwezige clubs: geen 
 Aanwezige bedrijven: 
  bvba Viegveld Sint-Truiden 
  Crown Helicopters 
d. Disciplines: Motorvliegen 
  Helikoptervliegen 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Slechts een beperkt deel van het domein is in gebruik als vliegveld. 
  -  Vanwege het stadsbestuur zijn vele operationele beperkingen 

opgelegd 
 (vliegen wordt slecht toegestaan in ruil voor tewerkstelling!) 
f. Omgeving: Bodembestemming = miitair domein / vliegveld 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt vele uitbreidingsmogelijkheden indien 
 -  het volledige vliegveld zoals voorheen zou mogen worden gebruikt  
 -  de beschikbare ruimte biedt dan mogelijkheden voor diverse 

disciplines 
 ook voor niet-luchtvaartgebonden sporten  
 (Infrastructuur is volledig onderkomen na jaren verwaarlozing) 
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3.5. Terril WINTERSLAG 
 

a. Eigenaar: Limcoal   
b. Exploitant: BVVF cfr. overeenkomst met Limcoal en stad Genk 
c. Aanwezige clubs: BVVF-leden  
d. Disciplines: Hang- en paragliding in schoolverband en individueel 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Beperkt gebruik omwille van milieuredenen 
  -  Alleen bruikbaar bij bepaalde windrichtingen 
f. Omgeving: Problemen met milieuwetgeving 

   
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt verdere uitbreidingsmogelijkheden: 

  voor deze discipline indien meerdere vliegplaatsen mogen worden 
gebruikt 
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4.1. Vliegveld  OVERBOELARE/Geraardsbergen 
 

a. Eigenaar: Privaat 
b. Exploitant: Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix v.z.w. 
c. Aanwezige clubs: Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix v.z.w. 
  Beperkt aantal individuele motorvliegers 
d. Disciplines: Zweefvliegen in clubverband - lier- en sleepstart - opleiding en perfo 
  Motorvliegen (beperkt) - opleiding 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Luchtruimbeperkingen 
  -  Gezien de beperkte lengte en breedte zijn de activiteiten beperkt wat 

automatisch de groei van de club beperkt 
f. Omgeving: -  Problemen met geluidshinder 
  -  Problemen met kapvergunningen 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden naar andere 

disciplines: 
 -  Gezien de beperkte oppervlakte 

 -  Gezien de huidige activiteitsgraad van de 2 disciplines 
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4.2. Vliegveld  URSEL 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van KDR aan 
  - Aëroclub Brugge (sinds 1967) 
  - Vlieclub Ursel (sinds 1980) 

 Coördinatiecomité CC EBUL vzw treedt op als 
gesprekspartner/exploitant 

c. Aanwezige clubs: Aëroclub Brugge v.z.w. 
  Vliegclub Ursel v.z.w. 
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband - opleiding 
  Microlight-vliegen op individuele basis 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Concessie laat alleen activiteiten toe tijdens de weekends 
  -  Er is een startbeperking van 20 starts/uur 
  -  Slechts een gedeelte van het terrein en van de verharde banen 

mogen worden gebruikt 
  -  Van de graszones mag niets gebruikt worden.  

 (in concessie aan natuurvereniging) 
f. Omgeving: Problemen met geluidshinder - evenwel sterk verminderd als gevolg 

van een reeks van genomen maatregelen. 
  Relaties met de buren worden verzorgd 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt uitbreidingsmogelijkheden: 
 (domein is vergelijkbaar met Oostmalle/Zoersel) 
 -  Indien: 

 -  alle verharde banen volledig mogen worden gebruikt 
 -  bepaalde graszones langsheen de verharde baan mogen worden 

gebruikt 
 -  startbeperkingen worden opgeheven 
 -  bjikomende accomodatie mag worden gebouwd (loodsen)  
 -  vliegveiligheidsprocedures worden aangepast 
 -  de geluidshinder beperkt blijft kunnen bijkomende activiteiten 

starten 
 

Een studie over de inplanting van zweefvliegactiviteiten werd reeds 
gemaakt voor zowel sleepstart- als voor lierstartoperaties. 
Indien een beperking van starts/uur behouden blijft, kan een 
lierstartbedrijf nog steeds worden toegevoegd 

 
 Para-activiteiten zijn eveneens mogelijk, mits een extern landingsveld 

wordt gebruikt. 
 
 Overleg tussen de thans aanwezige clubs verloopt goed
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4.3. ULM-veld  NINOVE 
 

a. Eigenaar: Privaat 
b. Exploitant: Dhr. Vanderheyden 
c. Aanwezige clubs:  
d. Disciplines: Microlight-vliegen  
e. Operationele beperkingen: 
  -  Enkel bruikbaar door de eigenaar 
f. Omgeving:  
g. Optimalisatie: Mogelijk mits openstelling voor andere microlight-vliegers 
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4.4. ULM-veld  MOERBEKE-WAAS 
 

a. Eigenaar: Privaat 
b. Exploitant: Dhr. Vael 
c. Aanwezige clubs:  
d. Disciplines: Microlight-vliegen  
e. Operationele beperkingen: 
  -  Enkel bruikbaar door de eigenaar 
f. Omgeving:  
g. Optimalisatie: Mogelijk mits openstelling voor andere microlight-vliegers 
 
N.B. Het terrein is tijdelijk gesloten. 
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5.1. Vliegveld  KOKSIJDE 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van KDR aan: 

 West Aviation Club 
c. Aanwezige clubs: West Aviation Club 
  Aëroclub van de Landmacht 
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband - opleiding 
  Microlight-vliegen in clubverband - opleiding 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Concessie laat alleen activiteiten toe tijdens de weekends en op 

bepaalde dagen  
  -  Slechts een gedeelte van het terrein en van de verharde baan mag 

worden gebruikt 
  -  Luchtruimbeperkingen (nabijheid luchthaven Oostende) 
f. Omgeving:  
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt uitbreidingsmogelijkheden: 
  -  Indien: 

 -  de verharde banen volledig mogen worden gebruikt 
 -  grasbanen mogen worden aangelegd naast de verharde banen 
 -  bijkomende accomodatie mag worden gebouwd (loodsen) kunnen 

de bestaande activiteiten uitbreiden. 
 -  Gezien de geografische ligging (invloed van de zee) en de 

luchtruimbeperkingen is dit terrein niet geschikt voor zweefvliegen 
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5.2. Vliegveld  MOORSELE 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan verschillende organisaties/personen 

Coördinatie Comité Vliegveld Moorsele 
c. Aanwezige clubs: Paracentrum Vlaanderen  vzw 
  ULM-Vliegclub moorsele vzw 
  Groep van old-timer vliegtuigeigenaars 
  (Aan de rand van het domein zijn nog een manège en 

modelluchtvaartclub  actief) 
d. Disciplines: Valschermspringen in clubverband - opleiding  
  Microlight-vliegen in schoolverband en op individuele basis 
  Motorvliegen op occasionele basis mits akkoord van exploitant 
  Modelluchtvaart 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Concessie laat alleen activiteiten toe tijdens de weekends, 

feestdagen en op bepaalde weekdagen voor stages 
  -  Regelmatig militaire oefeningen tijdens de week 
  -  Slechts een deel van het domein mag worden gebruikt, grasbeheer is 

ook in concessie gegeven. 
f. Omgeving: -- 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt uitbreidingsmogelijkheden, waarbij de situatie kan 

vergeleken worden met Schaffen/Diest 
  -  Indien  

 -  de volledige oppervlakte van het terrein mag worden gebruikt  
 -  de grasbaan wordt verbreed in functie van de disciplines 

  -  de bestaande vervallen loodsen kunnen worden gerenoveerd of 
nieuwe accomodatie mag worden gebouwd kan er aan zweefvliegen 
worden gedaan. 

 
Er is reeds een studie beschikbaar over de mogelijkheden tot inplanting van 
zweefvliegactiviteiten n.a.v. van het zweefvliegverbod op  Wevelgem. 
Uiteraard moeten er operationele procedures worden vastgelegd. 
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5.3. Luchthaven  OOSTENDE 
 

a. Eigenaar: Vlaamse Gemeenschap 
b. Exploitant: Vlaamse Gemeenschap/Admin. LIN 
c. Aanwezige clubs: Noordzee Vliegclub 
  Oostendse Aero Club 
  +  commerciële vliegscholen 
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband alsook individueel 
e. Operationele beperkingen: 

  -  Diverse maatregelen om de luchtsporten te ontmoedigen 
  -  Volledig gecontroleerd gebied 
  -  Hoge kosten 

f. Omgeving: Geluidsklachten 
  -  Regelmatig acties 
g. Optimalisatie: Geen uitbreidingsmogelijkheden gezien: 

 -  Huidig commercieel beleid 
 -  Gecontroleerd gebied 
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5.4. Vliegveld  WEVELGEM/Kortrijk 
 

a. Eigenaar: Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen 
b. Exploitant: W.I.V. (West-Vlaamse Intercom. Vliegveld Wevelgem) 
c. Aanwezige clubs: Kortrijk Flying Club vzw 
  Zoute Aviation Club  vzw 
  +  diverse commerciële vliegscholen, onderhoudsbedrijven 
  luchttaxibedrijven 
d. Disciplines: Motorvliegen in clubverband  - opleiding - alsook individueel 
  Zweefvliegen werd in 1999 verboden (actief sedert 1968) 
e. Operationele beperkingen: 
  -  Thans alleen motorvliegen toegelaten door exploitant 
f. Omgeving: Geluidsklachten 
g. Optimalisatie: De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt gezien: 
  -  Huidig commercieel beleid:  
  -  voorkeur aan commerciële vluchten,  
  -  hoge kosten/rechten,  
  -  dure brandstof 

 -  Deel van het terrein is verkocht voor industriegrond en er slechts een 
fractie overblijft van de oorspronkelijk graszone. 

 
 Microlight-vliegen zou mogelijk kunnen worden toegestaan 

 
 

 

61 van 184



060619 IDWROS luchtsporten  

5.6. ULM-veld  ZUIENKERKE 
 

a. Eigenaar: Privaat 
b. Exploitant: Zuienkerke Aviation ULM 
c. Aanwezige clubs: -- 
d. Disciplines: Microlight-vliegen  
e. Operationele beperkingen: 
  -  Enkel bruikbaar door de eigenaar of mits zijn toestemming 
f. Omgeving: - 
g. Optimalisatie: Mogelijk mits openstelling voor andere microlight-vliegers 
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OVERZICHT LUCHTSPORTTERREINEN              BIJLAGE 3 
 

OPENBARE 
LUCHTVAARTTE

RREINEN 

  

1-1 Plaats terrein Antwerpen/Deurne 
 Statuut Vliegveld Deurne, aanvullende voorschriften GP 14 art. 1, §1, punt 3 (bruin omrand/stedelijke agglomeratie) 
 Eigenaar Vlaamse Gemenschap 
 Exploitant Vlaamse Gemeenschap 
 Gebruikers Royal Antwerp Aviation Club 
  Diverse vliegscholen (sport + beroepsopleidingen) 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 1450 x 45 verhard,  800x30 gras 
 Rolbanen 300x40, 1000x30 verhard 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie afmetingen onbekend 
 Gebouwen afmetingen on bekend - clubs huren lokaal in luchthavengebouw 
 Loodsen Diverse- afmetingen onbekend - deels  gehuurd van Vl. Gemeenschap/deels privé gebouwd 
   

1-2 Plaats terrein Oostende 
 Statuut Bestaand luchtvaartterrein 
 Eigenaar Vlaamse Gemeenschap 
 Exploitant Vlaamse Gemeenschap 
 Gebruikers Noordzee Vliegclub 
  Oostendse Aeroclub 
  Diverse vliegscholen (sport + beroepsopleidingen) 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 2800x45 verhard 
 Rolbanen 4000x30 (schatting) 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie onbekend  (2 leveranciers operationeel) 
 Gebouwen Onbekend 
 Loodsen Diverse - afmetingen onbekend 
   

1-3 Plaats terrein Wevelgem 
 Statuut Gebied voor gemeenschapsvoorziening - openbaar nut / randen: milieubelastende industriën 
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 Eigenaar Intercommunale 
 Exploitant Intercommunale 
 Gebruikers Kortijk Flying Club 
  Zoute Aviation Club 
  Diverse vliegscholen (sport + beroepsopleidingen) 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 1800x45 verhard 
 Rolbanen 2000x18m verhard 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie min. 15x15 
 Gebouwen 2 gebouwen + enkele bureau-containers - geschat totaal  2x 20x10, 5 x 3x5 
 Loodsen Diverse  totaal geschat op  200x25 
   
GEMEENTELIJKE 
LUCHTVAARTTE

RREINEN 

  

2-1 Plaats terrein Balen/Keiheuvel 
 Statuut Gebied voor dagrecreatie 
 Eigenaar Gemeente 
 Exploitant Aeroclub Keiheuvel 
 Gebruikers Aeroclub Keiheuvel 
  LSV Viersen 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / zweefvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 1000x40 gras 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  30x15 
 Loodsen 20x25 / 30x20 / 40x20 / 40x20 / 30x15 
   

2-2 Plaats terrein Zwartberg 
 Statuut Bestaand luchtvaartterrein 
 Eigenaar Gemeente 
 Exploitant Limburgse Vleugels vzw 
 Gebruikers Limburgse Vleugels vzw 
  Leuvense Universitaire Aeroclub vzw 
  Paracentrum Vlaanderen vzw 
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 Sportdisciplines Motorvliegen / zweefvliegen / valschermspringen / modelluchtvaart 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 800x15 verhard,  800x30 gras 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  35x15 
 Loodsen 30x20 / 25x20 / 20x10 
   
   

2-3 Plaats terrein De Lint/grimbergen 
 Statuut Gebied voor dagrecreatie 
 Eigenaar Gemeente 
 Exploitant Recreatief Vliegveld Grimbergen vzw 
 Gebruikers Vliegclub Grimbergen vzw 
  Sabena Aeroclub vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen  
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 600x18 gras 
 Rolbanen 500x10 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  20x10 
 Loodsen 75x75 / 75x75 
   

2-4 Plaats terrein Kiewit/ Hasselt 
 Statuut Bestaand luchtvaartterrein 
 Eigenaar Gemeente 
 Exploitant Aero Kiewit  vzw 
 Gebruikers Aero Kiewit vzw 
  Albatros Zweefvliegclub vzw 
   
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / zweefvliegen / ULM  
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 600x18 gras 
 Rolbanen - 
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 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  20x10 / 10x5 
 Loodsen 40x18 / 60x10 / 60x15 
   

PRIVATE 
LUCHTVAARTTE

RREINEN 

  

3-1 Plaats terrein Overboelare/Geraardsbergen 
 Statuut Landschappelijk waaardevol agrarisch gebied 
 Eigenaar Privé 
 Exploitant Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix  vzw 
 Gebruikers Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix  vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / zweefvliegen  
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 600x18 gras (deels verlengd tot 1000x18)) 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  10x10 
 Loodsen 40x40 / 10x15 
   

3-2 Plaats terrein Hoevenen 
 Statuut Vliegveld/recreatiegebied 
 Eigenaar Privé 
 Exploitant Vliegclub Hoevenen  vzw 
 Gebruikers Vliegclub Hoevenen  vzw 
  Paraclub Hoevenen  vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / valschermspringen / ULM 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 550x18 gras  
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  20x10 
 Loodsen 25x20  
   

MILITAIRE 
LUCHTVAARTTE
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RREINEN 
4-1 Plaats terrein Brasschaat 

 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Kon. Aeroclub Brasschaat  vzw 
 Gebruikers Kon. Aeroclub Brasschaat  vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / zweefvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 900x30 verhard, 900/1200x30 gras 
 Rolbanen 1700x10 verhard 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefingzaal  30x5 
 Loodsen 25x20 / 35x30  
   

4-2 Plaats terrein Schaffen/Diest 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Diest Aeroclub vzw 
 Gebruikers Diest Aeroclub vzw 
  Paracentrum Vlaanderen vzw 
  Diest Modelclub vzw 
   
 Sportdisciplines Zweefvliegen / valschermspringen / modelluchtvaart 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 700x40 gras 
 Rolbanen 200x10 gras 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis 8x20 
 Loodsen 30x25 / 60x20 
   
   
   

4-3 Plaats terrein Goetsenhoven/Tienen 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Kon. Vliegclub De Wouw vzw 
 Gebruikers Kon. Vliegclub De Wouw vzw 
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  Belgian Air Cadets 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / Zweefvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 700x30 / 780x30 verhard 
 Rolbanen 800x15 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis 10x12 
 Loodsen 30x25 / 60x40 / 20x30 / 20x30 
   

4-4 Plaats terrein Koksijde 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant West Aviation Club vzw 
 Gebruikers West Aviation Club vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / ULM 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 1800x45 verhard 
 Rolbanen 500x23 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis 10x12 
 Loodsen  60x40 
   

4-5 Plaats terrein Leopoldsburg 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Aeroclub Sanicole vzw 
 Gebruikers Aeroclub Sanicole vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / ULM 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 600x18 verhard 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefing 25x25 
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 Loodsen  60x40/60x15 
   

4-6 Plaats terrein Moorsele 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Coörd. Vliegveld Moorsele vzw 
 Gebruikers Paracentrum Vlaanderen vzw 
  ULM-club (nieuw) 
  Old-timerclub 
  West-Vlaamse Model Aeroclub 
   
 Sportdisciplines Valschermspringen / Motorvliegen / ULM / Modelluchtvaart 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 600x18 gras 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefing 25x25 
 Loodsen  40x30 / 30x15 
   

4-7 Plaats terrein Ursel 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Coörd. Vliegveld Ursel vzw 
 Gebruikers Vliegclub Ursel vzw 
  Aeroclub Brugge vzw 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / ULM  
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 900x45 verhard 
 Rolbanen 1800x23 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefing 25x25 /15x5 
 Loodsen  40x30 / 30x20 / 30x20 / 30x 20 
   

4-8 Plaats terrein Weelde 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Coörd. Vliegveld Weelde vzw 
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 Gebruikers Kempische Aeroclub vzw 
  Vlaamse Zweefvliegacademie vzw 
  Belgiab Air Cadets 
   
 Sportdisciplines Zweefvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 900x45 verhard /900x30 gras/1000x10 gras lierbaan 
 Rolbanen 2500x23 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefing 20x10 
 Loodsen 60x40/60x40/45x30/40x35 
   

4-9 Plaats terrein Zoersel/Oostmalle 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Aero-Paraclub der Kempen vzw 
 Gebruikers Aero-Paraclub der Kempen vzw 
  Kon. Antwerpse Zweefclub Meeuw vzw 
  Belgian Air Cadets 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / Zweefvliegen 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 900x45 verhard /900x30 gras 
 Rolbanen 1000x23 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen clubhuis/briefing 20x10 
 Loodsen 15x10 / 40x20 / 40x20 
   

4-10 Plaats terrein Brustem 
 Statuut Militair gebied 
 Eigenaar Defensie 
 Exploitant Vliegveld Sint-Truiden bvba 
 Gebruikers Vliegveld Sint-Truiden bvba 
  Crown helicopters 
   
 Sportdisciplines Motorvliegen / Helikopter / 
   
 Gebruikte ruimte  
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 Start/landingsbaan 900x45 verhard  
 Rolbanen 500x23 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie 10x10 
 Gebouwen onbepaald 
 Loodsen 50x100 (raming) 
   
SPECIFIEKE ULM-

TERREINEN 
  

5-1 Plaats terrein Moerbeke-Waas 
 Statuut ? volgens het opgegeven adres gelegen in woongebied liggen 
 Eigenaar privé - Kwartelstraat 4, 9100 St.-Niklaas 
 Exploitant eigenaar 
 Gebruikers eigenaar 
   
 Sportdisciplines ULM 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 220x50 gras 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie onbekend 
 Gebouwen geen 
 Loodsen geen 
   

5-2 Plaats terrein Ninove 
 Statuut ? volgens het opgegeven adres gelegen in woongebied met landelijk karakter 
 Eigenaar privé - Terrasstraat 38, 9406 Ninove 
 Exploitant eigenaar 
 Gebruikers eigenaar 
   
 Sportdisciplines ULM 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 150x30 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie geen 
 Gebouwen geen 
 Loodsen geen 
   

5-3 Plaats terrein Zuienkerke (langs dde Blankenbergse Vaart) 
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 Statuut ? volgens het  opgegeven adres gelegen in agrarisch gebied 
 Eigenaar privé - Blankenbergse steenweg 3, 8377 Zuienkerke 
 Exploitant eigenaar 
 Gebruikers Zuienkerke Aerosportclub vzw 
   
 Sportdisciplines ULM 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 400x18 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant 10x10 
 Tankinstallatie geen 
 Gebouwen geen 
 Loodsen geen 
   

SPECIFIEKE 
HANG_/PARAGLI
DING TERREINEN 

  

6-1 Plaats terrein Prov. domein De Schorre; Kapelstraat 83, 2850 Boom 
 Statuut ? volgens adresgegevens gelegen in gebied voor dagrecreatie 
 Eigenaar Prov. Antwerpen 
 Exploitant eigenaar 
 Gebruikers eigenaar 
  Belg. Vrije Vlucht Federatie vzw 
   
 Sportdisciplines Hang-/paragliding 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 250x50 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant - 
 Tankinstallatie - 
 Gebouwen - 
 Loodsen - 
   

6-2 Plaats terrein Winterslag terril; Koolmijn Winterslag Evence Coppéelaan 91, Genk 
 Statuut ? volgens het adres gelegen in uitbreidingsgebied voor stedelijke functies "complementair aan wonen, de terrils zelf liggen volgens mij in 

parkgebied 
 Eigenaar Limcoal 
 Exploitant eigenaar 
 Gebruikers Belg. Vrije Vlucht Federatie vzw 
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 Sportdisciplines Hang-/paragliding 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 25x25 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant - 
 Tankinstallatie - 
 Gebouwen - 
 Loodsen - 
   
   

6-3 Plaats terrein Voeren (Teuven, Montzen, St.-Pietersvoeren) 
 Statuut ? C33 
 Eigenaar div. landbouwers 
 Exploitant eigenaar 
 Gebruikers Belg. Vrije Vlucht Federatie vzw 
   
   
   
 Sportdisciplines Hang-/paragliding 
   
 Gebruikte ruimte  
 Start/landingsbaan 25x25 
 Rolbanen - 
 Signalenvierkant - 
 Tankinstallatie - 
 Gebouwen - 
 Loodsen - 
   

SPECIFIEKE 
MODELLUCHTVA

ARTTERREINEN 

  

7-1 Plaats terrein Zedelgem 
 Statuut Agrarisch gezbied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Golden Wings vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-2 Plaats terrein Lichtervelde 
 Statuut Agrarisch gezbied 
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 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelvliegclub Blériot vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-3 Plaats terrein Meulebeke 
 Statuut Agrarisch gezbied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Model Aeroclub vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-4 Plaats terrein Beauvoorde 
 Statuut Landschappelijk waardevol landelijk gebied/agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelvliegclub Veurne vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-5 Plaats terrein Vlamertinge 
 Statuut Landschappelijk waardevol landelijk gebied/agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Westhoek Aeromodelclub vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-6 Plaats terrein Zeebrugge 
 Statuut Haven-/Industriegebied 
 Eigenaar MBZ 
 Gebruikers Modelluchtvaartclub Phoenix 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-4 Plaats terrein Beauvoorde 
 Statuut Landschappelijk waardevol landelijk gebied/agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelvliegclub Veurne vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-8 Plaats terrein Zomergem 
 Statuut Gebied voor dagrecreatie 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Blue Birds Gent vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-9 Plaats terrein Zottegem 
 Statuut Agrarisch gebied 
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 Eigenaar privé 
 Gebruikers Aeroclub Zottegem  
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-10 Plaats terrein Ittergem 
 Statuut Landschappelijk waardevol landelijk gebied/agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Aero Scouts 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-11 Plaats terrein Dendermonde 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelvliegclub Dender Eagles 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-12 Plaats terrein Eeklo 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Eeklose Modelluchtvaart 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 
   

7-13 Plaats terrein Verrebroek 
 Statuut Bufferzone tussen agrarisch en industriegebied 
 Eigenaar Vlaams gewest 
 Gebruikers Pegasus 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-14 Plaats terrein Brussegem 
 Statuut Landschappelijk waardevol landelijk gebied/agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers The Moonrakers 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-15 Plaats terrein Lommel 
 Statuut Industriegebied 
 Eigenaar Vlaams Gewest 
 Gebruikers Lommelse Modelclub 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-16 Plaats terrein Tongeren 
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 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Tongerse Modelvleugels 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-17 Plaats terrein Hamont-Achel 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Hamonter Modelvliegclub 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-18 Plaats terrein Diepenbeek 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelvleugels Diepenbeek 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 
   

7-19 Plaats terrein Eksel 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Red Eagles 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-20 Plaats terrein Bree-Opitter 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Breese Modelvleugels 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-21 Plaats terrein Bilzen-Zutendaal 
 Statuut Industriegebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Model Air Zutendaaal 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-22 Plaats terrein Runkelen-St.-Truiden 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers SMAC St.-Truiden 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 
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7-23 Plaats terrein Dilsen-Stokkem 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Albatros 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-24 Plaats terrein Helchteren 
 Statuut Militair domein 
 Eigenaar Defensie 
 Gebruikers Pampa Modelfighters 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 
   

7-25 Plaats terrein Meeuwen 
 Statuut Bosgebied 
 Eigenaar Vlaams Gewest 
 Gebruikers Modelvliegclub Meeuwen 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-26 Plaats terrein Bilzen-Hees 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Bilzerse Modelvleugels 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-27 Plaats terrein Wiekevorst 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Model Aero Sport Heist vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-28 Plaats terrein Heikant-Oostmalle 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelvliegclub Tornado 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-29 Plaats terrein Willebroek 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Broken Wings vzw 
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 Gebruikte ruimte 100x50 
7-30 Plaats terrein Meerhout 

 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Kempense Modelclub vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 
   

7-31 Plaats terrein Lier 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar OCMW Lier 
 Gebruikers Lier Aviation Club 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-32 Plaats terrein Brecht 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers De Condors vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-33 Plaats terrein Ravels 
 Statuut Agrarisch gebied - Waterwiningsgebied (terrein is opgenomen in BPA gemeente Ravels) 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Taxandria Modelvliegclub vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-34 Plaats terrein Herentals 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Model Aeroclub Herentals 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-35 Plaats terrein Vosselaar 
 Statuut Natuurgebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelclub Vliegende Vossen 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-36 Plaats terrein Ranst 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelclub Ranst 
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 Gebruikte ruimte 100x50 
   

7-37 Plaats terrein Vorselaar 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelbouwclub De Stunters 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-38 Plaats terrein Oud-Heverlee 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Leuvense Model Aeroclub vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-39 Plaats terrein Tremelo 
 Statuut Agrarisch gebied met landschappelijk waaardevol karakter 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelclub Dakota vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-40 Plaats terrein Landen 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Funflyers Landen vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-41 Plaats terrein Ternat 
 Statuut Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelwings Ternat vzw 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 

7-42 Plaats terrein Asse 
 Statuut Agrarisch gebied 
 Eigenaar privé 
 Gebruikers Modelbouw Pajottenland 
   
 Gebruikte ruimte 100x50 
VCL/pp 
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BIJLAGE 4 
 
 
OVERZICHT 

- VAN BESTAANDE LUCHTVAARTTERREINEN DIE THANS NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR 
DE SPORT MAAR WEL BRUIKBAAR ZIJN 

-  VAN ANDERE BRUIKBARE LOCATIES 
 
 
Provincie Limburg: 
 
2.1.1.  Vliegveld Zutendaal 
2.1.2.  Terrils 
 
Provincie West-Vlaanderen: 
 
2.2.1.  Duinen langsheen de kust 
 
 
2.1.1. Vliegveld ZUTENDAAL: 
 

a. Eigenaar: Defensie 
b. Exploitant: Concessie van IRC aan Wapenfabriek FN  
c. Aanwezige clubs:  
d. Disciplines:  
e. Operationele beperkingen: 
f. Omgeving: -  aansluitend aan natuurgebied 
g. Optimalisatie: Dit terrein biedt eveneens diverse mogelijkheden gezien de oppervlakte 

van het domein en de aanwezige infrastructuur. (Vergelijkbaar met Oostmalle en Ursel)  
 Gezien de beschikbare ruimte, kunnen motorvliegen en zweefvliegen worden georganiseerd en/of 

paragliding/hanggliding met sleepstart worden voorzien.  
 Ook zweefvliegen met lierstart is mogelijk. 

 
 
2.1.2.  Terrils 

 
De terrils zijn voor hang-/paragliding goede vliegsites. 
De volgende terrils zijn bruikbaar: 
 
- Heusden-Zolder 
 Eigenaar: Limburgse Reconversie Maatschappij / Aminal 
 
- Waterschei (nabij het vliegveld van Zwartberg) 
 Eigenaar: Limburgse Reconversie Maatschappij 
 Gebied is geklasseerd als landschap - Bestuur voor Monumenten en Landschappen is mee bevoegd 
 
- Lanklaar/Eisden 
 Eigenaar: Amev Levensverzekeringen (Nl)  

Is momenteel in projectontwikkeling door Thema (Nl). 
 
- Beringen 
 Eigenaar: Limburgse Reconversie Maatschappij 
 Eenmalige activiteiten kunnen worden toegelaten. 
 
Problemen: 
- tegenstand van natuurorganisaties 
- reeds toegewezen bodembestemming geeft problemen met uitoefenen van activiteiten 
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2.2.1. Duingebied langsheen de kust: 
 

a. Eigenaar: Vlaamse Gemeenschap / Gemeenten 
b. Exploitant: - 
c. Aanwezige clubs: - 
d. Disciplines:  
e. Operationele beperkingen: 
f. Omgeving: -  Milieuproblematiek 
  De duinen langsheen de kust zijn een prima vliegplaats voor 

hang- en paragliders. 
(vergelijkbare situatie met Nederland) 

 
  Locaties in de zone  De Panne/Koksijde en  

Bredene/Blankenberge zijn het meest geschikt.  
  Slechts een beperkt oppervlakte is noodzakelijk als startplaats. 
  Uiteraard dient rekening te worden gehouden met piekperiodes van het 

strandtoerisme. 
Vormt geen hinder voor de andere luchtvaart (controlegebied Oostende) 
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Paardrijden 
 
 

Inleiding 
 
Het dossier voor de cluster Paardrijden werd samengesteld in overleg met de vertegenwoordigers van- 
 

- De Landelijke Rijverenigingen (LRV) – VVR  
 
Deze federatie voor paardrijden is gegroepeerd in de Vlaamse Hippische Sportbond, waarbij nog een 7-tal 
andere paardensportorganisaties zijn aangesloten. Deze groep maakt tevens deel uit van één van de drie peilers 
van de Vlaamse Confederatie van het paard, met name van de peiler ‘gebruikers’. De overige twee peilers zijn de 
peiler ‘forum fokkerij’ en de peiler ‘forum beroepen en opleiding’.  
 
Binnen de LRV zijn eveneens de recreatieruiters vertegenwoordigd, gegroepeerd onder de naam van de VVR.  
 
Dit dossier geeft een inventaris weer van de huidige infrastructuur en het huidige aantal leden binnen de 
paardensportsector. Hierbij wordt een prognose gemaakt van de evolutie in de sector en worden de knelpunten 
opgesomd, waarmee de sector, vooral op gebied van ruimtelijke ordening, geconfronteerd wordt. 
 
Vervolgens worden voorstellen gedaan om de huidige problemen en tekorten aan te pakken in een sector die 
inmiddels een belangrijke economische pijler is geworden (Zie studie Prof. Viaene, Universiteit Gent, 
“Rendabiliteit en economisch belang van de paardensector”).  
 
De cluster Paardrijden hoopt met deze studie de nodige elementen te kunnen bieden aan de beleidmakers, zodat 
deze in de toekomst op een evenwichtige en oordeelkundige manier naar oplossingen kunnen zoeken voor de 
huidige problemen en tekorten in de paardensector.  
 
 
Inventarisatie leden 
 

a) Historiek van het ledenaantal binnen de LRV 
 
Oorspronkelijk werden de Landelijke RijVerenigingen (LRV) in 1937 opgericht te Boezinge (West-Vlaanderen) 
door Kanunnik De Mey. In 1947 telde men reeds 44 verenigingen met 320 ruiters. Vooral in de jaren '60 nam het 
ledenaantal sterk toe en werden over het ganse Vlaamse land verenigingen opgericht. In 1972 stelden de LRV 
hun deuren open voor ponyruiters: voortaan kon men dus vanaf 7 jaar tot 15 jaar met een pony aansluiten en 
deelnemen aan de activiteiten. Op dit moment telt LRV meer dan 11.000 leden in meer dan 400 verenigingen en 
is de maximumleeftijd voor de ponyruiters opgetrokken naar 16 jaar. 
LRV streeft de democratisering van de paardensport na. Iedereen die over een paard of pony beschikt, is welkom 
bij één van de plaatselijke verenigingen, zelfs als je nog niet echt kan paardrijden. Deze vorming wordt door de 
plaatselijke lesgever aangeboden. Als lid van deze vereniging, kan je dan met je vriend(inn)en deelnemen aan 
alle activiteiten. 

Binnen LRV komen zowat alle disciplines van de paardensport aan bod. Springwedstrijden en dressuur 
vormen de hoofdbrok. Toch nemen veelzijdigheid, mennen, aangespannen rijden en voltige ook een belangrijke 
plaats binnen de werking in. Ook de gehandicapten kunnen meedoen aan dressuurwedstrijden. In de provincies 
Limburg en Antwerpen verloopt deze werking al vlot. In de provincie Oost-Vlaanderen is al voorbereidend 
studiewerk aan de gang. Eén van de voornaamste troeven binnen LRV is dat deelname aan wedstrijden gratis is.  

Hoeksteen van de verenigingswerking is echter de groepsdressuur, een carrouselmatig nummer. Plaatselijke 
trainingen en regelmatige vormingscycli bereiden de ruiters en amazones voor op de wedstrijden die het ganse 
jaar door georganiseerd worden. Deze groepstrainingen die in functie van de lokale mogelijkheden georganiseerd 
worden, liggen aan de basis van de open en de sociale geest die LRV kenmerkt. 
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b) Evolutie van het ledenaantal binnen de LRV 
 
Eind jaren tachtig kon aan de ledendaling een halt worden toegeroepen. De daaropvolgende jaren kenden we 
bijna jaarlijks een stijging van vijf procent. De laatste jaren treedt er eerder een stagnatie op, maar in 2006 zal 
er weer een stijging optreden, mede dankzij het initiatief om binnen LRV de tak van het zuiver recreatief 
paardrijden uit te bouwen en dit door te fusioneren met de VVR (Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme 
VZW). 
 
Als we iets verder kijken, merken we binnen de rijverenigingen een stijging van het aantal amazones, wat zelfs er 
toe leidt dat er binnen de verenigingen meer vrouwelijke ruiters zullen komen dan mannelijke. Dit fenomeen, dat 
al enkele jaren bij de ponywerking terug te zien is en ondertussen opgelopen is tot een 2/3 verhouding doet dus 
ook zijn intrede bij de rijverenigingen. 
 
In onderstaande grafiek (figuur 1) wordt het aantal leden en het aantal verenigingen binnen LRV voorgesteld 
vanaf de oprichting tot 2005. 
 
 
Figuur 1: Evolutie van het aantal leden en verenigingen binnen LRV 
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c) De huidige ledensituatie van LRV 
 
De paardensport vertegenwoordigt in totaal 26.478 actieve leden, verenigd in 685 clubs verspreid over gans 
Vlaanderen. Daarnaast wordt het aantal individuele recreanten geschat op 120.000. 
 
LRV biedt ondertussen onderdak aan bijna 12000 leden, verspreid in meer dan 400 verenigingen en is dus de 
belangrijkste paardensportfederatie in Vlaanderen. Zij biedt de mogelijkheid om op een recreatieve manier in 
groepsverband aan paardensport te doen. LRV is een erkende Vlaamse federatie door de minister van Sport, die 
eveneens wordt gesubsidieerd door het BLOSO. 
 
LRV biedt de mogelijkheid aan 7 tot 16 jarigen om zich samen met hun pony, aan te sluiten bij een lokale 
ponyvereniging. Verder kan men zich (vanaf 12 jaar) ook aansluiten bij een rijvereniging met een paard. In de 
meeste gevallen bestaat een club zowel uit een ponyvereniging als een rijvereniging met bijhorend bestuur. 
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c.1 Aantal verenigingen binnen LRV 
 
Het aantal verenigingen, die binnen LRV actief zijn, wordt voorgesteld in onderstaande grafiek (zie figuur 2).   
 
De provincie Antwerpen heeft zowel voor de rijverenigingen als voor de ponyclubs het grootste aantal 
verenigingen, gevolgd door Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen. West-Vlaanderen heeft het minst aantal 
verenigingen. Sinds dit jaar biedt LRV ook aan wandelruiters de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de federatie. 
Dit initiatief is pas van start gegaan, maar is toch al een succes. Zij worden gegroepeerd in de Vlaamse 
Vereniging voor Ruitertoerisme, kortweg de VVR (zie punt d) infra). 
 
Daarnaast biedt LRV ook onderdak voor de endurance liefhebbers. Zij zijn beter bekend onder de naam VET 
2000. 
 
Er is wel een groot verschil tussen de rij- en ponyverenigingen en de wandelruiters. De rij- en ponyverenigingen 
zijn gelokaliseerd in provincies, onderverdeeld in een aantal gewesten. De wandelruiters zijn meer over gans 
Vlaanderen verspreid, vandaar dat het ook moeilijker is om ze in de verschillende provincies te catalogeren. Zij 
spreken af wanneer ze bepaalde tochten doorheen de bossen en langs landelijke wegen organiseren. 
 
Momenteel zijn er 270 rijverenigingen en 139 ponyverenigingen, dit komt dus neer op 409 verenigingen tot nu 
toe. De wandelruiters hebben 15 verenigingen.  
 
Figuur 2: Het aantal verenigingen binnen LRV, gebaseerd op de cijfers van januari 2006 
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Tabel 1: Aantal clubs per provincie binnen LRV 
 

 Rijverenigingen Ponyclubs Recreatieruiters Vet 2000 
Antwerpen 81 61 5  
Brabant  56 17 3  
Limburg 55 23 2  
Oost-
Vlaanderen 52 27 4  
West-
Vlaanderen 26 11   
Overige   1 1 
Totaal 270 139 15 1 
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c.2 Aantal leden binnen LRV 
 
Het definitieve ledencijfer voor 2006 kan pas eind dit jaar gegeven worden, aangezien dit in de loop van het jaar 
nog wijzigt. Eind 2005 was het ledencijfer 11295 (zie tabel 2a en 2b), de wandel- en enduranceruiters buiten 
beschouwing gelaten. Verwacht wordt dat dit aantal t.o.v. 2005 zeker zal stijgen, mede dankzij de uitbreiding van 
de wandelruiters, die momenteel al ongeveer 700 leden tellen en de enduranceruiters die met een honderdtal 
leden zijn. 
 
Tabel 2a: Ledenaantallen in de provincie voor de ponywerking LRV 2005 
 
 Man Vrouw Onbepaald  
Antwerpen 559 880 1 1440 
Brabant 168 274 0 442 
Limburg 183 266 1 450 
Oost-Vlaanderen 178 263 0 441 
West-Vlaanderen 113 145 0 258 
Onbepaald 13 5 0 18 
Totaal 1214 1833 2 3049 
 
Tabel 2b: Ledenaantallen in de provincie voor de paardenwerking LRV 2005 
 
 Man Vrouw Onbepaald  
Antwerpen 1424 1288 3 2715 
Brabant 780 722 3 1505 
Limburg 706 597 6 1309 
Oost-Vlaanderen 965 760 8 1733 
West-Vlaanderen 382 350 1 733 
Onbepaald 202 46 3 251 
Totaal 4459 3763 24 8246 
 
 

d) Algemeen profiel van de recreatieruiters 
 
De V.V.R.-L.R.V. heeft als hoofdactiviteit het recreatieve paardrijden en mennen in de vrije natuur te 
bevorderen. De promotie van het ruitertoerisme gebeurt vooral door het organiseren van talrijke trektochten te 
paard of met de koets. 
 
Alle rijstijlen zijn toegelaten, mits deze met respect voor het paard en de natuur worden uitgeoefend. 
De werking van de Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme bestaat uit twee delen. Enerzijds heeft men de 
overkoepelende werking van de VVR zelf, anderzijds zijn er de talrijke activiteiten georganiseerd door de 
verschillende regionale clubs. 
 
De VVR-LRV streeft ernaar de Vlaamse trekruiters te informeren en samen te brengen, ongeacht of ze 
aangesloten zijn bij een club of individueel lid zijn. Dat gebeurt in de eerste plaats door het driemaandelijkse 
VVR Magazine. Via dit tijdschrift krijgen de leden niet alleen een overzicht van de activiteitenkalender, maar ook 
nieuws uit de verschillende clubs. Het tijdschrift vormt het meest directe contact met de individuele ruiter en 
menner. Daar wordt aandacht besteed aan belangrijke items zoals ruiterpaden, natuur, nieuwtjes, verslagen 
over reizen enz. 
 
Jaarlijks vindt de V.V.R.-zomerontmoeting ‘Trek’ plaats. Eén lang weekend per jaar nodigt de VVR álle leden uit 
om samen te komen en dit rond de 21 ste juli. 
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Een overzicht: 
 
• 1998 Odeigne, eerste editie van de Trek op het hoogste punt van België, (Baraque Fraiture). 
• 1999 Peer, Limburg (de Breugelhoeve een gemeentelijke manege). 
• 2000 De streek van de meren van de l'Eau d'Heure (Charleroi). 
• 2001 Zétrud Lumay, een klein dorpje nabij Hoegaarden.   
• 2002 Sijsele, West-vlaanderen waar we te gast waren in de kazerne.  
• 2003 Gerhagen, In de streek van Tessenderloo (Diest). 
• 2004 Vielsalm, in de manege van de universiteit van Luik. 
• 2005 Bornem, bij de Schelderuiters 
• 2006 Zottegem, De vlaamse ardennen. 
• 2007 ’s Gravenwezel, Provincie Antwerpen. 
 
Bij de  VVR-LRV kan men terecht voor alle inlichtingen in verband met trektochten, gaande van praktische tips 
in verband met organisatie tot info over relais en pleisterplaatsen. De VVR beschikt immers over een 
uitgebreid, in de loop der jaren opgebouwd, adressenbestand met goede adressen voor trekruiters.  
Leden kunnen gebruik maken van de cartografische dienst om de juiste (staf)kaarten te bestellen. In de mate 
van het mogelijke zorgt de cartograaf ook voor het uitstippelen van wegen. Voor Vlaanderen is dat echter geen 
sinecure, aangezien her en der landelijke wegen plotseling ‘verdwijnen’, hetzij onder een laag beton, hetzij 
onder het mom van ‘private weg’. De VVR doet dan ook graag een beroep op de medewerking van de leden 
wat betreft het up-to-date houden van de verschillende stafkaarten.  
De VVR organiseert bovendien een opleiding voor begeleiders en gidsen van groepen waarin onder andere de 
wegcode voor ruiters en menners, kaartlezen, lederbewerking, hoefsmederij, EHBO voor paarden, giftige 
planten enz . worden behandeld. 
 
De VVR-LRV wil bij de diverse instanties (nationaal, gewest, provincie, gemeente) verder blijven ijveren 
voor het behoud van landelijke onverharde wegen en de aanleg van ruiterpaden. Op gemeentebesturen 
en toeristische diensten wil de V.V.R. meer druk uitoefenen en samenwerken om bij het uitstippelen van 
toeristische wegen ook rekening te houden met de belangen van de ruiters en menners.  
 
In Vlaanderen zijn er momenteel een tiental clubs actief onder de Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme. 
Deze clubs doen op hun beurt aan actieve ledenwerving, aangezien nieuwe leden vaak aansluiten na 
deelname aan een clubactiviteit. Deze lopen sterk uiteen : wandelingen te paard of met de koets in eigen 
streek, georganiseerde dagtochten, meerdaagse trektochten, buitenlandse trips enz... 
 
Daar de trekruiters reeds veel streken hebben doorkruist, kan gesteld worden dat het grootste probleem de 
verstedelijking is. Dit is zeker in Vlaanderen en meerbepaald West-Vlaanderen niet gemakkelijk, ten gevolge 
van de verstedelijking met veel lijnstucturen zoals bv autostrades en spoorwegen.  
 
Wat willen de ruiters? Eigenlijk niet veel. Zij eisen geen mooie geasfalteerde fietspaden met lichten op elke 
hoek van de straat, zij zijn tevreden met onverharde wegen en paden waar geen einde aan komt. De 
onverharde wegen zijn niet alleen noodzakelijk voor de ruiters of menners maar ook voor de natuur en de 
omgeving. Eerlijk gezegd, wat is het mooiste? Een betonbaan of een mooie grintwegel waar in het midden 
ervan gras groeit? De echte natuurfietsers en mountainbikers zijn hier ook terug te vinden en iedereen 
geniet daarvan. Geen gevaarlijke auto’s die aan honderd per uur voorbij vliegen… 
Eigenlijk kunnen zowel ruiters, menners, mountainbikers en wandelaars gerust dezelfde wegen gebruiken 
zonder dat ze elkaar hinderen. Tenslotte zijn ze allemaal traag verkeer en kan men met weinig problemen 
elkaar voorbij steken, met respect voor elkeen.  
 
Het belangrijkste is dat men de onverharde wegen onverhard laat zodat ze verkeersluw blijven. Ruiters 
gebruiken liefst onverharde paden daar het veiliger is en men ook een kleine tempoverandering kan doen 
zonder zichzelf in gevaar te brengen. 
Op vlak van onverharde wegen zijn de ruiters, wandelaars, fietsers en menners eigenlijk bondgenoten. 
 
Wat er dus moet gebeuren is dat die zeldzame onverharde wegen worden opgenomen in aangelegde circuits 
die ervoor zorgen dat ze onderhouden, maar zeker ook behouden blijven. Het is overal hetzelfde, ineens is 
een weg verdwenen in een omgeploegde akker of een mooie nieuwe weide, of zelfs nog erger in een 
splinternieuwe betonbaan of een onterechte privé-weg . Dit kan men verhelpen door deze routes bekend te 
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maken en te blijven gebruiken. Dat kan best door middel van een provinciaal ruiterpad dat aansluit op een 
ander netwerk. 
 
Deze projecten kunnen enkel gerealiseerd worden door dergelijke projecten aan te moedigen en er het nodige 
respect voor te tonen door de wegen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. En proberen de “cowboys” eruit 
te halen, m.a.w. de mensen die geen respect hebben voor de aangelegde paden en ook natuurlijk de moderne 
4x4 cowboys die zowel met hun jeep als met een quad van een grasbaantje een modderpoel maken. 
 
Het behoud van deze mooie landelijke wegen is dus het streefdoel van de Vlaamse Vereniging voor 
Ruitertoerisme. 
 
 
Inventarisatie locaties 
 
 
a) Soorten LRV terreinen 
 
1. Oefenterreinen (detail zie bijlage 1) 

Bijna elke vereniging heeft een oefenterrein, waarop meestal éénmaal per week de dressuur, individueel en in 
groep, beoefend wordt en gesprongen wordt. Daar de meeste ponyclubs een rijvereniging achter zich hebben, 
wordt er meestal op hetzelfde terrein gereden. Daarom kan men dus zeggen dat er voor LRV ongeveer 270 
oefenterreinen verspreid over gans Vlaanderen gelegen zijn. 
 
Een oefenterrein is 0,5 tot 3 hectaren groot en bestaat meestal uit: 
 
• meerdere dressuurpiste(s) van 20 x 60 m 
• een springpiste van 60 x 60 m 
• een schuilhok voor eventueel materiaal 
• in sommige gevallen een kantine 
 
Op deze oefenterreinen wordt een speciale bodem aangelegd zodat er op een veilige en diervriendelijke 
manier kan paard gereden worden. Een afsluiting en een parking voor de vrachtwagens zorgen dat de 
ongemakken voor de buurtbewoners tot een minimum beperkt blijven. In een aantal gevallen wordt een sproei-
installatie geplaatst om stofhinder te vermijden. 
In de winter wordt er in een aantal gevallen, bij niet beschikbaar zijn van de oefenterreinen, uitgeweken naar een 
plaatselijke manege voor de wekelijkse trainingen. 
 
2. Eventingterreinen (detail zie bijlage 2) 

Per jaar worden ongeveer 50 veelzijdigheidswedstrijden ingericht door de lokale verenigingen, verspreid over 
gans Vlaanderen. Voor deze sport wordt een route van ongeveer vijf tot zes kilometer uitgestippeld op 
afwisselend terrein, waarop een aantal natuurgetrouwe hindernissen gebouwd worden (bij voorkeur een aantal 
permanente, vaste hindernissen die in de mate van het mogelijke in het landschap geïntegreerd zijn). Hiervoor 
moeten mogelijkheden bestaan in of aansluitend bij bos- en landbouwgebieden daar men voor het geheel toch 
wel een 10 ha terrein nodig heeft. Via een toegankelijkheidsplan in het kader van het bosdecreet kan dit bekeken 
worden. 
 
3. Wedstrijdterreinen (detail zie bijlage 3) 

Jaarlijks zijn er in elke provincie wedstrijden, waaraan de verenigingen kunnen deelnemen. Deze wedstrijden 
gaan in de winter (dressuur of springen) door in maneges of rijhallen binnen of in de omgeving van het gewest. 
Op dit moment zijn er in Vlaanderen ca. 250 locaties van 12 tot 20 ha waarop zomeractiviteiten doorgaan die 
jaarlijks veranderen.  
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Door de talrijke beperkingen in de landbouwsector, vooral inzake ruimte, en door het stilaan volgebouwd zijn 
van industrie- en ambachtelijke zones, wordt het voor de verenigingen van de landelijke rijverenigingen steeds 
moeilijker om nog gronden te vinden waarop zij jaarlijks, tweejaarlijks of driejaarlijks een tornooi kunnen 
organiseren. In sommige delen van Vlaanderen bestaan er mogelijkheden om uitsluitend in de nazomer op de 
graanvelden na de oogst een wedstrijd in te richten. En waar de landbouw hoofdzakelijk bestaat uit graslanden 
en akkers voor voedergewassen in functie van veeteelt, kan het beschikbaar stellen van dergelijke oppervlakten 
voor een ruitertornooi in het kader van rendabele bedrijfsvoering soms zelfs uitgesloten zijn. 
 
Als gevolg van deze toenemende druk, slaagt niet iedere vereniging er vandaag nog in om voldoende terreinen te 
vinden. Ondertussen moeten inrichters zelfs noodgedwongen afspraken maken met elkaar om gezamenlijk 
terreinen voor een langere periode te huren. Een denkpiste die verder uitgewerkt kan worden voor de organisatie 
van de ruitertornooien. Die terreinen kan men ook gebruiken voor andere recreatieve activiteiten 
(menwedstrijden, veeprijskampen, veldloop, muziekfestivals,…). Om op een normale manier deze activiteiten te 
kunnen organiseren moeten deze terreinen in de buurt van de zetel van de vereniging liggen (richtlijn om en bij 
de 20 km verwijderd van de zetel van de vereniging). Zo komt men tot ongeveer 35 polyvalente terreinen die 
gemiddeld driemaal per jaar gebruikt worden door de verenigingen waar meerdere malen na elkaar een 
wedstrijd kan georganiseerd worden (vb. De Kolonie te Merksplas). 
 
Een ander mogelijkheid is het inrichten van paardenwedstrijden op militaire domeinen. Het Live project dat 
momenteel bestaat voor deze militaire domeinen is zo uitgewerkt dat er mogelijkheid is tot het inrichten van 
paardenwedstrijden op de laatste zondag van juni. 
 
4. Ruiterpaden (detail zie bijlage 4) 

→ Gebrek aan voldoende wandelwegen 
• Het afsluiten van wegen door privé eigenaars 
• Verdwijnen van kerkwegels 
• De trekwegen langs kanalen (jaagpaden) die verboden zijn en begraasd worden door vee. 
• Afsluiten van bossen door Natuurpunt ea. 
• Verbodstekens voor ruiters  
• Gemeentebesturen die beslissen dat ruiters niet meer door hun gemeente mogen (mesthinder!!) 
• Door ruilverkaveling worden soms wegen geasfalteerd en zijn er geen alternatieven meer voor onverharde 

wegen. Toch lopen er eveneens projecten waarin ruilverkaveling leidt tot een hechte samenwerking tussen 
toerisme en recreatie zodat er met de verlangens van alle partijen rekening gehouden kan worden. 

 
→ Gebrek aan geschikte wandelpaden 
 
• Te smalle doorgangen door hekken voor koetsen (min 1.8m). 
• Motorvoertuigen op de onverharde wegen die putten maken. 
• Geklaag van de buurtbewoners wanneer ruiters op de gelijkgrondse berm rijden (denken dat het hun 

eigendom is en spannen het af). 
• Veel te snel verkeer op de openbare weg. Een paard is een dier dat niet noodzakelijk schrikt van een auto 

of bus maar een vluchtdier blijft wel onvoorspelbaar. 
• Geen automatisme van de overheidsinstanties bij het ontwerpen van GRUPS en RUPS om ook ruiterpaden 

aan te leggen ( VLM, Gemeentes) 
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b) Locaties LRV-terreinen  
 
Momenteel loopt er een project waarin alle oefenterreinen, min of meer vaak gebruikte tornooiterreinen en 
crossterreinen in kaart gebracht worden. Dit project loopt nog anderhalf jaar, en echt gedetailleerde gegevens 
over de terreinen kan de paardensportsector dus momenteel (nog) niet voorleggen. 
 
Men kan er vanuit gaan dat er in de meeste gevallen een oefenterrein gelegen is, daar waar een club aanwezig 
is. Dus globaal kan men zeggen dat LRV 270 oefenterreinen in Vlaanderen heeft die meestal in het buitengebied 
zijn gelegen. 
 
De meeste van de oefenterreinen zijn echter illegaal of in het beste geval zonevreemd gelegen. 
 
Voor de wedstrijden moeten de clubs uitwijken. Elke club richt normaal een zomerwedstrijd in om de vier jaar.  
 
Zij moeten dan op zoek naar eigenaars van landbouwgrond, die hun gronden hiervoor ter beschikking willen 
stellen. Er zijn clubs die enkel een paarden- of ponytornooi inrichten, één dag om de vier jaar of er zijn clubs die 
zowel een paarden- als ponytornooi inrichten, twee dagen, meestal twee opeenvolgende zon- of feestdagen.  
 
Het zoeken naar geschikte en voldoende gronden kan naar de toekomst toe wel eens problematisch 
worden. 
 
 
Knelpunten mbt. de ruimtelijke ordening 
 
 
a) Algemeen 

De planologische bestemming van de paardenhouderij (manege) in de Ruimtelijke Ordening dient uitgeklaard te 
worden. Tot nu toe is er te veel speling en interpretatieruimte voor de verschillende instanties en gemeenten. 
Vaak schiet het beleid tekort en/of wordt ten onrechte een ontwikkeling geweigerd of juist toegestaan. 

Het inventariseren van de problemen, door het uitwerken van een visie, het geven van criteria en het definiëren 
van verschillende bedrijfstypen en voorzieningen, kan een bijdrage leveren voor een uniformisering van het 
beleid en de uitvoering daarvan.  
Er is een gebrek aan geschikte (legale) locaties gelegen in recreatiegebied voor oefenterreinen (0,5 tot 3 ha per 
oefenterrein), omlopen voor eventing (5 tot 6 km op afwisselend terrein waarop een aantal natuurgetrouwe 
hindernissen gebouwd worden) en tijdelijke wedstrijden (20 ha per wedstrijd). 
De onduidelijkheid rond de correcte inplanting voor oefenterreinen zou best uitgeklaard worden. Net zoals vele 
andere sportterreinen zijn ook deze oefenterreinen voor paardrijden vaak zonevreemd gelegen.  
Kunnen deze terreinen ook thuis horen in landbouwgebied of moeten de oefenterreinen gelegen zijn in 
recreatiegebied? En moet een vereniging over een milieuvergunning beschikken? 
 
b) Zonevreemdheid  

 
Heel wat maneges zijn zonevreemd gelegen. Vooral voor manegehouders en eigenaars van paarden is de 
onduidelijkheid in verband met de nodige vergunningen en toelatingen die nodig zijn voor hun stallen en 
accommodatie zeer groot, niet alleen door onwetendheid, maar ook door de specifieke situatie van de hippische 
sector. 
De zonevreemdheid is voor maneges specifiek en niet steeds vergelijkbaar met zonevreemde bedrijven in andere 
economische sectoren, daar zonevreemde maneges zeer verspreid voorkomen en soms gevestigd zijn in 
kwetsbare gebieden (natuurgebieden, waterwinningsgebieden, enz.) die reeds sterk beschermd zijn en waar 
afwijking van bestaande regels moeilijk is of door bestaande reglementering uitgesloten wordt. Lange tijd was ook 
onduidelijk waar maneges thuis horen: in landbouwgebied, in recreatiegebied of in KMO-zone.  
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Op 28 november 2003 keurde de Vlaamse regering een Besluit goed dat het mogelijk maakt om - mits 
vergunning - in bepaalde gevallen het gebruik of de functie van zonevreemde gebouwen en dus ook maneges te 
wijzigen. Het Besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2004 en biedt een oplossing voor 
sommige maneges. 
De zonevreemde oefenterreinen zijn voor LRV het belangrijkste probleem, mede door de onduidelijkheid rond de 
normen waaraan deze terreinen moeten voldoen en waar ze eigenlijk gesitueerd moeten zijn. Sommige clubs 
verzwijgen hun problemen uit angst om slapende honden wakker te maken en in de veronderstelling dat ze op 
deze manier nog wel even bezig kunnen zijn. 
 
De opkomst van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de plannen om met behulp van natuurrichtplannen het 
behoud en de uitbreiding van de natuur te verzekeren zorgen voor een toenemende druk op het buitengebied, 
met mogelijke gevolgen voor oefenterreinen, tornooiterreinen en eventingomlopen. 
 
In bijlage 5 vindt u een overzicht van de lokale problematiek binnen LRV en waarbij alternatieven vermeld worden 
die eventueel op lokaal vlak verder dienen uitgewerkt te worden. 
In bijlage 6 vindt u een overzicht van de eventingomlopen die in kaart gebracht werden in samenwerking met de 
provincie Limburg zodat de procedure om de nodige vergunningen te bekomen vergemakkelijkt wordt. 
 
c) Vergunningen 
 
Er is ook de complexe problematiek rond het afleveren van bouwvergunningen van schuilhokken, stallen, pisten, 
oefenterreinen, maneges en fokkerijen die meestal niet aansluit bij de specifieke behoeften van de sector. In 
2002 verschenen hieromtrent in het Belgisch Staatsblad twee belangrijke omzendbrieven. 
Een paardenfokkerij of manege in agrarisch gebied kon slechts een bouwvergunning verkrijgen in de mate dat 
het een para-agrarisch bedrijf was. Dit betekende dat er stallen voor tenminste 20 fokmerries aanwezig moesten 
zijn (=vergunningsplichtige inrichting). Kleinere maneges (niet vergunningsplichtig) werden dientengevolge niet 
aanvaard in agrarisch gebied. 
De omzendbrief RO van 8/7/1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002 zorgde hier voor een oplossing. Nu 
kunnen ook maneges met minstens 10 paarden gelegen in agrarisch gebied een stedenbouwkundige vergunning 
krijgen. Als ondergeschikte nevenactiviteit zijn toegelaten: het recreatieve medegebruik door particulieren, een 
eenvoudige cafetaria van beperkte omvang enkel ten behoeve van de gebruikers van de paardenhouderij en/of 
een inpandige woonst voor de effectieve beheerder of toezichter van de paardenhouderij. Puur recreatieve 
activiteiten zoals restaurants, logies, verblijfs-accommodatie, feestzalen, speeltuinen, enz., zijn uitgesloten.  
Deze bedrijven mogen wel slechts toegelaten worden in die delen van het landschap die vanuit landbouwoogpunt 
reeds structureel zijn aangepast. 
Omzendbrief RO/2002/01 van 25/1/2002 “Richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen om een 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen of oprichten van stallingen voor weidedieren, geen betrekking 
hebbend op effectieve beroepslandbouwbedrijven” komt tegemoet aan de verzuchtingen van de 
paardensportsector. Er is een betere definiëring van stalling en het principe van de inplanting van de stalling is 
eveneens beter toepasbaar voor de paardensport. De bepalingen van deze omzendbrief gelden in eerste 
instantie voor aanvragen binnen agrarische en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. Hij kan echter 
ook gehanteerd worden voor aanvragen in andere gebieden waar in principe ook landbouwbedrijvigheid is 
toegestaan (vb in woongebied). Op die manier overschrijdt hij ruimschoots het toepassingsgebied van de 
omzendbrief van 8 juli 1997. 
Zoals hierboven beschreven, komen beide omzendbrieven duidelijk tegemoet aan een aantal knelpunten uit het 
verleden. Niettemin, blijft een omzendbrief louter een handleiding, een richtkader dat door de administraties kan 
gehanteerd worden bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag. Er kunnen immers geen absolute regels 
worden opgesteld die klaar en duidelijk zijn voor ieder geval. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van 
ieder dossier en rekening houdende met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, zal al dan niet een 
vergunning worden afgeleverd. Een omzendbrief vormt enkel een administratieve interpretatie van de wetgeving 
maar is juridisch dus niet afdwingbaar. 
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De onduidelijkheid rond de vergunningenproblematiek voor hindernissen voor eventing zou eveneens best 
uitgeklaard worden. Het reparatiedecreet (2005-04-22) en besluit Vlareg 2002-04-26 zorgen voor zeer veel 
onduidelijkheid en meestal is het dan een zaak van interpretatie. Hieromtrent werd reeds geruime tijd terug 
verduidelijking gevraagd aan het kabinet Ruimtelijke Ordening. 
 
d) Wandelroutes 
 
Langs vele rivieren lopen nog jaagpaden (waarop vroeger de schepen binnengetrokken werden met paarden). 
De jaagpaden worden nu niet meer gebruikt voor die functie, maar bieden een uitstekende omgeving voor 
wandelaar, fietser, ruiter en menner om zich te ontspannen. Kunnen er geen afspraken gemaakt worden zodat 
ruiters ook officieel die jaagpaden mogen betreden en dat ze niet helemaal verhard worden voor fietspaden?  
 
Een gemakkelijke oplossing voor deze problematiek: Meestal zijn dit zeer brede wegen waar juist in het midden 
een fietspad gelegd wordt. Als dit nu bv. uiterst rechts gelegd wordt en de ruiters uiterst links kunnen rijden is het 
probleem opgelost. Dit kan ook gescheiden worden door bv. een klein haagje. 
 
Ook buitengebruik gestelde spoorlijnen zijn (nog zeldzame) groene linten in ons landschap, die zich goed lenen 
voor recreatie: fietspaden, wandelpaden en ruitersport. 
Spoorbeddingen hebben bovendien enkele merkwaardige eigenschappen: 
- ze verbinden woonkernen met elkaar gezien hun historische oorsprong; 
- ze lopen vaak door rustige landelijke gebieden; 
- spoorbanen hebben geen of zeer beperkte hellingen; 
- ze bevatten een minimaal aantal kruisingen met andere wegen en zijn gescheiden van de  

andere transportinfrastructuren, wat de veiligheid van de recreanten garandeert; 
 
Het is wenselijk dat er afspraken gemaakt worden om jaagpaden en oude spoorwegbeddingen ook te integreren 
in een netwerk van groene wegen, waar aandacht is voor zowel wandelaars en fietsers als ruiters en menners. 
Tot slot is er nog de vaststelling dat meer en meer landelijke, onverharde wegen verdwijnen uit het landschap. Dit 
is niet alleen voor ruiters maar ook voor wandelaars, fietsers en mountainbikers een negatieve ontwikkeling. Er 
zal rekening dienen gehouden te worden met de belangen van deze groep recreatieve sportbeoefenaars bij de 
uitstippeling en aanleg van toeristische routes. Deze onverharde routes zijn immers veilige paden voor ruiter en 
paard.  
Vaak weten verkeersgebruikers niet hoe ze zich moeten gedragen tegenover een angstig dier, terwijl dit toch 
wettelijk vastgelegd is. Als er meer onverharde wegen verdwijnen, zullen wandelaars te paard meer met het 
drukke verkeer te maken krijgen. Daarom is het toch wel belangrijk dat bij de beslissing om te asfalteren de 
wandelruiter toch ook het recht heeft om gehoord te worden. 
 
Voorstellen tot oplossing mbt. ruimtelijke ordening 
 
Op korte termijn (acuut) 
 
Met betrekking tot de problematiek van de bouw- en milieuvergunningen en inplanting van hindernissen voor 
eventingomlopen wordt voorgesteld om per organisatie éénmalig een globale aanvraag te doen die door de 
provinciale sportdiensten in overleg met afdeling Natuur en Bos en Groen behandeld wordt. Deze manier van 
werken wordt in Limburg reeds met succes toegepast en geniet ook de waardering en instemming van de 
administratie. 
 
Er moet duidelijkheid komen omtrent de inplanting van de oefenterreinen, die omwille van historische redenen 
vaak in agrarisch gebied zijn komen te liggen. Er moet gezocht worden naar een permanente oplossing voor de 
verenigingen die hun bestaan kan verzekeren. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zou tegen 2012 
grondig herdacht moeten zijn. Er zou dus een soort leidraad moeten komen die een oplossing biedt voor het 
regulariseren van de bestaande terreinen bv. met een RUP. 
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Op langere termijn 

1. Omlopen voor eventing 

Verspreid over heel Vlaanderen is er nood aan ongeveer 40 omlopen voor eventing- en menwedstrijden, waar 
een aantal hindernissen permanent kunnen blijven staan en/of tijdelijk kunnen opgebouwd worden. 

2. Wedstrijdterreinen 

Op dit moment kan men omwille van de goede relatie met de landbouwsector nog op een aantal locaties terecht 
voor de organisatie van grotere manifestaties. Toch zal op termijn de nood ontstaan naar multifunctionele 
terreinen die in de zomerperiode op regelmatige basis kunnen gebruikt worden voor grotere organisaties. Er 
wordt voorgesteld om in iedere regio met een diameter van 20 km dergelijke multifunctionele terreinen te 
voorzien. Met deze afstand blijven organisaties (zoeken naar sponsors) mogelijk door lokale verenigingen. 
Voor deze evenemententerreinen is een verwevenheid met andere sectoren mogelijk: landbouw, industrie, 
defensie, recreatie. 

3. Ruiter- en menroutes 

Gelet op de sterk toegenomen interesse voor deze zachte recreatie is een voortdurende aandacht voor de aanleg 
van ruiter- en menroutes aangewezen. De onverharde of half verharde wegen die nu nog ter beschikking staan 
van het publiek dienen eveneens toegankelijk gemaakt te worden voor ruiters en menners (bodem en breedte). 
Indien nodig kunnen hier specifieke bijkomende richtlijnen uitgevaardigd worden i.v.m aangepaste snelheden 
en/of voorrang. 
Ook op oude spoorwegbeddingen en jaagpaden is de integratie van ruiterpaden mogelijk. 

4. Bijzondere problematiek – maneges – oefenterreinen. 

Er dient een overleg opgestart te worden met het kabinet en de administratie van Ruimtelijke Ordening, 
Landbouw, Natuur en Sport teneinde de specifieke situatie van de hippische sector te (her)bekijken. Immers een 
correcte indeling van maneges en oefenterreinen in een bepaald gebied (bodembestemming) is niet eenvoudig, 
met als resultaat dat ze vaak zonevreemd zijn en hierdoor weinig rechtszekerheid hebben.  
Vaak is er ter plaatse een fluctuerende combinatie van een landbouwactiviteit (fokken en houden van paarden) 
en een recreatieve functie (organisatie van wedstrijden (met parkeer en geluidsoverlast en uitbating van 
cafetaria), wandelingen, lessen) zodat het niet eenduidig is te bepalen onder welke sector ze thuis horen.  
Oefenterreinen liggen vanuit het verleden zeer vaak zonevreemd, ook huren verenigingen dikwijls terreinen van 
een lokale inwoner, boer,… Naar de toekomst toe kunnen de verenigingen op dit vlak voor wel wat problemen te 
komen staan. 
 
 
Knelpunten mbt. leefmilieu 
 
In principe is een milieuvergunning vereist voor de organisatie van 2 of meer tornooien op eenzelfde terrein, tenzij 
een tornooi slechts éénmaal per jaar georganiseerd wordt op dezelfde percelen met een maximum duur van 3 
dagen. In zulke (uitzonderlijke) gevallen is er geen vergunning vereist. In al de andere gevallen dient men te 
beschikken over een milieuvergunning klasse 2. Binnen de LRV is het vaak zo dat er twee opeenvolgende 
zondagen een wedstrijd doorgaat op dezelfde percelen, de ene keer voor de pony’s, de andere keer voor de 
paarden.  
Zou voor deze gevallen deze regel van milieuvergunning niet herzien kunnen worden? Tenslotte gaat er - in de 
meeste gevallen - maar gedurende twee dagen een wedstrijd op de terreinen door, maar met een tussenperiode 
van één week. 
Het is ook aangewezen om in de toegankelijkheidsregelingen van bossen rekening te houden met de ruiters en 
de gespannen. Idealiter dient er eveneens een afstemming te gebeuren van de regelgeving over het gebruik van 
bossen tussen de verschillende gewesten. 
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Maneges, pensionstallen,… worden, afhankelijk van het gebied waarin ze gelegen zijn en afhankelijk van het 
aantal paarden dat gehuisvest wordt, ingedeeld in verschillende klassen van hinderlijke inrichtingen (Vlarem).  
 

OMSCHRIJVING KLASSE 

Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, …  

In een agrarisch gebied 
1° met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren 
2° met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 

 
2 
1 

In een woongebied met landelijk karakter 
1° met plaatsen voor 10 tot en met 200 gespeende dieren 
2° met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 

 
2 
1 

In andere gebieden 
1° met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren 
2° met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 

 
2 
1 

 
Beneden deze grenzen zijn de inrichtingen als niet-ingedeeld te beschouwen, en dienen ze geen 
milieuvergunning te hebben. 
Uit voorgaande blijkt dat er andere normen inzake milieuvergunningen opgelegd worden voor recreatiegebied en 
agrarisch gebied. Dit is voor de sector niet altijd evident. 
Tot slot kunnen voor maneges, rijhallen,… ook de ingewikkelde regelgevingen rond de mestbank, de 
opslagplaatsen voor vast dierlijk mest, de uitrijregeling van stalmest en het mestdecreet van toepassing zijn. Een 
gedetailleerde uiteenzetting hierover zou te ver leiden. De mestproblematiek maakt duidelijk hoe specifiek de 
hippische sector is. 
 
Voorstel tot oplossingen mbt. leefmilieu 

Lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen 

Op dit moment bepaalt de Vlarem reglementering dat er geen milieuvergunning klasse 2 vereist is voor 
activiteiten die éénmaal per jaar op hetzelfde perceel plaatsvinden of op verschillende percelen met een 
maximale duur van drie opeenvolgende dagen (rubriek 32.4). Volgens de geest van de reglementering zou de 
uitzondering ook moeten kunnen gelden voor activiteiten van 2 weekends na elkaar, of voor een activiteit met 
enkele weken tussenperiode. Daarom wordt voorgesteld de formulering ‘niet-permanente inrichtingen’ te 
gebruiken. 
 
Te vervangen tekst: 
 

32.4. Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen 
voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren 
Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek:  
• particulier gebruik;  
• éénmaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen 
georganiseerde activiteiten met een maximale duur van drie 
opeenvolgende dagen;  

2 T       
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• activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van bijzondere 
gelegenheden zoals kermissen, carnavals, e.d..  

 
Voorgestelde tekstverandering: 
 

32.4. Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen 
voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren 
Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek:  
• particulier gebruik;  
• niet permanente evenementen 
• activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van bijzondere 
gelegenheden zoals kermissen, carnavals, e.d..  

2 T       
 
 
 
 
 
 

 
Definitie: Niet permanente evenementen 
 
Hieronder worden evenementen met reversibel karakter verstaan, wat betreft de paardensector: Pisten die 
tijdelijk gecreëerd worden op weilanden en die na het plaatsvinden van het evenement volledig verwijderd 
worden. 
 
Een ander voorstel is om puntje 3: activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden zoals 
kermissen, carnavals, e.d.. verder uit te werken. 
Onder bijzondere gelegenheid wordt ook een niet-permanent evenement verstaan met een tijdelijk, landelijk 
karakter. 

Verschillende klassen van hinderlijke inrichtingen voor maneges 

Maneges worden afhankelijk van het gebied waar ze gelegen zijn en afhankelijk van het aantal paarden dat 
gehuisvest wordt ingedeeld in verschillende klassen van hinderlijke inrichtingen (rubriek 9.4), met andere normen 
tot gevolg, ook op het vlak van mestwetgeving. Er wordt voorgesteld om dit te vereenvoudigen. 
 
 
Te vervangen tekst: 
 

9. Dieren   
9.4. Inheemse zoogdieren, andere dan bedoeld onder de rubrieken 9.6, 9.7, 

9.8, en 9.9   

Inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen)  
Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien, runderen, waaronder verstaan 
één of meer gebouwen en/of installaties waarin grote zoogdieren andere dan varkens of mestkalveren 
gefokt of gehouden worden (gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en 
gewestplannen)  
[met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats 
geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats 
geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting 
horende gronden.] 

 

in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) :  

3. 

a) 
1
°  

met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren 2 L N     
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°  
met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1 L N     

in een woongebied met landelijk karakter :  
1
°  

met plaatsen voor 10 tot en met 200 gespeende dieren 2 L N     
b) 

2
°  

met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1 L N     

in een agrarisch gebied :  
1
°  

met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren 2 L N     

 

c) 

2
°  

met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1 L N     

 
Voorgestelde tekstverandering: 
 

9. Dieren   
9.4. Inheemse zoogdieren, andere dan bedoeld onder de rubrieken 9.6, 9.7, 

9.8, en 9.9   

Inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen)  
Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien, runderen, waaronder verstaan één 
of meer gebouwen en/of installaties waarin grote zoogdieren andere dan varkens of mestkalveren gefokt of 
gehouden worden (gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
[met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats 
geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde 
dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden.] 

 

in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) :  
1°  met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren 

voor maneges: 20 tot en met 200 gespeende dieren 

2 L N     
a) 

2°  met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1 L N     
in een woongebied met landelijk karakter :  
1°  met plaatsen voor 10 tot en met 200 gespeende dieren 

voor maneges: 20 tot en met 200 gespeende dieren 
2 L N     

b) 

2°  met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1 L N     
in een agrarisch gebied :  
1°  met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren 2 L N     

3. 

c) 

2°  met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1 L N     
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Besluit 
  
Teneinde de leefbaarheid van de paardensport in Vlaanderen te vrijwaren, dienen dringend concrete oplossingen 
te worden gevonden. Deze oplossingen liggen voor een groot deel in een aanpassing van de VLAREM-
reglementering op het niveau de oplijsting van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen en een evolutie in beleid 
op vlak van ruimtelijke ordening teneinde de problematiek van de zonevreemdheid en de vergunningen aan te 
pakken en de infrastructurele problemen in het algemeen. Een toepassing van het verwevingsprincipe en een 
(betere) communicatie tussen enerzijds de paardensportsector en anderzijds de verschillende betrokken 
overheidsdiensten zouden eveneens leiden naar een bevredigende oplossing voor alle actoren.  
 
De (paarden)sportsector is ervan overtuigd dat er voldoende (wettelijke) instrumenten voorhanden zijn opdat de 
paardensport een volwaardige plaats zou krijgen in het Vlaamse landschap, en dit in harmonie met de andere 
maatschappelijke actoren. 
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Bijlage 1: Oefenterreinen LRV 
 
Provincie Antwerpen 
 

 
 

Locatie Ponyclub Paardenclub 
Arendonk  x X 
Baarle Hertog  x X 
Balen  x X 
Beerse  x X 
Berlaar  x X 
Bevel  x X 
Booischot Pijpelheide   X 
Bornem   X 
Borsbeek   X 
Brecht  x X 
Broechem  x X 
Dessel   X 
Essen  x X 
Essen-Hoek  x X 
Geel Larum   X 
Geel ten aard  x X 
Gierle  x X 
Grobbendonk   X 
Heist O/D Berg  x X 
Herenthout  x X 
Herselt  x X 
Hingene  x X 
Hoevenen   X 
Hombeek   X 
Hoogstraten  x X 
Houtvenne   X 
Itegem  x X 
Kalmthout Achterbroek  x X 
Kasterlee  x X 
Koningshooikt  x X 
Kontich  x X 
Leest  x X 
Lichtaart  x X 
Lier Noord  x X 
Lille  x X 
Lint  x X 
Lippelo  x X 
Loenhout  x X 
Meer   X 
Meerhout  x X 
Meerle Meerseldreef  x X 
Merksplas  x X 
Minderhout  x X 
Mol Achterbos  x X 
Nijlen   X 
Noorderwijk  x X 
Oelegem  x X 
Olmen  x X 
Oostmalle  x X 
Oud Turnhout  x X 
Overbroek  x X 
Peulis   X 
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 Provincie Brabant 
 

Locatie Ponyclub Paardenvereniging 
Aarschot  X X 
Affligem  X X 
Asse  X X 
Assent   X 
Beersel Dworp   X 
Bekkevoort   X 
Bierbeek   X 
Bonlez   X 
Eppegem   X 
Erps Kwerps   X 
Galmaarden   X 
Geetbets   X 
Gelrode   X 
Goetsenhoven   X 
Gooik   X 
Grimbergen  X X 
Haacht  X X 
Haasrade   X 
Heikruis   X 
Herent  X X 
Herne   X 

Poppel  x X 
Pulderbos  x X 
Puurs  x X 
Ranst   X 
Retie   X 
Rijkevorsel  x X 
Rijmenam  x X 
Schilde    X 
Schoonbroek  x X 
Schoten   X 
Schriek   X 
Sint-Katelijne-Waver   X 
Sint-Lenaarts  x X 
Tielen  x X 
Turnhout  x X 
Veerle  x X 
Vlimmeren   X 
Vorselaar  x X 
Vorst   X 
Vosselaar  x X 
Weelde Ravels  x X 
Westerlo  x X 
Wortel  x X 
Wuustwezel  x X 
Zandvliet   X 
Zoersel  x X 
Zondereigen  x X 
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Hoegaarden   X 
Hoeleden   X 
Holsbeek   X 
Kessel-Lo   X 
Kester  X X 
Korbeek Dijle   X 
Kortenaken   X 
Landen   X 
Langdorp   X 
Liedekerke   X 
Linden   X 
Lubbeek   X 
Meerbeek   X 
Meise  X X 
Melkwezer   X 
Merchtem  X X 
Moorsel Tervuren   X 
Nederokkerzeel  X X 
Nieuwenrode   X 
Opwijk  X X 
Orsmaal  X X 
Ossel-Brussegem   X 
Rillaar   X 
Roosdaal   X 
Rotselaar  X 
Schaffen  X X 
Schoonderbuken   X 
Sint Pieters Leeuw  X X 
St. Joris Winge  X X 
Tienen  X X 
Tildonk   X 
Vissenaken   X 
Vollezele  X X 
Wambeek  x X 
Wolvertem   X 
Zichem   X 
Zoutleeuw   X 
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Provincie Limburg 

 
Locatie Ponyclub Paardenvereniging 
Achel   X 
Aubel   X 
Beverst  x X 
Bochelt  x X 
Bree   X 
Bullingen   X 
Diepenbeek   X 
Eksel   X 
Elen x X 
Gellik  x X 
Genk   X 
Grote Brogel  x X 
Guigoven  x X 
Halen   X 
Hamont  x X 
Hasselt Oost   X 
Hechtel  x  X 
Hees   X 
Helchteren   X 
Heukelom  X 
Heusden  x X 
Hoeselt  x X 
Houthalen   X 
Kaulille   X 
Kelmis   X 
Kuringen   X 
Leopoldsburg   X 
Linde Peer  x X 
Lommel  X X 
Lummen   X 
Maaseik   X 
Meeuwen  x X 
Meldert   X 
Millen   X 
Molenbeersel  x X 
Neeroeteren   X 
Neerpelt  x X 
Nieuwerkerken   X 
Opglabbeek  x X 
Ophoven  x X 
Opoeteren   X 
Overpelt  x X 
Paal   X 
Peer  x X 
Rachamps   X 
Riksingen   X 
Runkelen   X 
Schoot Tessenderlo  x X 
Sint Huibrechts Lille  x X 
Spalbeek   X 
Sint Truiden  X 
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Stevoort   X 
Tongeren   X 
Vechmaal  x X 
Vlijtingen  x X 
Wijchmaal  x X 
Zolder   X 
Zonhoven   X 
Zutendaal   X 

 
Provincie  Oost-Vlaanderen 

 
Locatie Ponyclub Paardenvereniging 
Aalst   X 
Appels  x X 
Baardegem   X 
Bassevelde  x X 
Bazel   X 
Belsele  x X 
Beveren Kruibeke   X 
Brakel   X 
Buggenhout   X 
Burst   X 
Denderwindeke   X 
Eksaarde Doorselaar  x X 
Erpe Mere  x X 
Evergem  x X 
Gavere  x X 
Haaltert  x X 
Haasdonk  x X 
Kalken   X 
Kerksken  x X 
Kieldrecht Vrasene  x X 
Klein Sinaai   X 
Lede   X 
Lochristi  x X 
Lokeren Heiende  x X 
Lotenhulle   X 
Maarkedal x  X 
Maldegem  x X 
Meerbeke  x X 
Meldert   X 
Melsele   X 
Merelbeke  x X 
Merendree   X 
Moerbeke Waas  x X 
Moerzeke  x X 
Ninove   X 
Oosterzele   X 
Overmere   X 
Scheldewindeke  x X 
Sinaai  x X 
Sint Gillis Waas  x X 
Sint Jan in Eremo   X 
Sint Kruis Winkel   X 
Sint Niklaas  x X 
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Sint Pauwels   X 
Stekene   X 
Temse  x X 
Waarschot   X 
Waasmunster x  X 
Wachtebeke   X 
Zaffelare   X 
Zele  x X 
Zomergem   X 
Zwijndrecht  x X 

 
Provincie West-Vlaanderen 

 
Locatie Ponyclub Paardenvereniging 
Anzegem  x X 
Ardooie  x X 
Bredene   X 
Deerlijk   X 
Diksmuide   X 
Geluwe   X 
Hooglede-Gits   X 
Izegem  x X 
Kortemark   X 
Lo  x X 
Middelkerke  x X 
Oedelem Beernem  x X 
Oostkamp x X 
Passendale  x X 
Pittem   X 
Roeselare   X 
Sijsele   X 
Stalhille   X 
Tielt   X 
Torhout  x X 
Veldegem-Ruddervoorde x X 
Westkapelle   X 
Wingene   X 
Zonnebeke  x X 
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BIJLAGE 2: Eventingterreinen LRV 
 
Hieronder vindt men een opsomming per provincie van de gemeenten waar er nog een eventingwedstrijd kan 
doorgaan. In sommige gemeenten is het echter al een tijdje geleden dat er nog eens een wedstrijd kon ingericht 
worden. Het wordt immers altijd moeilijker om in orde te zijn met alle vergunningen voor het organiseren van 
dergelijke evenementen. Op die manier kan het organiseren van een cross zelfs onmogelijk worden gemaakt. 
 
De provincie Limburg startte daarom een mooi initiatief en bracht 14 omlopen in kaart na overleg met de 
verschillende instanties (zie bijlage III), wat de procedure tot het verkrijgen van de nodige vergunningen 
vergemakkelijkt. Er moeten hier en daar nog wel wat aanpassingen gebeuren, maar toch is dit initiatief positief 
voor de inrichters en zijn zij verzekerd van hun cross. Het zou mooi zijn, moest deze trend zich verder kunnen 
zetten in de andere provincies. In de provincie Antwerpen zijn er momenteel onderhandelingen aan de gang. 
 
Per jaar worden er ongeveer 50 veelzijdigheidswedstrijden ingericht. Voor deze sport wordt een route van 
ongeveer vijf tot zes kilometer uitgestippeld op afwisselend terrein, waarop een aantal natuurgetrouwe 
hindernissen gebouwd worden (bij voorkeur een aantal permanente vaste hindernissen die in de mate van het 
mogelijke in het landschap geïntegreerd zijn). Hiervoor moeten mogelijkheden bestaan in of aansluitend bij bos- 
en landbouwgebieden, daar men voor het geheel toch wel een 10 ha terrein nodig heeft.  
 
Provincie Antwerpen: 

Arendonk, Bornem, Gierle, Grobbendonk, Kalmthout, Kasterlee, Lille, Meer, Merksplas, Minderhout, Mol 
Achterbos, Poppel, Schoonbroek-Retie, Zoersel. 
 
Provincie Brabant: 

Aarschot, Beersel Dworp, Galmaarden, Heikruis, Schaffen, Vissenaken, Vollezele 
 
Provincie Limburg: 

Hier zijn er al 14 omlopen in kaart gebracht, door de provinciale sportdienst in volgende gemeenten (zie bijlage I):  
 
Bocholt, Beverlo, Diepenbeek, Genk, Hamont, Leopoldsburg, Lummen (2), Molenbeersel, Meldert, Neerpelt, 
Overpelt, Tongeren (3 op dezelfde locatie), Vechmaal, Zutendaal. 
 
Provincie Oost-Vlaanderen: 

Gavere, Klein Sinaai, Kruishoutem, Ninove-Vlierzele, Scheldewindeke, Waasmunster, Zomergem-Vinderhoute. 
 
Provincie West-Vlaanderen: 

Het gewest Houtland richt nog een cross in maar telkens op een andere locatie, die na onderhandeling bepaald 
wordt. Ook de rijvereniging Zonnebeke en Westkapelle richten nog regelmatig een cross in. De overige crossen 
worden door de federatie ingericht (Anzegem, Brugge, Nokere, Waregem). 
 
Anzegem, Brugge, Diksmuide, Koolskamp, Kortemark, Kruishoutem, Lichtervelde, Nokere, Torhout, Veldegem 
Ruddervoorde, Waregem, Westkapelle- Dudzele, Zonnebeke. 
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BIJLAGE 3: Wedstrijdterreinen LRV 
 

Zomertornooien 

 
Om aan de leden een activiteitenkalender in de zomer aan te bieden worden er ieder jaar om en bij de 100 
zomertornooien ingericht. Deze activiteiten waarop meestal ca. 600 combinaties deelnemen worden 
georganiseerd door de plaatselijke vereniging. Dit aantal combinaties maakt dat een inrichtende vereniging 
tussen de 12 en 20 ha terrein nodig heeft. 
 
Dergelijke terreinen zijn niet overal voorhanden en daarom wordt er onder andere een afspraak gemaakt met de 
landbouwers uit de regio. In een aantal gevallen kan er ook uitgeweken worden naar nog niet gebruikte 
industrieterreinen. Zo zorgen alle 400 verenigingen dat zij op regelmatige basis kunnen beschikken over deze 
oppervlakten. 
 
2005 was goed voor  67 ruitertornooien en 33 ponytornooien 
 
                                      Ruitertornooien      Ponytornooien 
Antwerpen                                20                        13 
Brabant                                    13                        4 
Limburg                                    17                        8 
Oost-Vlaanderen                       9                         3 
West-Vlaanderen                      7                         3 
Nationaal                                  1                          1 
 
Daarnaast zijn er de wedstrijden voor jonge paarden, de begeleiding van beloftevolle combinaties, de crossen die 
qua deelnemers uit hun voegen barsten en de jaarlijks terugkerende bekwaamheidsproeven. 
Indooractiviteiten 

In de winter zijn er wekelijks wedstrijden die kunnen doorgaan in de plaatselijke maneges. In totaal telt deze 
kalender meer dan 300 indoors voor de verschillende disciplines (springen en dressuur). Dit maakt dat een 
aantal maneges iedere zondag gebruikt worden voor wedstrijden, wat voorwaarden stelt naar de omliggende 
terreinen en parkings en soms gevolgen heeft op het vlak van geluidsoverlast. 
 
Bijlage II houdt een lijst in met de knelpunten van de gebruikte maneges in de provincies Antwerpen, Brabant, 
Limburg. 
 
Voor het seizoen 2005-2006 telt men ongeveer: 
 
• Antwerpen 162 activiteiten 
• Brabant 42 activiteiten 
• Limburg 41 activiteiten 
• Oost-Vlaanderen 40 activiteiten 
• West-Vlaanderen 32 activiteiten 
 
In deze telling valt meteen het heersende karakter van de provincie Antwerpen op. Dit komt omdat deze provincie 
verdeeld is in verschillende gewesten en elk gewest verscheidene activiteiten organiseert. Bij de overige 
provincies gaan de indooractiviteiten door op provinciaal vlak en zijn de gewestelijke activiteiten niet opgenomen. 
Van het aantal gewestelijke activiteiten en clubkampioenschappen zijn we echter niet op de hoogte. 
Dergelijke activiteiten gaan meestal door op de oefenterreinen en de nabijgelegen velden. Een oppervlakte van 
ca. 3 ha volstaat.  
 
Er werd een overzicht gemaakt van de accommodaties die in het verleden gebruikt werden voor LRV-activiteiten 
(indoors en cursussen). 
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Provincie Antwerpen 
 
1.  Broechem- Rijbaan Van Halmaelen 
 
Uitbating : rijvereniging 
Adres : Oelegemsesteenweg 14 
Broechem 
Telefoonnummer : 
Piste : 19 X 39  
Inrijpiste : buiten  - niet overdekt – weide – grond 
Parking : weide 
Materiaal : voldoende en goed 
Diverse : Piste steeds goed verzorgd. Goede tribunes 
 
Negatief : bij slecht weer is inrijpiste en weide parking een probleem 
 
2. Borsbeek- Fort III 
 
Uitbating : rijvereniging 
Adres : Frans Beirenslaan 
Telefoonnummer : 
 
Piste : 19 X 48 
Inrijpiste : buiten – niet overdekt - grond 
Parking : beton 
Materiaal : 
Diverse :  
- piste biedt veel mogelijkheden 
- 1 gang voor publiek van 1,5 m 
- Kantine niet aan de piste 
 
 
3. Hippo’s – Puurs 
Uitbating: privé 
Adres: Essendries 13 a 
2870 Puurs 
Telefoonnummer: 03 889 25 61 
 
Piste: binnen: ong 20 X 40 
          Buiten: 50 X 50 
Inrijpiste: ja, buitenpiste 20 X 40 
Parking: ja, niet bijzonder groot 
Materiaal: springparcours 
Diverse: cafetaria met uitzicht op de buiten- en binnenpiste 
 
Negatief: Enkel publiek op korte zijde/ aan een opsmukbeurt toe/  binnenpiste eerder klein 
 
4. Minderhout - Blauwbossen 
Uitbating : rijvereniging 
Adres :Blauwbossen 7-9 
Minderhout 
Telefoonnummer : 03/315.92.62 
 
Piste : 25X 50 of 25 X 60 
Inrijpiste : buiten, niet overdekt 
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Parking : rondom rijbaan, verhard 
Materiaal : 
Diverse :  
- piste niet voorzien van hoefslagkering met wand (veiligheid) 
 
Negatief : plaats publiek 
 
 
5. Merksplas – Gemeentelijke rijhal 
Uitbating : rijvereniging (eigendom van de gemeente) 
Adres : Oude baan 
 
Telefoonnummer : 
 
Piste : 23 X 53  
Inrijpiste : buiten – tent - zand 
Parking : in orde 
Materiaal : 
Diverse : 
Piste met wel wat mogelijkheden – tent inrijhal biedt mogelijkheden 
Ruimte voor publiek 
 
Negatief :  Aan de buitenpiste wordt gewerkt 
 
6. Lille- Ruiterhal 
 
Uitbating : rijvereniging 
Adres : Balsakker 46 B 
Lille 
Telefoonnummer : 014/ 88 18 02 
Piste :20X 65 m – goede bodem 
Inrijpiste : buiten – grond – voldoende ruim – goed verlicht 
Parking : gedeeltelijk verhard – ruim voldoende 
Materiaal : springmateriaal – goede geluidsinstallatie 
Diverse : piste biedt heel wat mogelijkheden - piste steeds goed verzorgd 
 
Negatief : bij slecht weer kan inrijpiste slijkerig worden 
 
7. Kontich – Rijbaan Bautersem 
Uitbating : rijvereniging 
Adres : Meylweg 
Kontich 
Telefoonnummer : 
Piste : 19X 49 
Inrijpiste : buiten – zand – voldoende ruim 
Parking : gedeeltelijk verhard, gedeeltelijk zand 
Materiaal : zeer goed springmateriaal met 3 en 4 m balken 
Diverse :bodem zeer goed 
 
Negatief : jurytoren te smal 
 
8. Brecht - Kraaienhorst 
Uitbating : gewest 
Adres : Kraaienhorst 
Brecht 
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Telefoonnummer : 
Piste : 21 X 61 – zeer goede bodem 
Inrijpiste : buiten - zand 
Parking : verhard rond de manege, maar onvoldoende ruimte 
Materiaal : voldoende  
Diverse : piste met zeer veel mogelijkheden 
 
Negatief : geluidsinstallatie vernieuwd 
 

9. Young Stables  
 
Uitbating : prive 
Adres : Schegel 48 
2240 Zandhoven 
Telefoonnummer : 03/ 484 55 16 
 
Piste :24 X 70 
Inrijpiste : overdekt  
Parking : voldoende op weide  nadelig bij slecht weer en gedeeltelijk verhard 
Materiaal : prachtig 
Diverse : vernieuwde kantine en jurytoren 
 
Negatief : negatieve organisatorische samenwerking, geen geluid, geen licht en verwarming in de jurytoren 
 
10. Paul Peeters - Massenhoven 
Uitbating : prive 
Adres : MCR Kanaalstraat 14  
Massenhoven 
Telefoonnummer : 0475/200341 
 
Piste :  
Inrijpiste : grote overdekte inrijpiste 
Parking : niet voldoende binnen het eigen domein 
Materiaal : voldoende en up to date 
Diverse : 
 
Negatief : alleen kantine, geen direct contact met ruiters, niet al te gezellig, negatieve organisatorische samenwerking 
 
11. Koningshooikt - Azelhof 
Uitbating : prive 
Adres :Aarschotsesteenweg 201 
2500 Koningshooikt 
Telefoonnummer : 03/ 422 56 00 
Piste : 30 X 75 
Inrijpiste : overdekt  30  X 45 
Parking : voldoende  
Materiaal : 
Diverse : prachtige accommodatie 
 
Negatief : misschien iets te groot, financieel haalbaar ? 
 

12. Kalmthout Achterbroek Ruitershof 
 
Uitbating : prive 
Adres : Duffelaarstraat 8 
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2920 , Kalmthout 
Telefoonnummer : 03 666 42 67 
 
Piste : 20 x 50 
Inrijpiste : overdekt 20 X 40 
Parking : te beperkt 
Materiaal : goed 
 
Negatief : negatieve ervaring provinciale ponyindoor 
 

13. Kasterlee – De vier Dagmaelen 
Uitbating : Prive – wordt verhuurd aan rijverenigingen 
Adres : Retiesheike 5 
 2460 Kasterlee 
Telefoonnummer : 0495 / 26 09 13 
 
Piste : 23X 70 
Inrijpiste : zand – niet overdekt – of overdekt 
Parking : goede verharde parking 
Materiaal : iets te beperkt 
Diverse : Zijwand met stro boven stallen. 
 
Negatief : is reeds voor 2005 volzet. 
 

14. Sint Katelijne Waver - Ceulemans 
Uitbating : prive 
Adres : Hageweg 
2860 Sint katelijne Waver 
Telefoonnummer : 0475/ 46 20 79 
 
Piste : 25 X 60 
Inrijpiste : gras -gedraineerd 
Parking : voldoende 
Materiaal : vernieuwd parcours 
Diverse : gesloten jurytoren beschikbaar, verwarmingselementen voor publiek beschikbaar, 
 Zeer goede bodem 
 
Negatief : geen kantine en direct nabijgelegen sanitair, geen vaste geluidsinstallatie 
 

15. Duffel – De Mustang 
Uitbating : prive 
Adres :  Lintseheide 67 
2570 Duffel 
Telefoonnummer : 015/ 31 89 85 
Piste : 17 X 55 
Inrijpiste : overdekt : 17 X 35 
Parking : beperkt en slijkerig 
Materiaal : onvoldoende 
Diverse : donkere, smalle piste 
 
 

16. Geel Ten Aard- Langeriethof 
Uitbating : prive 
Adres : Langerietdijk 4 
2440 Geel 
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Telefoonnummer : 0495/ 22 80 90 
 
Piste : 50 X 20 
Inrijpiste : niet overdekt 
Parking :voldoende 
Materiaal :OK 
Diverse : 
 

17. Groenedijk - Dessel 
Uitbating : prive 
Adres : Boshoek 
2480 Dessel 
Telefoonnummer : 014/ 37 88 0 8 
 
Piste : 60 X 20 
Inrijpiste : niet overdekt – niet goed 
Parking : weinig 
Materiaal : 
Diverse : kleine kantine, maar wordt aan gewerkt 
 

18. Geysen - Wuustwezel 
Uitbating : prive 
Adres : Noordwateringsweg 20 
 2990 Wuustwezel 
Telefoonnummer : 
 
Piste : 22 x 80 
Inrijpiste : overdekt 
Parking : weinig – op weide 
Materiaal : 
Diverse : kleine kantine 
 

19. Hans Van Laer - Vlimmeren 
Uitbating : prive 
Adres : 
 
Telefoonnummer : 
Piste : 26 X 50 
Inrijpiste : niet overdekt - zand 
Parking : beperkt 
Materiaal : 
Diverse : wordt niet meer gebruikt, anti-LRV 
 
Negatief :  
 

20 Buts - Herenthout 
Uitbating : prive 
Adres : Zelle 
Herenthout 
Telefoonnummer : 014/ 51 13 08 
 
Piste : 20 X 40 
Inrijpiste : overdekt maar klein, ook buitenpiste 
Parking : weinig, anders op weide 
Materiaal : vernieuwd parcours 
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Diverse :  vernieuwde zijwand, duidelijke geluidsinstallatie 
 
Negatief :bodem ligt iets te los, maar vernieuwde bodem 
 Inrijpiste is een kleine booghal  veiligheid ? 
 Op jurytoren verwarming met gasflessen  veiligheid ?? 
 
21 ’t Groen Hof 
Uitbating : prive 
Adres : De Laks 11 
2360 Oud-Turnhout 
Telefoonnummer : 014/ 42 23 52 
 
Piste : 20 X 40  
Inrijpiste : niet overdekt 
Parking : zeer beperkt 
Materiaal : 
Diverse : grote kantine, maar privé 
 

22 Bleukhoeve - Rijmenam 
Uitbating : prive 
Adres : Bleukstraat 14 
2820 Rijmenam 
Telefoonnummer : 015/ 52 09 04 
 
Piste : 20 X 40  
Inrijpiste : overdekt 20 x 50 
Parking : probleem 
Materiaal : chique parcours 
Diverse :   
 
23 Binnenhof – Schriek 
Uitbating : Privé 
Adres : Schrieksesteenweg 71 
             Putte 
Telefoonnummer : 0475/ 53 31 09 
 
Piste : 20 X 40 
Inrijpiste : Niet overdekt 
Parking : op weide 
Materiaal : Onvoldoende springmateriaal aanwezig 
Diverse : Kleine, maar gezellige kantine 
 Uitstekend geschikt voor dressuurwedstrijden 
Negatief : Kleine jurytoren (te klein voor springwedstrijd) 
 Geen vaste geluidsinstallatie 
 Buitenpiste slecht verlicht 
 Kleine parking 
 
 

Provincie Brabant 
 
Inventaris beschikbare rijpistes voor indoors.  
Provincie Brabant. 
Manege ’t Hof, Asse 
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Manege De Hoefslag, Vissenaken 
Manege Drie Pikkel, Lettelingen 
Manege Mares Dream, Vlezenbeek 
Manege Provahof, Zoutleeuw 
Manege Ruitershof, Langdorp 
Manege Verbrande Brug, Eppegem 
Rijbaan Keyenberg, Wambeek 
Ruiterschool, Oud-Heverlee 
 
1. Gegevens Rijbaan Mares Dream 
 
Eigenaar: Familie Sacré 
Adres: Obbeekstraat 30, 1602 Vlezenbeek 
Telefoon: 02/532.50.67 
 
Binnenpiste: 50/55m op 30 m 
Buitenpiste: 88m op 60m/25m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 1 
• Balken: 3 meter/4meter 
• Veiligheidslepels: Ja 
• Versiering: muur, bakjes, hekjes, vleugels, dennen, planten. 
 
Opmerking: spanten om de 6m. 
 
2. Gegevens Rijbaan Keyenberg 
 
Eigenaar: Familie Vanderhasselt 
Adres: Fossebaan 20, 1741 Wambeek 
 Briefwisseling: Vitseroelstraat 66, 1740 Ternat 
Telefoon: 0475/434.764 
 
Binnenpiste: 52m op 23m 
Buitenpiste:  82m op 50m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 1 
• Balken: 3 meter/4meter 
• Veiligheidslepels: Ja 
• Versiering: muur, bakjes, hekjes, vleugels, dennen, planten. 
 
3. Gegevens Manege Verbrande Brug  
 
Eigenaar: André Janssens 
Adres: Grimbergsesteenweg 323, 1980 Eppegem 
Telefoon: 02/251.12.12 
 
Binnenpiste:  58m op18m 
  30m op 20m 
Buitenpiste:   50m op 50m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 1 
• Balken: 3 meter 
• Veiligheidslepels: Neen 
• Versiering: muur, bakjes. 
 
4. Gegevens Manege Prova-hof  
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Eigenaar: Prova NV. 
Adres: Durasweg 34, 3440 Zoutleeuw 
Telefoon: 011/78.31.93 
 
Binnenpiste:  37m op 16m 
Buitenpiste:   82m op 43m 
  67m op 25m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 2 
• Balken: 3 meter 
• Veiligheidslepels: Neen 
• Versiering: muur, bakjes, hekjes, vleugels, dennen. 
 
5. Gegevens Manege Drie Pikkel 
 
Eigenaar: Jean Reygaert 
Adres: Kolenstraat 64, 7850 Lettelingen 
Telefoon: 02/395.72.50 
 
Binnenpiste: 60m op 20m 
Buitenpiste:  70m op 27m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: nog niet volledig 
• Balken: 3 meter/4meter 
• Veiligheidslepels: neen 
• Versiering: muur. 
 
6. Gegevens Manege Ruitershof 
 
Eigenaar: Familie Tielemans 
Adres: Diepvenstraat 18, 3201 Langdorp 
Telefoon: 016/56.77.18 
 
Binnenpiste: 45m op 21m 
Buitenpiste:  53m op 41m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 2 
• Balken: 4 meter 
• Veiligheidslepels: Neen 
• Versiering: bakjes, hekjes. 
 
Opmerking: Spanten om de 5 m. 
 
7. Gegevens Manege De Hoefslag 
 
Eigenaar: Vanherrewegen Paul 
Adres: Desselhaegestraat 15, 3300 Vissenakenen (Tienen)  
Telefoon: 016/81.29.91 
 
Binnenpiste: 18m op 40m 
Buitenpiste: 20m op 40m  
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 1 
• Balken: 3 meter 
• Veiligheidslepels: Neen 
• Versiering: dennen. 
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8. Gegevens Ruiterschool Oud-Heverlee  
 
Eigenaar: Landelijke Rijverenigingen 
Adres: Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee. 
Telefoon: 016/47.99.60 
 
Binnenpiste: 60m op 21,5m 
Buitenpiste:   60m op 20m 
60m op 20m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 2 
• Balken: 3,5meter/3 meter/4 meter 
• Veiligheidslepels: Ja 
• Versiering: bakjes, hekjes, vleugels, planten. 
 
9. Gegevens Manege ’t Hof   
 
Eigenaar: Cooreman-Hilaerts 
Adres: Wolfrot 23, 1730 Asse 
Telefoon: 02/452.66.44 
 
Binnenpiste: 48m op 20m 
Buitenpiste:  75m op 47/37m 
 
Materiaal beschikbaar:  
• Aantal volledige parcoursen: 1 
• Balken: 3 meter/4meter 
• Veiligheidslepels: Ja 
• Versiering: muur, bakjes, hekjes, vleugels, dennen, planten. 
 
Opmerking: spanten om de 5m. 
 
Provincie Limburg 
 
1. Gegevens Paardenhumaniora Bilzen 
 
Contact: 
Hansen Chretien 
012/26 15 65 
0485/76 28 14 
 
Afmetingen pisten: 
20 x 80 
22 x 44 
Bodem en springmateriaal Ok 
 
2. RV Overpelt, Overpelt 
 
Contact: 
Loos Antoon 
011/64 96 62 
0474 60 61 22 
 
R.V. Overpelt 
 
Afmetingen pisten:  
20 x 80 
(20 x 50 wedstrijd, 20 x 30 inrijden) 
Bodem en springmateriaal Ok 
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3. Breugelhoeve Peer 
 
Jean Symons 
011/ 63 11 35 
0479/ 36 81 57 
 
Afmetingen pisten: 
20 x 70 
20 x 40 
Bodem en springmateriaal Ok 
 
4. Panhof Peer 
 
Contact 
Bloemen Hubert 
 
Afmetingen pisten 
20 x 60 
18 x 35 
18 x 35 
Bodem en springmateriaal Ok 
 
5. RV Meeuwen, Meeuwen 
 
Contact 
Leopold Meermans 
011/79 20 29 
0494/43 73 48 
 
Afmetingen pisten: 
20 x 60 
20 x 40 
Bodem en springmateriaal Ok 
 
6. De Warre, Neeroeteren 
 
Contact 
Eig. Schelhout 
 
Afmeting pisten 
40 x 60 
20 x 55 
Bodem en springmateriaal Ok 
 
7. Bosscherhof, Zutendaal 
 
Contact 
Marleen Hermans 
0477/ 83 39 97 
 
Afmetingen pisten 
20 x 60 
20 x 40 
Bodem Matig en te weinig springmateriaal 
 
8. RV Heusden, Heusden 
 
Contact: 
Theo Vandebroeck 
011/42 87 36 

114 van 184



 

060619 IDWROS paardrijden  

 
 
Afmetingen pisten 
20 x 40 
Geen inspringpiste 
Wordt enkel gebruikt voor pony-indoor 
Bodem en materiaal Ok 
 
9. RV Bochelt, Bochelt 
 
Contact: 
Nico Ceyssens 
089/47 16 54 
 
Afmetingen pisten 
20 x 38 
15 x 35 
Bodem en materiaal Ok 
 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Gegevens in opmaak 
Provincie West-Vlaanderen 
Gegevens in opmaak 
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BIJLAGE 4: Ruiterpaden 
 
Op dit moment zijn er in Vlaanderen slechts een beperkt aantal ruiterpaden. Rekening houdend met de stijgende 
interesse voor ruitertoerisme zal zich op korte termijn een vraag manifesteren waarvoor er geen aanbod is. In 
de verschillende provincies zijn er initiatieven gestart.  
 
Provincie Antwerpen: 

o Door het Grensland van Taxandria 
 
Deze kaart biedt aan ruiters en menners ruim 250 kilometer ruiterplezier door het grensgebied van de Antwerpse 
Kempen, de Baronie van Breda (NL) en Midden-Brabant (NL) aan.  
Meer info: www.tpa.be/kempen/index_nl.html 
 
o Het ruiterpad Voorkempen 
 
Dit ruiterpad doorkruist de gemeenten of deelgemeenten van Schilde - Brecht - Malle - Zoersel - Zandhoven – 
Ranst. 
Meer info: www.voorkempen.be/ 
 
o Ruiterpad Westerlo 
 
Deze ruiterroute in Westerlo heeft een lengte van 17,5 km met een verkortingsmogelijkheid zodat er een lus van 
11 km en een lus van 6,5 km ontstaat. De route is niet geschikt voor menners en doorkruist de deelgemeenten 
Westerlo, Tongerlo en Oosterwijk. Er is aansluiting mogelijk naar de gemeente Olen en naar de gemeente 
Herselt. In deze gemeenten bestaan nog wel geen uitgestippelde ruiterroutes.  
 
o Ruiterpad Lille 
 
Het ruiterpad in Lille is een uitgestippelde wandelroute over 25 km doorheen veld- en boswegen. Het kaartje is 
gratis te verkrijgen. 
 
o Ruiterpad Vorselaar 
 
Het Vorselaars ruiterpad verloopt over 10 km met vertrek aan taverne de Koekoek en taverne de Roos van 
Casablanca. Dit zijn eveneens paardenrustplaatsen. 
 
o  Ruiterpad Kasterlee 
 
Op zondag 23 april wordt het gloednieuwe ruiterpad Kasterlee geopend. Kaarten zijn verkrijgbaar. 
 
Provincie Vlaams-Brabant: 

o Het pajottenland 
 
Het Pajottenland verkennen vanuit het zadel is een aparte belevenis. Het netwerk loopt door de gemeenten 
Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw.  
 
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/ontspannen/toerisme/toerismeCONTENT.jsp?page=1043 
 
o Meerdalwoud, Heverleebos, Egenhovenbos, Zoniënwoud 
 
Hier zijn mogelijkheden voor ruiters, maar toch zijn de uitgestippelde routes beperkt. Behalve het Egenhovenbos 
hebben deze 3 bossen een kaart met ruiterroutes op van het IGN of boswachterij. 
De provincie is bezig met het bekijken van de mogelijkheden voor ruiters. De regelgeving tussen het Vlaamse, 
Brusselse en het Waalse gewest is voor hetzelfde bos niet overal gelijk. Het zou makkelijker zijn als overleg en 
samenspraak regio-overschrijdend kan gebeuren. 
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o Dilbeek 
 
Hier kan men kiezen tussen drie verschillende routes met drie verschillende afstanden. 
Provincie Limburg: 

 
Van het noordelijkste puntje in de Limburgse Kempen tot de bosgebieden van Maaseik werden ruim 300 km aan 
routes klaargemaakt waarvan de ruiter of menner gebruik kan maken. De gemeenten Lommel, Overpelt, 
Neerpelt, Peer, Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik kunnen doorkruist worden.  
 
Meer info: www.toerismelimburg.be/exec/108504/2509 
 

Provincie Oost-Vlaanderen: 

 
Livierenbos ruiter- en menroute (Brakel/Flobecq) 
Livinusruiterroute (Herzele) 
Maarkebeekvallei ruiterroute (Oudenaarde/Maarkedal) 
Zoetegem menroute (Zottegem/Zwalm) 
 
meer info vindt u op www.tov.be/ 
 
Provincie West-Vlaanderen: 

o De Kust 

In de westkustruiterroutes  is er 42 km rijplezier in de duinen en op het strand. 

o De Leiestreek 
 
Bouvelomennersroute, 38 km 
Cross-Country ruiterroute, 16 km 
Gaverruiterroute, 8 km 
Menokkeruiterroute, 25 km 
Roterijruiterroute, 14 km 
Trimardruiterroute, 30 km 
Zilveren Spoor- en Bergelenruiterroute, 29 km 
 
Verschillende routes voor ruiter en menner die ons de hele streek leren ontdekken. 
 
o Het Brugse Ommeland 
 
Bulskampveldruiterroute, 18 km 
Groenhoveruiterroute, 23 km 
Ryckevelderuiterroute, 17,6 km 
 
o De Westhoek 
Plokkersruiterroute, 17 km 
Polygoneruiterroute, 27 km 
 
Meer informatie is te vinden op www.westtoer.be/rlijst.aspx?type=Paard. 
 
Deze inventaris is verre van volledig en soms al verouderd. Er zijn dikwijls lokale routes, die niet in kaart gebracht 
zijn. Ook zijn er vele aardewegen geasfalteerd, waardoor de ruiterroute veel van haar waarde verliest en dikwijls 
onveilig is geworden. Bv. Het pajottenland. De meeste ruiterpaden zijn wel geschikt voor de individuele ruiter 
maar voor menners is er dikwijls het probleem dat de paden niet breed genoeg zijn.  
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Ook zijn vele jaagpaden ideaal voor de ruiter en menner, maar hiervoor moet een toelating gevraagd worden bij 
de verantwoordelijke voor Waterwegen, welke dikwijls niet meewerken, hoewel de jaagpaden oorspronkelijk wel 
voor paarden bedoeld waren.  
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Bijlage 5: Infrastructurele problemen LRV per provincie 
 
Provincie Antwerpen: 

→ Probleem terreinen zomeractiviteiten 
Kritieke plaatsen in de provincie: 
 
 Regio Sint Katelijne Waver 
 Regio Heist op den Berg 
 Regio Klein Brabant 
 Regio Schilde 
 Regio Borsbeek 
 Regio Hombeek  

  
Mogelijkheden tot vaste terreinen in:  
 
 Olmen – Honda-park 
 Westerlo – Rooiveld 
 Rijksweldadigheidskolonie te Merksplas (aankoop gronden door gemeente, afspraken worden gemaakt 

om tornooien in te richten)  
 Vliegveld Brasschaat en Oostmalle 
 Schietveld van Wuustwezel en Brecht 
 Militair domein te Emblem 
 Vliegveld Weelde 

→ Probleem terreinen winteractiviteiten 
 
Samenvatting :  
 
- Voldoende rijbanen voorhanden in de provincie Antwerpen,  vrij goed verzorgd 
- Inrijpistes : hier kan een opmerkelijke verbetering komen. Zandpistes, en goede wateraflatingen zouden door 
alle deelnemers op prijs gesteld worden.  
- Verlichting op inrijpiste is noodzakelijk voor provinciale indoor. 
- Rijbanen met overdekte inrijpistes zijn in privé-handen. Vraag wordt gesteld of LRV-verenigingen bereid 
zullen zijn om in samenwerking met hen een activiteit in te richten. 
- Op lange termijn : trachten te zorgen dat de eigen rijbanen voorzien worden van goede inspringpiste 
 

→ Problemen eventingomlopen 
 
Het wordt steeds moeilijker voor inrichters om eventingomlopen te organiseren en bepaalde omlopen permanent 
open te stellen voor oefening en training. Daarbij kunnen de opkomende natuurrichtplannen in bepaalde streken 
tot problemen leiden. Zo kan de crossomloop te Grobbendonk, die na veel onderhandelingen eindelijk 
gerealiseerd werd, opnieuw in de problemen komen, aangezien deze cross grotendeels gelegen is in de 
Netevallei. 
Vanuit de provincie Antwerpen loopt er een onderzoek om de mogelijkheden te bekijken op dit vlak. 
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Provincie Vlaams-Brabant 

→ Probleem terreinen zomeractiviteiten 
- Veel golvend terrein, zware grond, dikwijls last van te natte grond, paarden zakken te diep weg in de grond, 
snel modder, vooral een geografisch probleem, waaraan weinig gedaan kan worden. 
- Geen multifunctionele terreinen, dus meeste clubs moeten op zoek gaan naar andere gronden, elke club 
probeert gronden te zoeken om zijn eigen tornooi in te richten. 
 
Mogelijkheden tot vaste terreinen in:  
 
- Haasrode, indien voldoende oppervlakte ter beschikking is 
- Renbaan van Sterrebeek  
- Militair domein van Goetsenhoven  veel grond, maar verwilderd 
- Vliegveld te Grimbergen 
- Terreinen te Aalst 

→ Problemen terreinen winteractiviteiten 
 
Samenvatting: 
- Onvoldoende (geschikte)  rijpisten in Vlaams-Brabant 
- De toestand van de inrijpisten is zeer problematisch: er is geen enkele overdekte inrijpiste voor de 
winterwerking! Hierdoor kunnen er zich in de winter ernstige problemen voordoen: bv klompen sneeuw die zich 
vastzetten onder de hoeven van het paard, bevroren grond waardoor het onmogelijk wordt om te rijden, te laat 
licht en te vroeg donker waardoor het soms onveilig wordt om te springen. Het is daarom een must dat verlichting 
aanwezig is in de inrijpisten. 
- Mogelijke oplossing: De bestaande inrijpisten overdekken of in ieder geval de buiten inrijpisten van een 
goede bodem voorzien, eventueel met drainage en goede verlichting plaatsen. 
 

→ Problemen eventingomlopen 
Onvoldoende eventingomlopen, en diegene die een eventing kunnen organiseren hebben dikwijls last van een te 
slechte bodem. Andere locaties zoeken, zoeken naar bossen en eerder zandbodems. 
 
Provincie Limburg 

→ Probleem terreinen zomeractiviteiten 

- Goede bodems 
- Regio Halen relatief weinig grond ter beschikking 
- Regio Stevoort-Hasselt: bijna geen grond meer ter beschikking 
- Regio Zonhoven- Houthalen, hier zijn al onderhandelingen met de gemeente en afdeling Scheepvaart geweest 
om één gezamenlijk terrein te voorzien voor de verschillende verenigingen, maar deze onderhandelingen waren 
niet succesvol. 
- Domein Bokrijk is weggevallen 
 
Mogelijkheid tot vaste terreinen in: 
 
- Balendijk - Lommel 

→ Probleem terreinen winteractiviteiten 
De streek van Noord-Limburg is goed bezet, in schril contrast met Zuid-Limburg. De afspraak in de provincie 
Limburg is dat elke manege voorzien moet zijn van een overdekte rijhal, zowel voor de binnen- als de buitenpiste. 
In Zuid-Limburg zijn er bijgevolg maar een beperkt aantal indooractiviteiten.  
De verenigingen in Zuid-Limburg moeten zich daarom regelmatig verplaatsen naar het Noorden. Er is dus een 
nijpend tekort aan infrastructuur in het zuiden van Limburg. 
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→ Problemen eventingomlopen 
Door de provincie Limburg worden de aanvragen van de eventingomlopen gecoördineerd. Dit is een voorbeeld 
voor de andere provincies. 
Er is een actueel probleem gerezen voor de internationale eventingwedstrijd (organisator: VLP) op de 
Willekensberg te Lummen. Wegens de wijziging in een erkend natuurreservaat (beheerder = Natuurpunt) zijn er 
te weinig mogelijkheden voor de sector om op een competitief niveau een (internationale) eventing aan te bieden 
op deze site. 
 
Provincie Oost-Vlaanderen 

→ Probleem terreinen zomeractiviteiten 
In het algemeen zijn er in het Waasland en het Meetjesland mogelijkheden voor de organisatie van 
zomeractiviteiten. Zuid-Oost-Vlaanderen met meer akkerbouw maakt het noodzakelijk dat activiteiten ingericht 
worden vanaf de tweede helft van augustus.  

→ Probleem terreinen winteractiviteiten 
In Oost-Vlaanderen zijn meerdere rijbanen met overdekte inspringpistes voorhanden. Toch komt sinds kort de 
regio Sint Niklaas in de problemen door het wegvallen van een zeer intensief gebruikte manege (Hicewa).  
 
Anderzijds zijn verschillende frequent gebruikte accommodaties net over de Nederlandse grens gelegen (Hulst, 
Heikant, Westdorp). 
 
Zuid-Oost-Vlaanderen maar ook het Meetjesland zijn minder goed bedeeld. Mogelijks zal de in opbouw zijnde 
accommodatie van de provincie Oost-Vlaanderen hiervoor een oplossing kunnen bieden. 

→ Problemen eventingomlopen 
Er zijn onvoldoende eventingomlopen beschikbaar. Naast Gavere en Ninove zijn vroegere omlopen zoals 
Scheldewindeke, Klein Sinaai, Waasmunster en Stekene weggevallen omdat gedeelten uit de omloop niet meer 
toegankelijk werden voor ruiters. 
 
Provincie West-Vlaanderen 

→ Probleem terreinen zomeractiviteiten 
Tot op heden zijn hier geen echte knelpunten. Alleen in de streek rond Izegem wordt het moeilijker om gronden 
ter beschikking te krijgen. 
 
De provincie West-Vlaanderen organiseerde in 2005 zeven paardentornooien en drie ponytornooien, waardoor 
ze door de beperkte hoeveelheid nog niet al te veel problemen ondervinden. Wel ervaren ze moeilijkheden met 
het verkrijgen van braakliggende terreinen. 

→ Probleem terreinen winteractiviteiten 
De lokale verenigingen ondervinden nog geen echte problemen. Toch is het aantal beschikbare pisten beperkt. 

→ Problemen eventingomlopen 
Er zijn niet zoveel West-Vlaamse LRV-verenigingen die een cross inrichten. De verenigingen die een cross 
inrichten moeten onderhandelen met de terreineigenaars om te zien over welke terreinen ze kunnen beschikken. 
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Bijlage 6: Eventingomlopen in kaart gebracht i.s.m. de provincie Limburg 
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Watersporten  
 
 
 
 

Inleiding 

 
Het huidige dossier werd samengesteld door de vertegenwoordigers van: 
 

→ Waterski Vlaanderen (WSV) 
→ Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw (VVW-Recrea) 
→ Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –sport vzw (NELOS) 
→ Nederlandstalig Kano Verbond (NKV) 
→ Vlaamse Roeiliga vzw (VRL) 
→ Vlaamse Yachting Federatie vzw (VYF) 

 
Het bestrijkt volgende de sporten en sportdisciplines: 

→ Waterski / wakeboard 
→ Zeilen / windsurfen 
→ Kano / kajak / rafting 
→ Duiken 
→ Roeien 

 
Deze studie geeft een overzicht van de huidige situatie van de watersporten in Vlaanderen, waarbij eveneens de 
behoeften en knelpunten worden weergegeven. Tenslotte worden voorstellen van oplossingen en aanpassingen van 
huidige wetgevingen geformuleerd.  
 
De watersportsector hoopt met dit document alle beleidsmakers de nodige elementen te kunnen meegeven om tot 
een evenwichtige en oordeelkundige planning te kunnen overgaan.  
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1. Inventaris clubs en leden van de erkende en gesubsidieerde watersportfederaties 

 
 

Federatie Disciplines / sporttakken Aantal 
leden 

Aantal 
clubs 

Aantal niet-
aangesloten 

sportbeoefenaars 
WSV Klassiek, racing, wakeboard, 

blootvoet, showski, 
andersvaliden, kabelski 

3.883 40 8.000 

VVW-recrea  Zeilen, zeezeilen, catamaran, 
windsurfen, jetsport, duiken, 
kajak, zeilwagenrijden 

13.189 98 ? surfers en jetskiërs 
redelijk wat 

NKV  Kano, kajak, rafting: vlakwater 
(lijn en marathon), slalom, 
kajakpolo, afdaling, rodeo 

2.800 41 
kajakkers redelijk wat, 
ook via de commerciële 
verhuurcentra  

NELOS Duiken, onderwaterhockey, 
vinzwemmen, vrijduiken 10.592 155 0 

VYF  Surfen, zeilen 16.496 59 ? 
VRL Roeien (boordroeien, 

koppelroeien) 1.584 14 ? 

Totaal  48.544 407 min. 10.000 
 
Contactgegevens federaties: 
 
Waterski Vlaanderen vzw (WSV) 
Collegelaan 8 bus 2, 2140 Antwerpen 
Tel: 03/271.19.59 – fax: 03/235.30.97 
Website: www.waterski.be 
Contactpersoon in dit dossier: Karin Desart: karin.desart@waterski.be 
 
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw (VVW-Recrea) 
Beatrijslaan 25, 2050 Antwerpen 
Tel: 03/219.69.67 – Fax: 03/219.77.00 
Website: www.vvw.be 
Contactpersoon in dit dossier: David Verrezen: E-mail: david@vvw.be 
 
Nederlandstalig Kano Verbond vzw (NKV) 
Clercxhoevestraat 2B, 3910 Neerpelt 
Tel: 011/64.28.35 
Website: www.nkv.be 
Contactpersoon in dit dossier: Bernard Van Zeebroek: bernard@nkv.be (0494 63 23 54) 
 
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport vzw NELOS 
Brusselsesteenweg 313-315, 2800 Mechelen 
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Tel: 015/29.04.86 – Fax: 015/20.61.58 
Website: www.nelos.be 
Contactpersoon in dit dossier: Inge De Kort: nelos.sport@skynet.be 
 
Vlaamse Yachting Federatie vzw (VYF) 
Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
Tel: 09/243.11.20 – Fax: 09/243.11.39 
Website: www.vyf.be 
Contactpersoon in dit dossier: Theo Vervloet: E-mail: info@vyf.be 
 
Vlaamse Roeiliga vzw (VRL) 
Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
tel: 09/243.12.50 - fax: 09/243.12.59 
Website: www.vlaamse-roeiliga.be 
Contactpersoon in dit dossier: Loïc Helin: e-mail: vlaamse-roeiliga@skynet.be 
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2. Sporttechnische behoeften watersporten (afmetingen, accommodaties, periode van 
beoefening, …) 

 
Periode van beoefening 
Voor de meeste watersporten is dit vrij gelijk. Het topseizoen voor alle watersporten begint in mei en loopt minimaal tot 
eind september. De competitiesporters en de meer gedreven beoefenaars starten reeds in maart-april en sporten tot 
oktober. In enkele sporten zoals duiken, roeien en kajak wordt ook tijdens de winter getraind. 
Uitzondering: kajak, kano en rafting op stromend en wildwater verloopt in België van oktober tot maart, en meer specifiek 
in Wallonië. 
 
Noden inzake infrastructuur 
Kano / Kajak 
De belangrijkste infrastructurele noden zijn goede in- en uitstapplaatsen en aanlegsteigers. 
De watersportclubs dienen over een botenloods te beschikken waar zij hun verschillende types boten kunnen opbergen.  
Sanitaire voorzieningen zoals toiletten en douches zijn geen overbodige luxe.  
Het is bovendien wenselijk in het clubhuis een kantine te voorzien waar de sociale contacten en andere clubactiviteiten 
kunnen plaats hebben. 
De grootte van deze infrastructuur is sterk afhankelijk van de grootte van de club, het aantal leden en de soorten 
beoefende disciplines, al dan niet in competitie. 
 
Overzicht disciplines: 
Kajak: vlakwater (lijn en marathon), slalom, polo, afdaling, rodeo, recreatie (toertochten, zeekajak, wildwater, …) 
Kano: vlakwater (enkel lijn), slalom, rodeo, (afdaling: zelden, maar het bestaat), recreatie (toertochten, wildwater, …) 
Rafting: wildwater en zee (slalom is een competitievorm) 
 
Roeien 
De noden van roeiclubs komen in grote mate overeen met deze van een kano-kajak-club. Voor roeien zijn er wel een 
aantal specifieke vereisten betreffende de aanlegsteiger. Deze dient voldoende laag te zijn om veilig instappen mogelijk 
te maken. De aanlegsteiger dient ook voldoende lang te zijn met het oog op in- en uitstappen in langere boten (4-8 
personen). De aanloop naar de aanlegsteiger moet aangepast zijn om langere roeiboten van het vasteland naar de 
steiger te brengen: niet te steil, voldoende breed, lang genoeg om manoeuvreermogelijkheden optimaal te houden. 
 
Om internationale competities te mogen organiseren, dient een roeibaan aan de volgende afmetingen te voldoen:  
afmetingen roeibaan: 

 Lengte: minimale lengte: 2150m 
 Breedte 

o minimale breedte internationale wedstrijden: 108m 
o minimale breedte WK en Worldcup: 135m 
o ideaal voor WK en worldcup: 162m 

 Diepte: minimale diepte: 3m 
 
In Vlaanderen voldoet enkel Hazewinkel aan de minimale vereisten voor WK-WC. 
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Waterski 
 
Alle disciplines worden over heel Vlaanderen beoefend. In grote lijnen kan de volgende indeling gemaakt wordend: 

 Kanalen en rivieren: racing, wakeboard en recreatie. 
 Gesloten watervlakken: klassiek skiën, blootvoeten, showskiën, anders validen, wakeboard en recreatie. 
 Kabelbaan: deze installaties worden op een gesloten watervlak geplaatst.  ij gebrek aan watervlakken in 

recreatiegebied heeft Vlaanderen momenteel geen kabelbaaninstallaties.  De beoefenaars van deze discipline 
gaan hiervoor noodzakelijkerwijze naar Nederland of Duitsland. (het BK vindt ook plaats in Nederland) 

 
Noodzakelijke types watervlakken met afmetingen 
De internationale waterskifederatie (IWSF) legt in haar reglementen voor de verschillende disciplines de afstanden van 
de parkoersen vast. 
Bij de disciplines op gesloten watervlakken dient de boot een vaste snelheid te varen. Deze snelheid varieert naargelang 
de discipline (blootvoeten, veel sneller bijvoorbeeld). Dit verklaart de verschillende afmetingen die nodig zijn om een 
wedstrijdparcours aan te leggen. 
Hierbij de noodzakelijke afmetingen vrij wateroppervlak voor de verschillende disciplines: 
 
Klassiek skiën: wordt alleen beoefend op gesloten watervlakken. 

 Slalom en Schansspringen:  
o Lengte: 600 m  
o Breedte: 100 m 

 Figuren:  
o Lengte: 500 m 
o Breedte: speelt minder een rol 

 Klassiek skiën met drie disciplines: vrij watervlak van 600 m lengte en 100 m breedte. 
 
Racing: in België alleen op kanalen bij gebrek aan geschikt watervlak 

o Lengte: 2.500 m  
o Breedte: 50 m tot 90 m 

 
Wakeboard: 

o Lengte: 870 m 
o Breedte: 60 m tot 80 m. 

 
Blootvoeten: wordt alleen beoefend op gesloten watervlakken. 

o Lengte: 1250 m  
 
Show: 

 Vereist geen specifieke infrastructuur.  Een showteam past zich aan de omstandigheden aan. 
 
Andersvaliden: 

 Gebruikt volledig dezelfde infrastructuur als het klassiek skiën.  
 
Kabel: 

 Wordt beoefend op gesloten watervlakken met een kabelbaaninstallatie (info: zie www.wasserski.de). Kan 
vergeleken worden met een sleeplift voor sneeuwskiërs.  

o Lengte: 350 m 
o Breedte: 100 m 
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Noodzakelijke infrastructuur voor waterski 
 Voor alle watervlakken telt: hoe schuiner de oever, hoe liever.  De golven deinen sneller uit, wat zowel voor de 

waterskiërs als voor de fauna en flora wenselijk is. 
 Een diepte van 2,40 m is voldoende omdat er dan geen plantengroei is of komt in het midden van het watervlak. 
 Een rietkraag van 2 m breed, is ideaal voor ons en de water vogels. 
 Racing: de toelating om aan snelvaart te doen zonder snelheidsbegrenzing. (Vaak wordt er een begrenzing van 

60km/h voorzien wat veel te weinig is)  Enkel de zones voorzien om aan snelvaart te doen, mogen gebruikt 
worden om te waterskiën.  Op vele plaatsen zijn deze zones te kort, te ver verwijderd van het clubhuis en in het 
algemeen zijn er op veel plaatsen geen snelvaartzones voorzien. 
 Klassiek skiën, andersvaliden en blootvoeten hebben een  slalombaan en springschans nodig.  Dit zijn vaste 

toestellen die permanent in het water blijven, wat onmogelijk is op een openbare waterweg. 
 Wakeboarden hebben een Slider en kicker nodig om hun kunstjes op uit te voeren (cfr skaten). Deze 

infrastructuur is verplicht voor de officiële kampioenschappen, maar de andere wedstrijden hebben dit niet 
verplicht nodig. (B wedstrijden) 
 Infrastructuur aan de wal voor alle disciplines: 

o Een faciliteit om de boten te water te laten: dit kan met een kraan of met een slip-way.  
o Een verharde weg om met de boten tot aan het water te rijden. 
o Douches, kleedruimtes, sanitair en EHBO-lokaal (Vlarem-verplichting) 
o Clublokaal met kantine, keuken en sanitair, telefoon, enz.. 
o Bij gesloten watervlakken: een brandstoftank (bij voorkeur LPG) en een verdeelinstallatie om de boot te 

bevoorraden zonder deze uit het water te halen. 
o Ligweide, speelzone: waterski is een familiesport, waardoor het normaal is dat hele gezinnen samen 

naar de club komen.  Comfortabele recreatieaccommodatie is dan ook een noodzaak. 
o Op elk gesloten watervlak zou een afgebakende zwemzone voorzien kunnen worden, daar we altijd 

zuiver water hebben.  Hierbij komen dan wel nog een aantal bijkomende normen qua Vlarem-
wetgeving. 

 
Duiken 
 

 Eigenlijk is voor duiken geen vaste infrastructuur nodig, dit is trouwens moeilijk haalbaar. De clubs hebben hun 
accommodatie in de zwembaden, en de leden gaan in kleine groepjes naar open water om te duiken. Deze 
open waters staan echter niet altijd in het beheer van één club.  

 
Surfen / zeilen 
 

 Voldoende groot watervlak waar veel wind kan komen. Het grootste probleem is dat de bestaande watervlakken 
niet open genoeg zijn door de bebouwing, bossen,… Er komt te weinig wind aan het wateroppervlak, of deze is 
te onregelmatig om wedstrijden te laten doorgaan. 
 Boothelling 
 voor zeezeilen: een jachthaven, of verdere uitbreiding van de bestaande jachthavens. 

 
Zeilwagenrijden 
 

 Breed strand met voldoende hard zand en niet door golfbrekers onderbroken (De Panne heeft ideaal zand, in 
Heist zakken de zeilwagens weg in het zand) 
 Minimum 500 m, liefst 2.000 m ter beschikking. 
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3. Behoeften van de watersporten mbt. watersportlocaties 

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende watervlakken en waterlopen vindt u als bijlage 1, 2 en 3. 
 
Waterski 
Gesloten watervlakken: minimum 2 watervlakken per provincie met een vrij wateroppervlak van 600m x 100m. Voor de 
provincie Antwerpen 1 à 2 bijkomende watervlakken. 
 
Deze cijfers tonen de tekorten aan watervlakken (echt nijpend tekort, de wenselijkheden liggen nog veel hoger): 
Antwerpen: 2 (hier is een grote concentratie van wedstrijdskiërs waardoor er in totaal min. 4 gewenst zijn. Slechts één 
heeft volledige bestaanszekerheid) 
Vlaams-Brabant: 2 (momenteel geen enkele geschikte wedstrijdlocatie) 
Limburg: 2 (momenteel geen enkele geschikte wedstrijdlocatie) 
Oost-Vlaanderen: 1 (momenteel slechts één geschikte wedstrijdlocatie) 
West-Vlaanderen: 2 (momenteel slechts één locatie die nipt geschikt is voor wedstrijden, maar die plas staat te koop; 
dus het voortbestaan van de club is twijfelachtig) 
 
Bijkomend 3 watervlakken met een kabelbaan: vb West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg of Vlaams-Brabant. 
 
Kano en Kajak 
De georganiseerde sporters (aangesloten bij een door Bloso erkende sportfederatie) veroorzaken geen hinder voor de 
omwonenden, het milieu of de natuur. Het merendeel van de leden - zeker de jongeren - woont in een straal van enkele 
kilometers rond de lokalisatieplaatsen. Een beperking van het toch al kleine aantal lokalisatieplaatsen zal zeker leiden tot 
een ernstige daling van het ledenaantal. De voor deze sport interessante lokalisatieplaatsen zijn sowieso al zeer beperkt. 
Nieuwe jongeren aantrekken op grote rivieren of kanalen met veel beroepsvaart of intensieve recreatieve motorvaart is 
een moeilijke tot onmogelijke opdracht. 
 
Voor kano en kajak is de vraag niet zo zeer toegespitst om nieuwe watervlakken te mogen gebruiken, maar eerder om 
deze sporttak overal toe te laten op de rustige openbare waterwegen. Ofwel door de aanlegplaatsen en clublokalen te 
regulariseren naar recreatiegebied, ofwel om voor deze rustige sport een uitzondering te maken en dit als medegebruik 
toe te laten in natuurgebieden. 
Kanoërs en kajakkers zoeken speciaal de rustigere waterwegen op. De eenheid met de natuur, het genieten van de stilte 
en het daarbij horend het respect voor de waardevolle natuur is essentieel voor elke kanoër en kajakker. 
 
Duiken 
Er zijn te weinig watervlakken waar mag gedoken worden. Duikers moeten vaak grote afstanden afleggen om 
aangenaam te kunnen duiken, namelijk naar de Oosterschelde of naar de steengroeven in Wallonië. De duikbare 
watervlakken hebben meestal zeer weinig fauna en flora. Het is bovendien een groot misverstand alsof duikers het 
onderwaterleven zouden beschadigen. Vaak zijn duikers de eerste initiatiefnemers om het onderwaterleven te herstellen. 
 
Roeien 
De Vlaamse roeiclubs situeren zich vooral rond de bevaarbare watervlakken en rustige waterwegen. De helft van de 
Vlaamse roeiclubs concentreert zich rond de roeibanen van Gent en Hazewinkel. De andere clubs roeien op openbare 
waterwegen: het Boudewijnkanaal in Dudzele, het kanaal Brugge-Oostende in Brugge en Oostende, het Netekanaal in 
Viersel en het Albertkanaal in Wijnegem. Op dit laatste kanaal is het vanwege de drukke beroepsvaart  trouwens enkel 
mogelijk om op zondag aan sportbeoefening te doen. Andere kanalen zijn hier minder onderhevig aan doch beroepsvaart 
in het algemeen en de significante stijging van gemotoriseerde pleziervaart op de openbare waterwegen blijft een 
aandachtspunt met het oog op een veilig verloop van de roeitrainingen. 
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Om de roeisport beter gespreid te krijgen over het volledige Vlaamse land en om de trainingsmogelijkheden intact te 
houden (rekening houdend met de stijging van beroeps- en pleziervaart op de nu nog rustige waterwegen) is de aanleg 
van een derde en vierde roeibaan in Vlaanderen opportuun: één in West-Vlaanderen en één in Limburg. In Limburg 
is het Schulensmeer een ideale mogelijkheid. 
 
Zeilen en Windsurfen 
In de buurt van Gent is er zeker nood aan een watervlak voor zeilen. Naast het Damslootmeer is er weinig mogelijkheid 
om de zeilsport te beoefenen. Het gebruik van motorboten is ook een probleem. Verscheidene watervlakken komen in 
aanmerking voor zeilen of windsurfen maar door het verbod op het gebruik van motoren op deze watervlakken is het 
onmogelijk de sport veilig te beoefenen (een reddings- of begeleidingsboot is bij training steeds noodzakelijk). 
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4. Watersporten in de huidige regelgeving 

Hier wordt enkel de regelgeving vermeld die betrekking heeft op de watersporten. Problemen hieromtrent worden 
besproken in de volgende hoofdstukken. 
 
Leefmilieu 
Vlarem I-indelingslijst mbt. watersporten (detail zie bijlage 4) 
 
Samenvatting 
 

Klasse indeling volgens sporttak (vlarem I, art nr 32.8: ontspanningsinrichtingen en schietstanden – baden 
en waterrecreatie) 

a) 32.8.2: waterski, duiken en zwemmen zijn ingedeeld in klasse 1 
b) 32.8.3: windsurfen is ingedeeld in klasse 3. 
c) De andere watersporten zijn niet ingedeeld 

Klasse indeling volgens boten: hoeveel, maximum geluid.  (Vlarem I, art nr 32.9. ontspanningsinrichtingen 
en schietstanden –omlopen voor motorvoertuigen) 

a) 32.9.1: één boot op het water is klasse 3 (ongeacht hoe vaak deze gebruikt wordt op een jaar) 
b) 32.9.2: twee of meerdere boten op het water en max. drie keer per jaar gebruikt is klasse 2 
c) 32.9.3: twee of meerdere boten, permanente omlopen, en een max. van 98 dB is klasse 2. 
d) 32.9.4: twee of meerdere boten op het water en meer dan 98 dB is klasse 1. 

Klasse indeling mbt. LPG-tankinstallatie (Vlarem I, art nr 16: gassen) 
a) 16.4: het vullen van de boten met LPG = klasse 1 
b) 16.7 & 8: het houden van een LPG-tank = klasse 3 of 2 naargelang deze al dan niet verplaatsbaar is en de 

grootte ervan. 
 
 
Vlarem II mbt. watersporten (detail zie bijlage 5): 
 
Samenvatting 
 

I. Gemeenschappelijke bepalingen voor open zwemgelegenheden en watersportzones. 
a) Art. 5.32.9.8.1: bepalingen rond hygiëne en huishoudelijk reglement 
b) Art. 5.32.9.8.2. Waterkwaliteit 

• Het zwemwater moet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen zoals vermeld in bijlage 2.3.3 
• Hiertoe dient op kosten van de exploitant (lees: club) tijdens het uitbatingseizoen tenminste om de 14 

dagen een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd. 
II. Open zwemgelegenheden 

a) Deze vereisten zijn enkel van toepassing als er naast de watersport ook een zwemgelegenheid is. Deze 
vereisten hebben betrekking op het comfort en veiligheid van de zwemmers, het aantal verplichte redders,.. 

III. Watersportzones voor duiksport, surfen en waterskiën 
a) Art. 5.32.9.8.6.: lokaal met EHBO voorziening, vaste telefoonverbinding, omkleedcabines, toiletten en 

douches met warm water. 
b) Art. 5.32.9.8.7.: veiligheidsvoorschriften o.a. geen kwetsende voorwerpen op bodem, verplicht om 

reddingsvest te dragen, nooit alleen duiken en tot slot moet voor al deze sporten een toezichthoudende 
persoon met kennis van reddings- en reanimatietechnieken, kennis aangepast aan de specifieke sport. 
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Afdeling 5.32.10. Omlopen voor motorvoertuigen 
a) Art. 5.32.10.1.: maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de 

omgeving te beperken; een register. 
b) Art. 5.32.10.2. Verbods- en afstandsregels 

• artikel 5.32.10.1, §1: verboden om gemotoriseerde sporten te beoefenen in allerlei natuur- en andere 
groengebieden, en speciaal beschermde gebieden. 

• minimale afstandregels van 500m of 350 m naargelang de omliggende zone en 75m t.o.v. individuele 
huizen (vanaf de randen van de watervlakken of pistes) 

c) Art. 5.32.10.3.: voorwaarden betreffende geluidsemissies en immatriculatieplaat van de toegestane 
motorvoertuigen  

d) Art. 5.32.10.4.: extra beperkingen betreffende dagen en uren dat de voertuigen toegelaten zijn 
Hoofdstuk 4.5. Beheersing van geluidshinder 

a) Meer details over de beheersing van geluid, ook meer informatie over de intermitterende en fluctuerende 
geluidsbronnen, … zijn hierin opgenomen. 

 
 
Ruimtelijke ordening 
 
Alle sporten op gesloten watervlakken moeten in recreatiegebied doorgaan! 
Wanneer een recreatiegebied verdwijnt, bestaat er geen verplichting tot compensatie. 
 
Bijna alle bestaande watervlakken die momenteel niet door de watersport gebruikt worden zijn groen ingekleurd, de 
meeste ontginningsgebieden hebben als nabestemming groen, … 
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5. Knelpunten en voorstellen tot oplossing mbt. Leefmilieu 

 
Knelpunten m.b.t. Vlarem I 
 

Klasse indeling volgens boten: hoeveel, maximum geluid.  (Vlarem I, art nr 32.9.) 
- Eén boot op het water is klasse 3. 
- Twee of meerdere boten op het water en een max. van 98 dB is klasse 2. 
- Twee of meerdere boten op het water en meer dan 98 dB is klasse 1. 

 
- Een competitieve club en de kleinere recreatieve clubs zullen altijd maar met één boot varen. 
- Een waterskiboot maakt 60 à 66 dB. Een club die met één boot vaart zou dus met een klasse 3-

vergunning kunnen voldoen. Door de sport waterski eraan te koppelen wordt het klasse 1 => niet 
de boot, maar wel de waterskiër bepaalt de klasse-indeling. 

- Een club met dubbele werking (deels recreatie, deels competitief) zal afhankelijk van de grootte 
van het watervlak met één of meerdere boten varen. 

- Geen enkele boot die vaart op een gesloten watervlak maakt ooit meer dan 98 dB. 
- Waterski omvat 7 disciplines, met verschillende gevolgen op de omgeving. Toch dienen ze aan 

dezelfde wetgeving te voldoen. 
- Indien klasse 1 omwille van het lawaai: waarom is kabelbaanwaterskiën, duiken en zwemmen dan 

ook in klasse 1, waar geen boot aan te pas komt? 
- Alle gemotoriseerde sporten worden over één kam geschoren. (zie bij Vlarem 2) 

 
Voorstel tot oplossing: 
Geen aanpassing noodzakelijk. 

 
 

Klasse indeling volgens sporttak (vlarem I, art nr 32.8.2) 
Alleen waterski, duiken en zwemmen zijn ingedeeld in klasse 1. 
Dus de boot of het vaartuig bepaalt de klasse niet, maar de waterskiër, duiker of zwemmer zelf. 

- Windsurfen en zeilen zijn klasse 3, wat is dan het verschil tussen een zeiler, surfer en een 
waterskiër, ze vallen allen in het water. 

- waterskiën kan achter een boot en/of een  kabelskibaan, welke indeling is dan van toepassing? 
- De testen (tweewekelijks) gebeuren zowel bij klasse 1-sporten, als bij klasse 3-sporten. Dus naar 

veiligheid betreffende de waterkwaliteit is een klasse 1-vergunning niet nodig! 
- Als de reden waarom waterski, duiken en zwemmen onder klasse 1 valt de waterkwaliteit voor het 

individu is, waarom dan die watertesten?  Nu is het ook zo dat –als de testen onvoldoende 
waterkwaliteit garanderen - men hoe dan ook niet in het water mag. Via deze watertesten kan 
evengoed de waterkwaliteit gegarandeerd worden bij een vergunning in klasse 2 of 3. 

- Gevolgen klasse 1: enorme meerkost van procedure, ingewikkelder, professionele hulp nodig => 
deze clubs worden echter geleid door vrijwilligers die hiervoor meestal onvoldoende kennis 
hebben. De kosten zijn heel groot voor vzw’s die proberen de sport democratisch te houden. 

 
Voorstel tot oplossing: 
Alle watersporten in klasse 3, enkel de discipline waterski-racing in klasse 1. 
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Klasse indeling LPG-tankinstallatie 
De installatie van een LPG-tank-verdeelinstallatie vereist een klasse 1-vergunning. Voor diesel en benzine bestaat er 
een afwijking voor niet-commerciëel gebruik. Voor LPG niet, dus moeten de clubs dezelfde voorwaarden en kosten 
ondergaan als een commerciëel tankstation. 

 
Voorstel tot oplossing: 
Net zoals bij diesel en benzine ook een milieuvergunning klasse 2 toestaan voor niet-commercieel gebruik, bij 
installatie van LPG-tank-verdeelinstallatie. 

 
Knelpunten m.b.t. Vlarem II 
 
Bacteriogisch onderzoek 

 
Formulering van artikel 5.32.9.8.2 §3: Bacteriologisch onderzoek 
"Tijdens de week die het uitbatingsseizoen voorafgaat en verder tenminste om de 14 dagen tijdens dit seizoen 
wordt op kosten van de exploitant een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal van het zwemwater 
uitgevoerd door een laboratorium erkend voor de analyse van drinkwater. Een dubbel van deze analyse wordt door 
het laboratorium rechtstreeks naar de gezondheidsinspecteur gezonden." 

 
Voorstel tot aanpassingen van artikel 5.32.9.8.2 §3 

" Tijdens de week die het uitbatingsseizoen (ten vroegste vanaf 1 mei en ten laatste tot 31 september) voorafgaat 
en verder tenminste om de 14 dagen tijdens dit seizoen wordt op kosten van de exploitant een bacteriologisch 
onderzoek op een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een laboratorium erkend voor de 
analyse van drinkwater. Een dubbel van deze analyse wordt door het laboratorium rechtstreeks naar de 
gezondheidsinspecteur gezonden." 

 
Motivatie 
Voor het sportduiken wordt geen specifiek uitbatingseizoen gedefinieerd omdat er het ganse jaar door gedoken 
wordt, alhoewel in de winter beduidend minder dan in de zomer. Een watersportseizoen wordt meestal 
gedefinieerd van 1 mei tot en met 31 september. Vermits de zomerperiode de enige zinvolle periode is om 
bacteriologisch onderzoek van het water uit te voeren, zouden we willen bekomen dat het nemen van een 
waterstaal om de 14 dagen gedurende de periode van 1 mei tot en met 31 september kan volstaan.  

 
Argumentatie: 
- De hoger genoemde regelgeving is duidelijk geïnspireerd op het feit dat in meren en vijvers er haast 

uitsluitend gezwommen wordt in de periode van mei tot en met september (het zwemseizoen). Het is duidelijk 
dat in deze periode de bacteriologische omstandigheden het minst gunstig zijn voor de gezondheid van de 
zwemmer en dat daarom zulk een regelmatig bacteriologisch onderzoek tijdens het zwemseizoen ons 
passend voorkomt. 

- Echter, door sommige duikers en een aantal watersporters wordt gedurende het ganse jaar door gedoken of 
gesport. 

- In de winter zijn de omstandigheden van het water van die aard dat de kans op een bacteriële besmetting 
verwaarloosbaar klein wordt.  

- In de winter is door de lage temperatuur van het water de overlevingskans van bacteriën erg klein. 
- In de winter kunnen de bacteriën door de lage temperatuur van het water zich niet voortplanten. 
- In de winter wordt er minder gedoken worden en bijgevolg is de kans op besmetting erg gering. 
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Infrastructuur voor o.a. duikclubs 

 
Formulering van artikel 5.32.9.8.6. 
" In de onmiddellijke omgeving van de vijver of waterloop bevindt zich een lokaal, uitgerust voor eerste hulp bij 
ongevallen. Dit lokaal is aangesloten op het telefoonnet. 
Daarenboven dienen eveneens omkleedcabines, toiletten en stortbaden met warm water voorzien." 

 
Formulering van de aanpassing aan artikel 5.32.9.8.6  

" In de onmiddellijke omgeving van de vijver of waterloop bevindt zich een lokaal, uitgerust voor eerste hulp bij 
ongevallen. Dit lokaal is aangesloten op het telefoonnet. 
Daarenboven dienen eveneens omkleedcabines, toiletten en stortbaden met warm water voorzien. Dit artikel is 
niet van toepassing indien in de vijver of waterloop enkel  het sportduiken beoefend wordt.” 

 
Motivatie 

- Voor het sportduiken is een lokaal, uitgerust voor eerste hulp bij ongevallen en aangesloten op een 
telefoonnet, alsook de aanwezigheid van omkleedcabines, toiletten en stortbaden met warm water niet 
alleen overbodig maar in de meeste gevallen ook niet efficiënt. Daarbij komt dan nog dat het optrekken 
van sanitaire blokken in een recreatiegebied een gevaarlijke belasting voor het milieu met zich kan 
meebrengen (aan- en afvoer van water en andere energiebronnen; alsook de ontsiering van het 
landschap dat dit met zich meebrengt). Bovendien is het niet duidelijk of er zelfs geen verbod heerst voor 
het optrekken van zulk een infrastructuur. 

 
Argumentatie: 

- Duikers hebben geen nood aan een lokaal, uitgerust voor EHBO.  
Duikers hebben per definitie alle veiligheidsvoorzieningen bij tijdens elke duik, om het even waar.  

- Duikers zijn tegenwoordig bijna zonder uitzondering voorzien van een GSM voor het inroepen van 
eventuele hulp. 

- Duikers kennen het eigen materieel beter dan vreemd materieel (extra veilig). 
- Duikers moeten in geval van problemen snel kunnen geëvacueerd worden. 

De EHBO en de zuurstof liggen daarom beter in hun eigen vervoermiddel. 
- Duikers zullen haast nooit naar de zuurstoffles, die in een eventueel EHBO-lokaal wordt opgesteld, 

grijpen maar altijd eerst hun eigen collectief veiligheidsmateriaal nemen. 
- Duikers hebben geen nood aan omkleedcabines. 

Ze kleden zich overal op de duikplaatsen om in de buurt van hun wagen en hebben, indien gewenst, 
hiertoe hun eigen voorzieningen bij. 

- In de onmiddellijke omgeving van sommige duiklocaties zijn er misschien wel sanitaire voorzieningen 
terug te vinden maar deze werden meestal in de eerste plaats neergezet voor zwemmers tijdens het 
uitbatingseizoen. De afstand van de inzwempunten voor duikers is meestal te ver weg van deze sanitaire 
mogelijkheden zodat er zelden of nooit door duikers gebruik van wordt gemaakt.  

 
Omlopen voor motorvoertuigen 5.32.10. 

 
Art nr 5.32.10.2. verbod en afstandsregels. 
§1. Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.32.10.1, §1 te exploiteren:  
punt 3 en 4: zie bijlage 5. 
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Alle gemotoriseerde sporten worden over één kam geschoren. 
- Alle gemotoriseerde sporten tot 98dB moeten aan dezelfde afstandsregels voldoen. Wanneer we 

de fysica betreffende geluid erbij nemen, wordt duidelijk dat dit onrealistisch is.  
- dB is een logaritmische schaal: de reductie van het geluid i.f.v. de meetafstand (de imissieplaats) 
- => per verdubbeling van de afstand vermindert het geluid met 3 dB 

 
Maximaal toegelaten geluid (cfr motorcross). 

 
Bron 
98 dB 

1 m 
95 

2 
92 

4 
89 

8 
86 

16 
83 

32 
80 

64 
77 

128 
74 

256 
71 

512 m afstand 
68 dB geluid 

 
Boten: om Europees te mogen gemaakt worden, mag er max. 72 dB geluid zijn aan de bron.(CE norm). 

Bron 
72 dB 

1 m 
69 

2 
66 

4 
63 

8 
60 

16 
57 

32 
54 

64 
51 

128 
48 

256 
45 

512 m. afstand 
42 dB. geluid 

 
Toelaatbare geluidsnormen : zie bijlage 5  (bijlage 2.2.1: milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht). Ter info: 
enkele vergelijkbare geluidsmetingen: 

- Stofzuiger: 70 dB 
- Verkeer op snelweg: 70 dB 
- Normaal gesprek: 60 dB 

Dus zelfs een normaal gesprek is verboden, zelfs in recreatiegebied! 
 

§2. De in §1 vermelde afstanden worden gemeten vanaf de buitenste rand van de rijpiste of waterweg.  
- Waar in Vlaanderen bestaat er een watervlak dat met al zijn oevers 500m afstand heeft tot 

natuurgebieden en gelijkaardige stiltebehoevende gebieden? 
- Er wordt gemeten vanaf de oevers van de waterweg, maar de boten kunnen onmogelijk tot tegen 

de oevers varen. 
 

Art. 5.32.10.3. §1, puntje h: achtergrondgeluidsniveau (zie bijlage 5) 
 

- De laatste jaren zijn minstens twee geluidsstudies niet kunnen doorgaan omdat het 
achtergrondlawaai te overheersend was t.o.v. de boten (één keer met de autostrade die erlangs 
lag, en één keer met het bewonerslawaai van de omwonenden: spelende kinderen, grasmaaier, 
…) 

- De autostrades waarlangs de meeste plassen liggen maken +/- 70 dB, de waterskiboten 60 à 63 
dB. Die autostrades komen langs diezelfde bossen en natuurgebieden. Wat is dan de logica 
waarom de boten aan veel strengere geluidsnormen en afstandsregels moeten voldoen? 

 
Art. 5.32.10.4. beperkingen in tijd (zie bijlage 5) 
 

- Waterski is een zomersport. Vele beoefenaars komen na hun werk. Met deze beperking is het 
quasi onmogelijk om voldoende trainingsmogelijkheden te creëren voor de leden. De weekends en 
de avonden zijn noodzakelijk om de clubwerking leefbaar te houden. De afstandsregels zorgen 
toch reeds voor de beperking in geluidshinder t.o.v. mens en milieu? 

- Het gaat over elk motorvoertuig dat niet beantwoord aan de geluidsnormen => maar elke 
handeling, zelfs een gewoon gesprek overschrijdt deze geluidsnormen! Hoe kan een sportactiviteit 
er dan aan voldoen? 

- Zelfs de boten die er aan zouden voldoen krijgen tijdsbeperkingen opgelegd! (§2) 
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Beste beschikbare technieken (BBT)  art nr. 4.1.2.1§ 1   
De exploitant moet steeds de best beschikbare technieken toepassen  ter bescherming van mens en milieu. 

- Boten voldoen aan CE norm en Bodemsee normen. 
- Vlakke bodem, centrale motor,  waterklok achter motor, … 

 
Beheersing van geluidshinder   art nr. 4.5.1.1. § 1   
De exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de nodige maatregelen om de 
geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. 

 
- Door officiële studie gemeten 
- Waterskiboten maken 60 dB in rechte lijn en 63 dB in een bocht. 
- Boot met motor geeft 60 dB, tegenover een boot zonder motor 57 dB. 
- Nota: welke skiër zou achter een boot met 98 dB willen skiën. (op 10 a max 18,25 m. Voor de 

sporter zelf wordt immers ook gestreefd naar geluidsarme boten). 
- De waterskiboten voldoen aan de CE keuringen, Bodemsee normen, en mogen maximum 72 dB 

aan de bron hebben, … Wat baten deze normen als de afstandsregels in de wetgeving hier geen 
rekening mee houden en overdreven afstandsregels opleggen? 

 
Voorstellen tot oplossing: 

 
Afstandsregel veranderen 
 In plaats van sowieso 500 m te hanteren, de regel veranderen: bij de grens van het nabijgelegen 

natuurgebied, woongebied, … mag het geluid van de boot niet meer bedragen dan vb 50 dB.  Op die manier 
wordt gestimuleerd om geluidsarme boten te gebruiken, en worden die clubs beloond met beter haalbare 
normen. 

LPG 
 Indien clubs voldoende lange vergunningen krijgen, zijn deze zeker bereid om de investering aan te gaan 

een LPG-tank te plaatsen en enkel nog op LPG te varen. 
 Hiervoor zou wel een aanpassing in de wetgeving dienen te gebeuren: net zoals bij diesel en benzine ook 

een milieuvergunning klasse 2 toestaan, een uitzondering t.o.v. de commerciële tankstations. 
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6. Knelpunten en voorstellen tot oplossing mbt. Ruimtelijke Ordening 

 
Te weinig watervlakken in recreatiegebied 
In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 2007 is er 1000 ha recreatiegebied extra voorzien t.o.v. de huidige 
gewestplannen.  
Deze extra ha recreatiegebied zullen evenwel hoofdzakelijk gebruikt worden voor parkings van dancings, 
bungalowparken, en de regularisaties van de ontelbare zonevreemde sportlocaties.  Verder lijkt het er alleen maar op dat 
er geen ruimte is voor nieuwe locaties, en de bestaande locaties die moeten verdwijnen kunnen niet gecompenseerd 
worden! 
 
Vaak zijn de watervlakken die potentieel in aanmerking komen voor de watersport groen ingekleurd, de meeste 
ontginningsgebieden hebben als nabestemming groen, … 
 
De meeste watersporten hebben een tekort aan watervlakken. Er zijn er quasi geen nieuwe voorhanden. Wanneer een 
watervlak gelegen in recreatiegebied van bestemming wijzigt, wordt er niet gecompenseerd. Zo is het watervlak 
Burchtse weel op Antwerpen LO in ’t kader van het Sigma-plan en naar aanleiding van de RUP Oosterweelverbinding 
omgezet van recreatiegebied naar natuurgebied. Hetzelfde dreigt te gebeuren met het groot watervlak te Walem. 
 

 De meeste wedstrijddisciplines van vele watersporten hebben nood aan bepaalde types watervlakken; zo 
voldoen voor waterski slechts 4 watervlakken in gans Vlaanderen aan de competitienormen voor het 
klassiek skiën, voor roeien zijn dit er zelfs maar 2. 

 Bijna alle meren zijn groen ingekleurd. Diegene die ingekleurd zijn als recreatiegebied hebben extra 
restricties als zachte recreatie. 

o bv Limburg: 14 watervlakken: 7 in natuurgebied, 6 zachte recreatie 
 Bijna alle ontginningsgebieden hebben als nabestemming groen; de locaties die nog niet groen waren, 

worden stelselmatig omgezet naar groen, ook al is dit niet direct merkbaar op het gewestplan. 
 
Verwevenheid: watersporten toelaten op andere dan enkel recreatiegebieden 

 Mits voldoende afspraken zijn eco-watersportvlakken mogelijk: de gebruikte oevers, de gebruikte terreinen 
op de kant, e.d. zijn recreatiegebied, op het water kan kabelski, en andere watersporten mogelijk, de 
overzijde van het watervlak en alle overige oevers kunnen dan groenzone zijn. (=> realistische oplossing om 
te ontkomen aan het max van 17.500 ha recreatiegebied). 

 Waarom voor gemotoriseerde watersporten geen watervlakken gebruiken die gelegen zijn in 
industriegebied? 

 
Medegebruik van eenzelfde watervlak 
Sommige watersporten maken van dezelfde watervlakken gebruik. Veel hangt af van de sporttak zelf. 

 Waterski gebeurt bij voorkeur op een watervlak waar zo weinig mogelijk wind is, zeilen en surfen hebben 
(veel) wind nodig. Op sommige grote watervlakken is een zonering mogelijk doordat een deel van het 
watervlak dichtbij bomen ligt, en een ander deel meer vrij gelegen is. 

 Waterski is als gemotoriseerde sport vaak moeilijk gelijktijdig combineerbaar met andere watersporten. 
Zonering in tijd is wel mogelijk en wordt op verschillende locaties reeds toegepast. De ervaring leert evenwel 
dat waterski een tijdrovende sport is: slechts één of enkele boten tegelijk, vaak lange wachttijden voor de 
beoefenaars, … Deze aspecten maken het zoneren in tijd, tijdens het al zo korte zomerseizoen, niet geliefd 
bij de waterskiclubs. 
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7. Andere problemen mbt. de watersporten 

Alle watersporten: Bathing Water Directive 
In 2004 was er een Europese richtlijn in de maak waarbij bepaald werd dat alle watersporten dienen te gebeuren op 
water van zwemwaterkwaliteit, ook de watersporten die doorgaan op de openbare waterwegen. De Europese federaties 
hebben deze richtlijn voorlopig kunnen tegenhouden. Het goedkeuren van deze richtlijn zou elke watersportbeoefening  
op kanalen of rivieren onmogelijk maken! 
 
NKV: conflict met commerciële kajakverhuurders 
De georganiseerde sport veroorzaakt weinig overlast. De recreatieve kano-kajaksport kan best vergeleken worden met 
de wandelsport of fietsrecreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een waterweg i.p.v. een wandel- of fietspad. Op 
enkele locaties in Vlaanderen is er een (intensieve) commerciële kano-kajakverhuur die vaak tot overlast aanleiding 
geeft. Deze occasionele vaarders zijn evenwel geen lid van de sportfederatie (georganiseerde sport). De sportfederatie 
behartigt dan ook niet de belangen van de commerciële bedrijven. De georganiseerde sport dreigt evenwel het 
slachtoffer te worden van eventuele regelgeving terzake teneinde de overlast in te perken. 
Als gevolg hiervan werd de Blankenbergse vaart tussen Wenduine en Zuienkerke gesloten op vraag van Natuurpunt. 
Ook het kanaal Sluis-Brugge mag niet meer bevaren worden door een beslissing van de dienst milieu van de provincie 
West-Vlaanderen. 
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om bepaalde waterwegen enkel toe te laten indien men in het bezit is van een 
lidkaart van NKV, waaraan men een gedragscode kan koppelen 
 
NKV: wetgeving voor kleine pleziervaart: BS 30/07/1992 
De kajaks en kano’s moeten volgens de wetgeving voldoen aan dezelfde eisen als alle andere kleine pleziervaartuigen. 
Dit houdt o.a. in dat ze in het bezit moeten zijn van een immatriculatieplaat, anker, … => Dit is geen probleem inzake 
regelgeving mbt. leefmilieu of ruimtelijke ordening, maar een probleem van (federale) regelgeving mobiliteit. 
Een eenvoudige oplossing voor dit probleem zou zijn om deze kleine vaartuigjes onder te brengen in een andere 
categorie/groep, bijvoorbeeld gelijkaardig aan het surfen. 
 
 
VVW-Recrea: wet op de mariene milieus 
De wet op de mariene milieus geeft beperkingen  

 op het aantal locaties waar zeilwagenrijden mogelijk is. 
 heraanleg van de stranden 
 op het uitbaggeren van de jachthavens 
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BIJLAGE 1: Overzicht van de gesloten watervlakken die door de watersport gebruikt 
worden 

 
Dit overzicht is opgemaakt in samenwerking met de betrokken watersportfederaties. Dit is opgemaakt in een korte 
tijdspanne en dus ook niet volledig gecontroleerd op zijn juistheid. 
 
Provincie Antwerpen: 
Watersportbaan Hazewinkel, Willebroek (60 ha, l =2277 m) 
 
 

a) Naam domein + adres Bloso centrum Hazewinkel 
Beenhouwersstraat 28, 2830 Willebroek 

b) Eigenaar Vlaamse Gemeenschap 
c) Exploitant BLOSO 
d) Gewestzone Recreatiegebied (het watervlak, de gebouwen liggen in 

agrarisch waardevol gebied) 
e) Milieuvergunning Ja 
f) Aanwezige clubs / federaties Bloso-centrum 

Nederlandstalig Kano Verbond NKV 
NELOS 
Antwerpse Roeivereniging (VRL) 
TRT Hazewinkel (VRL) 

g) Disciplines Kano / kajak 
Duiken 
Roeien 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Alle kajak- en kanodisciplines op vlak water, sportkampen, 

… Enige roeibaan in België conform de internationale 
wedstrijdreglementering! 

 
 
Lilse Bergen - Gierle (7,49 ha)  
 
 

Naam domein + adres Lilse Bergen, Strandweg 6 
www.lilsebergen.be 

Eigenaar  
Exploitant  
Gewestzone  
Milieuvergunning  
Aanwezige clubs / federaties VRC 
Disciplines Reddend zwemmen 
Beperkingen op deze locatie  
Mogelijkheden op deze locatie  
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Gierle – De Warande 
 

a) Naam domein + adres De Warande Haarlebeek z/n, Gierle 
b) Eigenaar Vlaamse gemeenschap 
c) Exploitant Tot op heden: Bloso => weldra overgedragen aan Bos & 

Groen 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Klasse 1 = ok 
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Gierle: WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Max. 1 boot op het water => clubboot 

Niet groot genoeg voor officiële waterskicompetities. 
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
De Nekker – Mechelen (26,15 ha) 
 

a) Naam domein + adres www.denekker.be 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

NELOS 
VYF 

g) Disciplines Reddend zwemmen 
Duiken 
Zeilen / surfen 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Zilvermeer – Mol  
 

Naam domein + adres Provinciaal Domein Zilvermeer 
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 
www.provant.be/zilvermeer 

Eigenaar  
Exploitant  
Gewestzone Hoofdkleur = uitbreiding van ontginningsgebieden 

Grondkleur = dagrecreatie 
Milieuvergunning  
Aanwezige clubs / federaties VRC 

NELOS 
VVW Zilvermeer: VVW-Recrea  
KWKM: VYF 

Disciplines Reddend zwemmen 
Duiken, vinzwemmen 
Zeilen / surfen 

Beperkingen op deze locatie  
Mogelijkheden op deze locatie  
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Galgenweel - Antwerpen LO (41 ha) 
 

a) Naam domein + adres Galgenweel 
Galgenweellaan, 2050 Antwerpen 

b) Eigenaar Intercommunale (vroegere Immalso) 
c) Exploitant Vezega vzw 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

SRNA, KLYC, RYCB, SODIPA, VVW Galgenweel: VYF 
VVW Recrea 

g) Disciplines Reddend zwemmen 
Zeilen / surfen 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Een lange windvrije strook ten noorden van deze plas zou 

ideaal zijn om het waterskiën toe te laten met o.a. een 
slalompiste 

 
 
Den Bocht – Willebroek 
 

a) Naam domein + adres Den Bocht 
Stuyvenberglaan zn, 2830 Heindonk Willebroek 

b) Eigenaar Vlaamse Gemeenschap 
c) Exploitant BLOSO (behoort tot Bloso-centrum Hazewinkel) 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Ja 
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

WWSK, Hazewinkel Windsurfing: VYF 
VVW Hazewinkel: VVW recrea 

g) Disciplines Zeilen / surfen  
Reddend zwemmen 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Muisbroek – Ekeren 
 

a) Naam domein + adres Recreatiedomein Muisbroek - Ekeren 
b) Eigenaar Stad Antwerpen 
c) Exploitant AVOS (Antwerpse Verstandhouding voor Onderwatersport) 
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning Ja 
f) Aanwezige clubs / federaties Avos: NELOS 
g) Disciplines Duiken 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Battenbroek – kleine vijver – Mechelen 
 
 

a) Naam domein + adres Domein Battenbroek – kleine vijver - Mechelen 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties NELOS 
g) Disciplines Duiken 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Waterski: trainingscentrum voor competitieskiërs met 

slalombaan en schans. Als compensatie voor de grote vijver 
echter onvoldoende. 

 
 
Battenbroek – grote vijver – Mechelen 
 
 

a) Naam domein + adres Domein Battenbroek – grote vijver 
Battenbroek 1, 2800 Mechelen 

b) Eigenaar Vlaamse gemeenschap 
c) Exploitant Bloso => weldra overdracht naar afdeling natuur 
d) Gewestzone Grotendeels recreatiegebied - klein stukje natuur 
e) Milieuvergunning Klasse 1 = ok 
f) Aanwezige clubs / federaties Mechelse Waterski Club (MWK): WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie De competitiezone ligt in het stukje natuurgebied 

Het Sigmaplan bedreigt deze site met aantakking met de Dijle 
i) Mogelijkheden op deze locatie Belangrijkste competitie-watervlak in Vlaanderen! 

 
 
Noordkasteel – Ekeren-Antwerpen 
 
 

a) Naam domein + adres Noordkasteel 
Oosterweelsteenweg 1, 2030 Antwerpen 

b) Eigenaar Stad Antwerpen 
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties AZCN: VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Groot genoeg voor waterski 

 
 

160 van 184



060619 IDWROS watersporten   

 
 
De Melle – Turnhout (24,93 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres De Melle - De picken, Turnhout 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Dagrecreatiegebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Turnhout : VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Eglegemvijver (32 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Eglegemvijver  - 2800  Hombeek 
b) Eigenaar Vlaamse Gemeenschap 
c) Exploitant BLOSO 
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties WSC Alleman, WVD Hombeek: VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Spaarbekken Broechem (50 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Oelegemsesteenweg 43B, 2520 Broechem 
b) Eigenaar Vlaams Gewest 
c) Exploitant AWW (Antwerpse Waterwerken) 
d) Gewestzone Deel agrarisch (+/- 1/2), rest is gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Regularisatie is 
voorzien tegen 2009. De clubs kunnen op dit moment geen 
bouwvergunning krijgen. 

e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VYF 

VVW Broechem: VVW recrea 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Nuclea – Mol 
 
 

a) Naam domein + adres Boeretang 200, 2400 Mol 
b) Eigenaar  
c) Exploitant Plas staat onder beheer van Studiecentrum voor kernenergie in 

Mol 
d) Gewestzone Gebied voor de vestiging van kerninstallaties 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Nuclea Yacht Club Mol 
g) Disciplines Waterski 

Kajak 
Zeilen / Surfen 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
E10-plas Schoten 
 
 

a) Naam domein + adres E-10 plas (naast huidige E19) 
Elzendreef 30, 2900 Schoten 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone bestaande waterweg => vroeger gepland om hier een 

duwvaartkanaal te maken, maar deze plannen zijn afgevoerd 
e) Milieuvergunning Klasse 1 = ok 
f) Aanwezige clubs / federaties Schotense Waterski Klub (SWK): WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Max. 3 boten tegelijk 
i) Mogelijkheden op deze locatie Officiële competitie mogelijk 

 
 
Burchtse Weel – Antwerpen 
 
 

a) Naam domein + adres Burchtse Weel - Beatrijslaan, 2050 Antwerpen 
b) Eigenaar Vlaamse gemeenschap 
c) Exploitant BAM / afdeling natuur 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Nee 
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Skianna: WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Sigmaplan & compensatie Oosterweelverbinding => deze plas 

wordt natuurgebied en de club moet verdwijnen eind 2006 
i) Mogelijkheden op deze locatie Geen meer 
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Provincie Brabant: 
 
Rotselaar Ter Heide 
 

a) Naam domein + adres Domein 'ter Heide' - Vakenstraat 18, Rotselaar 
www.rotselaar.be 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Vlaamse Reddingscentrale VRC 

Windsurfing De Winge: VVW-Recrea 
NELOS 

g) Disciplines Reddend zwemmen 
Surfen 
Duiken 

h) Beperkingen op deze locatie Slechts gedeelte van plas beschikbaar, andere gedeeltes voor 
natuurgebied en vissers (telkens +/- 1/3) 

i) Mogelijkheden op deze locatie  
 
Bloso-centrum – Hofstade (35 ha) 
 

a) Naam domein + adres Bloso-centrum Hofstade 
Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade 

b) Eigenaar Vlaamse Gemeenschap 
c) Exploitant Bloso 
d) Gewestzone Natuurgebied 
e) Milieuvergunning Ja 
f) Aanwezige clubs / federaties Bloso-centrum 

VRC 
NELOS 
Hofstade Zeil Club, Hofstade Royal Yacht Club: VYF 
NKV 

g) Disciplines Reddend zwemmen 
Duiken 
Zeilen / surfen 
Kajak bouw van wildwaterbaan in planning 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
Hombeek (32 ha) 
 

a) Naam domein + adres Hombeek 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Provincie Limburg: 
 
Paalse Plas – Beringen (40 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Paalse Plas 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

Sirocco: VYF 
g) Disciplines Reddend zwemmen 

Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Schulens Meer Lummen (95 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Schulens Meer Lummen 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties OSM: VYF 

NELOS 
g) Disciplines Zeilen / surfen 

Vinzwemmen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Deze baan is uitgegraven als roeibaan, maar wordt niet in 

deze hoedanigheid gebruikt, mits exploitatie heeft deze baan 
potentieel als internationale roeibaan (lengte en breedte is 
conform internationale regels) 

 
 
Kelchteren – Houthalen-Helchteren (20 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Kelchteren, Houthalen-Helchteren 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Kelchteren: VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Papendaalse plas – Zutendaal 
 
 

a) Naam domein + adres Papendaalse plas - Munstersestraat , Zutendaal 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Zutendaal: VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
De Heylakker – Maasmechelen 
 
 

a) Naam domein + adres De Heylakker - Hamayweg zn, 3630 Maasmechelen 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen / waterwinningsgebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Maasmechelen Zeil- en surfclub: VVW recrea 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Heerenlaak – Maaseik 
 
 

a) Naam domein + adres Heerenlaak 
Vorig adres: Klauwenhofweg 52, 3680 Maaseik, maar vanaf 2006 
verhuizen zij naar de andere kant van dit watervlak 

b) Eigenaar Dit watervlak is een zijarm van de Maas, dus eigenlijk openbaar 
water 

c) Exploitant  
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Neen (=> openbaar water) 
f) Aanwezige clubs / federaties Maaseiker Watersport Club (MWC): WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Deze club moet verhuizen naar een minder gunstige locatie op dit 

watervlak. De vrees is dat er meer passage van plezierboten zal 
zijn voor de club wat de veiligheid in het gedrang kan brengen 

i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Lommel 
 

a) Naam domein + adres Jaagpad, Lommel-Barrier 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Ontginningsgebied / natuurgebied 
e) Milieuvergunning Neen 
f) Aanwezige clubs / federaties Lommel Ski: WSV 
g) Disciplines  
h) Beperkingen op deze locatie Zonevreemdheid 
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Maasplas de Spaenjerd 
 

j) Naam domein + adres Kinrooi 
k) Eigenaar  
l) Exploitant  
m) Gewestzone  
n) Milieuvergunning  
o) Aanwezige clubs / federaties Noord Limburg Maas: zeilen, VYF 
p) Disciplines zeilen 
q) Beperkingen op deze locatie Te kleine trailerhelling en steiger 
r) Mogelijkheden op deze locatie Heraanleg bestaande trailerhelling; extra trailerhelling 

Vergroting bestaande steiger 
 
 
Provincie Oost-Vlaanderen: 
 
 
Watersportbaan Gent (14,16 ha, l=2288 m) 
 

a) Naam domein + adres tussen de Noorderlaan en Zuiderlaan, 9000 Gent 
b) Eigenaar Stad Gent 
c) Exploitant Stad Gent 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Nederlandstalig Kano Verbond NKV 

Koninklijke Roeivereniging Sport Gent (VRL) 
Studentenroeien Gent (VRL) 
Koninklijke Roeivereniging Club Gent (VRL) 
Vereniging Veteranenroeiers (VRL) 
Gentse Roei- en Sportvereniging (VRL) 

g) Disciplines Kano / kajak: alle vlakwater-activiteiten 
Roeien 

h) Beperkingen op deze locatie Roeibaan is goed voor nationale competities, maar te smal voor 
internationale regatta’s 

i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Geraardsbergen 
 

a) Naam domein + adres Provinciaal domein De Gavers 
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen 
www.degavers.be 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 
g) Disciplines Reddend zwemmen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie In combinatie met de Dender heeft deze locatie potentieel als 

roeiplaats 
 
 
De Blaarmeersen – Gent (15 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Zuiderlaan 5, 9000 Gent 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

NELOS 
g) Disciplines Reddend zwemmen 

Duiken 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Domein Nieuwdonk - Overmere-Berlare 
 
 

a) Naam domein + adres Domein Nieuwdonk 
Dendermondsesteenweg 13a, 9290 Berlare 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

NWV: VYF 
g) Disciplines Reddend zwemmen 

Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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De Ster – St. Niklaas 
 

a) Naam domein + adres Recreatiedomein De Ster  
Grote Heimelinckstraat 4, 9100 Sint-Niklaas 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties NELOS 

SNWV: VYF 
g) Disciplines Duiken 

Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
Donkvijver (30 ha) 
 

a) Naam domein + adres  
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Absolut Oudenaarde : VYF 

Weldra ook VVW Recrea 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
Del Mare – Waasmunster 
 

a) Naam domein + adres Hamstraat 1, Waasmunster 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Del Mare: VYF 
g) Disciplines Zeilen, surfen en kajakken 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
Damslootmeer – Heusden (23 ha) 
 

a) Naam domein + adres Damslootmeer - Heusden 
b) Eigenaar RBSC 
c) Exploitant RBSC 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Mee bezig 
f) Aanwezige clubs / federaties RBSC: VYF 
g) Disciplines  Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Naast het zeilen is een combinatie met waterski mogelijk 
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Heusden 
 

a) Naam domein + adres Nederbroekstraat,  Heusden  = naast het eendenmeer (= vissers) 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Surfclub Heusden: VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Lochristi plas (7.5 ha) 
 

a) Naam domein + adres Lochristi plas 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties WVG: VYF 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
Zeilmeer – Lokeren 
 

a) Naam domein + adres Zeilmeer - H. Geestmolenstraat, Postbus 27 
9160 Lokeren 

b) Eigenaar Florizone Nieuwpoort (bouwonderneming) 
c) Exploitant VVW Lokeren 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Nee 
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Lokeren: VVW recrea 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
Watervlak Robert Orlent - Nazareth – Eke 
 

a) Naam domein + adres Watervlak Robert Orlent - Vijverstraat 1, 9810 Nazareth - Eke 
b) Eigenaar Privé / waterskiclub O’Douce 
c) Exploitant O’Douce / VVW Integra (=zelfde club) 
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Klasse 1 = ok; in 2006: uitbreiding aangevraagd voor groter deel 

van het watervlak = lopende 
f) Aanwezige clubs / federaties O’Douce (VVW Integra): WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Officiële waterskicompetitie 
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Recreatiedomein Waesmeer – Temse 
 

a) Naam domein + adres Recreatiedomein Waesmeer 
Huis Ten Halve 41, 9140 Tielrode – Temse 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Klasse 1 = ok 
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Waesmeer: WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Te klein voor officiële waterskicompetitie. Plas wordt gedeeld 

met vissers en kajakkers  
i) Mogelijkheden op deze locatie Te weinig om voldoende te kunnen waterskiën 

 
Provincie West-Vlaanderen: 
 
Harelbeke-Deerlijk – Gavermeer (53 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres De Gavers - Eikenstraat 31, Harelbeke 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone  
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VRC 

Wind Surf Club Gavermeer vzw: VYF 
Zeilclub Gavermeer Harelbeke vzw: VYF 

g) Disciplines Reddend zwemmen 
Zeilen / surfen 

h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
 Sint-Pietersplas – Brugge 
 
 

a) Naam domein + adres Sint-Pietersplas 
Blankenbergsedijk 73, 8000 Brugge 

b) Eigenaar VVW Nieuwpoort en Stad Brugge 
c) Exploitant VVW Brugge 
d) Gewestzone Recreatiegebied / ontginningsgebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties VVW Brugge : VYF, VVW recrea 

VVWB : NKV 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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Spuikom – Oostende (87 ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Spuikom 
K. Astridlaan 9, 8400 Oostende 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Openbare Waterweg (in verbinding met de zee), oevers zijn 

recreatiezone 
e) Milieuvergunning Ja 
f) Aanwezige clubs / federaties Bloso-centrum 

VVW Inside-Outside: , VYF, VVW recrea 
g) Disciplines Zeilen / surfen 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie Waterski: kabelbaan 

 
 
Wevelgem 
 

a) Naam domein + adres Vijverhof 
Marremstraat 3, 8560 Wevelgem 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Deels parkgebied 

Deels ontginningsgebied = hoofdkleur; gebied voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut = grondkleur 

e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Free Style Ski team: WSV 

West-Vlaams Show team: WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Te klein voor officiële waterskicompetitie 
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Oudenburg 
 

a) Naam domein + adres Zeeweg 60, 8460 Roksem – Oudenburg 
b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning Neen, de eigenaar wil dit niet, waardoor de club als huurder geen 

zekerheid heeft naar de toekomst 
f) Aanwezige clubs / federaties Waterskiclub De Hoge Dijken: WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie De eigenaar wil dit gebied verkopen, volgens horen zeggen om te 

laten omzetten naar verblijfsrecreatie. De club heeft dus geen 
zekerheid naar de toekomst 
De plas moet gedeeld worden met jetskiërs en vissers, waardoor er 
qua tijdsgebruik te weinig tijd over blijft om alle waterskiërs 
voldoende aan bod te laten komen. 

i) Mogelijkheden op deze locatie Groot genoeg voor officiële competitie, ideaal skiwatervlak 
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Klein Strand Jabbeke 
 

a) Naam domein + adres Recreatiedomein Klein Strand 
Varsenareweg 29, 8490 Jabbeke 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Recreatiegebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties Waterskiclub Klein Strand Jabbeke: WSV 
g) Disciplines Waterski 
h) Beperkingen op deze locatie Te klein voor officiële competitie 
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Lac van Loppem 
 
 

a) Naam domein + adres Lac van Loppem 
Brugge 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone BPA lopende om dit recreatiegebied om te zetten naar parkgebied 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties NELOS 
g) Disciplines Duiken 
h) Beperkingen op deze locatie Gewestzone wordt parkgebied. Een waterskiclub is hier reeds 

verdwenen. 
i) Mogelijkheden op deze locatie  

 
 
Dikkebusvijver (36ha) 
 
 

a) Naam domein + adres Dikkebusvijver 
Dikkebus, deelgemeente van Ieper 

b) Eigenaar  
c) Exploitant  
d) Gewestzone Landbouwgebied (= drinkwatervoorziening voor Ieper) 
e) Milieuvergunning  
f) Aanwezige clubs / federaties De Paddel: NKV 

(VVW Dikkebusvijver: roeien, zeilen, surfen, … volgens website 
Dikkebus) 

g) Disciplines Kano/kajak 
h) Beperkingen op deze locatie  
i) Mogelijkheden op deze locatie  
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BIJLAGE 2: Overzicht van de gesloten watervlakken die voor watersport geschikt zijn 
doch niet gebruikt worden 

 
Provincie Antwerpen: 
Duffel waterwinningsgebieden 
 

a) Naam domein + adres Waterwinningsgebieden in Duffel 
b) Eigenaar AWW 
c) Momenteel gebruikt voor / door: Enkel als drinkwaterreservoir van AWW 
d) Gewestzone Openbaar nut 
e) Mogelijkheden op deze locatie De lange plas tegen Lier aan is perfect van afmetingen voor 

waterskicompetities. Verschillende voorbeelden in het 
buitenland tonen aan dat drinkwaterreservoirs perfect 
bruikbaar zijn voor waterskiclubs, zonder nadeel voor de 
waterkwaliteit 

 
 
Zilvermeer: nieuw watervlak in aantakking met kanaal Dessel-Kwaadmechelen 
 

a) Naam domein + adres Kanaalplas Mol 
b) Eigenaar  Provincie Antwerpen, Sibelco, gemeenten Mol en Dessel 
c) Momenteel gebruikt voor / door: Zandwinningsbedrijf Sibelco, jachthaven, De Zander = toeristisch 

binnenvaartschip 
zeilen, surfen, kajakken 

d) Gewestzone Ontginningsgebied / recreatiegebied 
e) Mogelijkheden op deze locatie Dit watervlak zal zeker gebruikt worden voor een jachthaven 

Verschillende natuurgebieden en extra natuurbeschermende 
gebieden 
De vraag is reeds gesteld om er ofwel een slalompiste te mogen 
leggen (=onmogelijk bij de vlakbij gelegen club die op het kanaal 
gelegen is), of anders een kabelbaan (=zachte recreatie), wat 
ideaal zou zijn gezien het toeristische karakter van de streek. Het 
antwoord was spijtig genoeg negatief, maar weerom werd 
waterski als “harde recreatie” omschreven, waarbij men dus geen 
onderscheid wil maken voor een kabelbaan waar geen boot aan te 
pas komt. 

 
 
2e E10-plas Schoten – Brasschaat 
 

a) Naam domein + adres Kleine plas naast E19 te Brasschaat (grens met Schoten): als je 
op de E19 naar Breda rijdt, ligt deze kleine plas aan de linkerkant 
van de autostrade en de TGV-spoorlijn 

b) Eigenaar  
c) Momenteel gebruikt voor / door: Vroeger door Bloso gebruikt (zeilen / surfen / kajak) 
d) Gewestzone Blauw: openbare waterweg: vroeger nog in de plannen voor 

duwvaartkanaal 
e) Mogelijkheden op deze locatie Kabelbaan waterski 
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Provincie Vlaams-Brabant: 
 
 
Bos Van AA 
 

a) Naam domein + adres Bos Van Aa 
Tussen Oostvaartdijk en Bos Van Aa te Zemst (naast kanaal van 
Willebroek = Willebroekse Vaart) 

b) Eigenaar  
c) Momenteel gebruikt voor / door:  
d) Gewestzone  
e) Mogelijkheden op deze locatie Prachtige waterskiplas met twee zones. Ideaal om enerzijds een 

trainingszone te installeren, en anderzijds een recreatieve 
waterski/wakeboard site te installeren. 

 
 
Provincie Limburg: 
 
 
heel veel watervlakken in Limburg zouden voldoen voor vele watersporten! 
 
 
Domein Negenoord 
 

a) Naam domein + adres Stokkem 
b) Eigenaar  
c) Momenteel gebruikt voor / door: Ontginning is gedaan => nabestemming natuur en niets mag er 

nog gebeuren 
d) Gewestzone Natuurgebied 
e) Mogelijkheden op deze locatie Waterski: jarenlang hebben onze blootvoeters hier getraind met 

zelfs een wereldkampioen die hier zijn vaste trainingslocatie had! 
 
 
Provincie Oost-Vlaanderen: 
 
 
Dendermonde 
 
 

a) Naam domein + adres Waterput Van Laer, Dendermonde 
b) Eigenaar  
c) Momenteel gebruikt voor / door: Niet 
d) Gewestzone Recreatiegebied (er zouden plannen zijn om er landbouwgebied 

van te maken) 
e) Mogelijkheden op deze locatie Waterski: recreatief waterskiën => kan als compensatie dienen 

voor de recreatieve club aan De Durme die zal moeten 
verdwijnen in het kader van het Sigmaplan 
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Eendenvijver Heusden 
 
 

a) Naam domein + adres Eendenvijver Heusden 
b) Eigenaar  
c) Momenteel gebruikt voor / door: Vissers 
d) Gewestzone  
e) Mogelijkheden op deze locatie Kabelbaan waterski 

 
 
Provincie West-Vlaanderen: 
 
 
Kanaal van Schipdonk – Brugge 
 
 

a) Naam domein + adres Kanaal van Schipdonk t.h.v. Alfred Ronsestraat te Brugge 
b) Eigenaar Openbare waterweg 
c) Momenteel gebruikt voor / door: Geen scheepvaart meer, wel afwatering naar zee 
d) Gewestzone Openbare waterweg 
e) Mogelijkheden op deze locatie Waterski: ideaal om een slalompiste te leggen => als 

trainingscentrum voor competitieskiërs 
 
 
Domein Polderwind 
 
 

a) Naam domein + adres Domein Polderwind 
b) Eigenaar  
c) Momenteel gebruikt voor / door: Beheer door toerisme Vlaanderen 
d) Gewestzone  
e) Mogelijkheden op deze locatie Waterski met medegebruik van andere sporten op het land 
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BIJLAGE 3: Overzicht van gebruikte openbare waterwegen (rivieren, kanalen) 

Deze lijst geeft een eerste overzicht, maar mag zeker niet als volledig aanzien worden. 
Naast de ligging van de clublokalen maken vele watersporters tevens gebruik van allerlei omliggende rivieren of kanalen 
om tochten te maken. Daarbij blijven ze dus niet in de buurt van deze clublocaties. (enkel waterski dient zich te houden 
aan de snelvaartzones die afgebakend zijn). 
 
Provincie Antwerpen: 

Albertkanaal Waterski-Kano/Kajak-Roeien 
Kleine Nete  Kano/Kajak 
Schelde Waterski-Kano/kajak-Zeezeilen 
Rupel  Kano/Kajak 
Kanaal Dessel/Schoten Kano/Kajak 
Kanaal Bochelt-Herental Kano/Kajak-Waterski 
Willebroekse Vaart Zeilen 
Zeekanaal Brussel-Willebroek Waterski 

 
Provincie Brabant: 

Kanaal Brussel-Willebroek Waterski 
Insteekdok te Vilvoorde Waterski 

 
Provincie Limburg: 

Zuid-Willemsvaart Waterski-Kano/Kajak 
Albertkanaal Zie Antwerpen 
Kanaal Bochelt-Herentals Zie Antwerpen 
Maas Zeilen: VYF - waterski 

 
Provincie Oost-Vlaanderen: 

Leie Kano/Kajak 
Durme Waterski-Kano/kajak 
Schelde Zie Antwerpen 
Kanalen in en rond Gent (Kanaal Gent-Terneuzen, 
Moervaart, Ringvaart, …) 

Zeilen-Waterski-Kano/kajak 

 
Provincie West-Vlaanderen: 

Kanaal Bossuit-Kortrijk Waterski-Kano/Kajak 
Kanaal Ieper-IJzer Kano/Kajak 
Leie Kano/kajak-Waterski 
Kanaal Roeselare-Leie Waterski-Kano/kajak 
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke Kano/Kajak 
Kanaal Gent/Oostende Kano/Kajak-Waterski 
Ijzer Kano/Kajak 
Boudewijnkanaal Zeilen-Roeien 
Noordzee + strand Surfen, kiten, zeilwagenrijden, bodyboarden, 

kajak, …(16 clubs) 
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BIJLAGE 4: Vlarem I: indelingslijst mbt. de watersporten 

 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 

8. Baden en waterrecreatie 
2. Vijvers, meren en waterlopen: zwemmen, duiken, waterskiën 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 
32.8. Baden en waterrecreatie: 

  

32.8.2. Zwemgelegenheden en watersportzones in vijvers, meren en waterlopen 
evenals inrichtingen voor watersport waar één of meerdere van volgende 
activiteiten op regelmatige wijze worden beoefend:  
a) zwemmen  
b) duiken  
c) waterskiën; (zie ook rubriek 32.9.) met uitzondering van zeebadzones 

1 G N     

 
3. Vijvers, meren en waterlopen: surfen 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 
32.8. Baden en waterrecreatie: 

  

32.8.3. Watersportzones in vijvers, meren en waterlopen waar één of meerdere van 
volgende activiteiten op regelmatige wijze worden beoefend:  
a) windsurfen, (met uitzondering van zeebadzones); 

3         

 

9. Omlopen voor motorvoertuigen 
1. Maximum 1 wedstrijd per jaar of 1 boot tegelijk 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 

Omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met 
motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van recreatief gebruik, niet 
volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen: 

  32.9. 

1° omlopen waarop per jaar hoogstens één wedstrijd met bijhorende oefenritten 
of oefenvaarten op de dag zelf of de dag ervoor plaatsvinden of waarop met 
maximum één voertuig of boot gelijktijdig wordt [ gereden respectievelijk 
gevaren ] 

3         
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2. Maximum 3 wedstrijden per jaar 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 

Omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met 
motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van recreatief gebruik, niet 
volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen: 

  32.9. 

2° omlopen waarop per jaar hoogstens drie wedstrijden met bijhorende 
oefenritten of oefenvaarten op de dag zelf of de dag ervoor plaatsvinden 

2 T N     

 
3. Permanente omlopen 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 

Omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met 
motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van recreatief gebruik, niet 
volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen: 

[ permanente omlopen voor gemotoriseerde vaar- en/of voertuigen met een 
geluidsemissie van maximum 98 dB en voor outdoorcartings : ] 

  

a) gebruikt voor recreatie; [ 2 ]   N     
b) race en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen, met inbegrip van 
oefenritten 

[ 2 ]   N     

c) waarop meer dan drie wedstrijden per jaar en de erbijhorende oefenritten 
of oefenvaarten plaatsvinden 

[ 2 ]   N     

32.9. 

3° 

d) waarop één of meer van voormelde activiteiten plaatsvindt [ 2 ]   N     
 
4. Permanente omlopen > 98 dB (uitgezonderd carting) 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 

Omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met 
motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van recreatief gebruik, niet 
volledig gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen: 

  32.9. 

4° permanente omlopen voor gemotoriseerde vaar- en/of voertuigen met een 
geluidsemissie van meer dan 98 dB, uitgezonderd outdoorcartings 

1   N     
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16. Gassen 

4. Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, LPG-stations 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
16. Gassen 

Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, met 
inbegrip van de LPG-stations met: 

  

1° samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, 
ontplofbare of ontvlambare gassen 

1   B   J 

2° andere dan onder 1 vermelde gassen 2         

16.4. 

Opmerking 
Voor de definitie van "giftig", "ontplofbaar" en "ontvlambaar": zie deel II van de 
bijlage 7 bij titel I van het Vlarem. 

  

7. Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
16. Gassen 

Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing 
gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze 
bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 

  

1° 300 l tot en met 1.000 l 3         
2° meer dan 1.000 l tot en met 10.000 l 2 T       
3° meer dan 10.000 l 1 T B     

16.7. 

Opmerking: De lege verplaatsbare recipiënten dienen te worden meegeteld voor 
de bepaling van het gezamenlijke waterinhoudsvermogen. 
Verplaatsbare recipiënten aangeschakeld aan verbruikstoestellen worden niet 
meegeteld. 

  

8. Opslagplaatsen voor gassen in vaste reservoirs 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer- 
kingen 

Coördi- 
nator Audit jaar- 

verslag 
16. Gassen 

Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing 
gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten 
deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan 
koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het 
koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen : 

  

1° tot en met 3.000 l 3         
2° van meer dan 3.000 l tot en met 10.000 l 2 T       

16.8. 

3° meer dan 10.000 l 1 T B     
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BIJLAGE 5: Vlarem II mbt. de watersporten 

 
Subafdeling 5.32.9.8. Open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren, vijvers en dergelijke 
I. Gemeenschappelijke bepalingen voor open zwemgelegenheden en watersportzones 
Art. 5.32.9.8.1. 
§1. Hygiëne en ongediertebestrijding.  
Het storten of lozen van (potentieel) vervuilende stoffen is verboden.  
Dagelijks worden de cabines en het sanitair gereinigd en ontsmet. Het strand, de ligweide en de directe omgeving van het water 
worden dagelijks, onmiddellijk na sluiting, ontdaan van afval.  
Een voldoend aantal vuilnisbakken zijn in de inrichting aanwezig op gemakkelijk te bereiken plaatsen. De inhoud van deze bakken 
wordt dagelijks, onmiddellijk na sluitingstijd afgevoerd.  
§2. Reglement van inwendige orde.  
Door de exploitant wordt een reglement van inwendige orde vastgelegd dat tenminste de volgende bepalingen omvat:  

1. de toegang tot de zwemgelegenheid wordt verboden voor dronken personen ;  
2. personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het zwemwater toegelaten ;  
3. het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad ;  
4. honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water of op het strand ;  
5. kinderen van minder dan 6 jaar staan steeds onder het toezicht van een volwassene.  

Dit reglement hangt uit op goed zichtbare plaatsen in de inrichting samen met de meest recente meetresultaten van de uitgevoerde 
bemonsteringen van het water.  
Art. 5.32.9.8.2. Waterkwaliteit 
§1. Het zwemwater moet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen zoals vermeld in bijlage 2.3.3.  

§2. Indien er een verversing van het water is, gebeurt dit met water van betrouwbare kwaliteit.  

§3. Tijdens de week die het uitbatingsseizoen voorafgaat en verder tenminste om de 14 dagen tijdens dit seizoen wordt op kosten 
van de exploitant een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een laboratorium 
erkend voor de analyse van drinkwater. Een dubbel van deze analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks naar de 
gezondheidsinspecteur gezonden.  
II. Open zwemgelegenheden 
Art. 5.32.9.8.3. 
§1. Rond de zwemgelegenheid, op de plaatsen waar de baders het water betreden, is een strook zand aanwezig van tenminste 30 
cm dikte en een breedte van 10 m.  
§2. Ten einde het opdwarrelen van slib te voorkomen en de helderheid te verbeteren is tot op een diepte van 2 m de bodem bedekt 
met een laag grof zand van minimum 10 cm dikte.  
§3. Tot een diepte van 2 m helt de bodem van de zwemgelegenheid langzaam af met een maximum verval van 10%.  
§4. In de zwemgelegenheid is vissen, roeien of andere waterrecreatie verboden. Zo er op dezelfde vijver andere recreatie- of 
sportactiviteiten plaatsvinden, zijn deze zones volledig gescheiden van het zwemgedeelte.  
Art. 5.32.9.8.4. 
§1. Er zijn een voldoend aantal omkleedruimten in functie van de gebruikscapaciteit van de zwemgelegenheid. De cabines zijn 
gemaakt uit hard, glad en rottingsvrij materiaal. Vóór de cabines is een gaanpad aangebracht dat leidt naar de stortbaden, de 
toiletten en het strand rond de zwemgelegenheid.  
§2. De vloer van de cabines en stortbaden zijn bekleed met hard, niet poreus, slip- en rottingsvrij materiaal.  
§3. De toiletten zijn hygiënisch en aangepast aan leeftijd en geslacht. Ze zijn in voldoende hoeveelheid aanwezig in de onmiddellijke 
omgeving van de zwemgelegenheid. Bij de cabines zijn enkel stortbaden aanwezig. Het water voor de stortbaden voldoet aan de 
bacteriologische normen voor drinkwater.  
Art. 5.32.9.8.5. 
§1. De sport- en spelaccommodaties brengen de veiligheid van de baders niet in gevaar. Wanneer een duikplank aanwezig is, is 
deze, wat hoogte en veerkracht betreft, aangepast aan de diepte van het water.  
§2. De plaatsen waar gedoken wordt zijn afgebakend en niet toegankelijk voor zwemmers. Er wordt niet gedoken in water met een 
doorkijklengte van minder dan 1 m.  
§3. De diepte van het water is op duidelijke en goed zichtbare wijze aangegeven. Deze aanduiding is tenminste vereist op de niveaus 
1,35 m.  
§4. Op de bodem van de vijver zijn geen kwetsende voorwerpen aanwezig.  
§5. De inrichting beschikt over een lokaal, waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat uitsluitend uitgerust is met 
materiaal voor reanimatie en eerste hulp. Dit lokaal is rechtstreeks en gemakkelijk toegankelijk voor de verantwoordelijken. De 
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reanimatieapparatuur bestaat ten minste uit een systeem voor zuurstoftoediening. Dit apparaat wordt wekelijks op zijn deugdelijkheid 
onderzocht. De redder is vertrouwd met het gebruik van al het aanwezige materiaal.  
§6. De baders staan onder rechtstreeks en constant toezicht van tenminste één redder, die zich uitsluitend aan deze activiteit wijdt en 
zich permanent in de buurt van de kaden bevindt. Het toezicht is aangepast aan het type van installatie en aan de bezettingsgraad 
van de zwemgelegenheid; het minimum aantal toezichthoudende personen, waarvan tenminste de helft redder zijn, wordt bepaald 
volgens de volgende formule (afronden naar beneden):  

1. voor de eerste 150 baders:  

aantal baders + 1 
--------------------- aantal toezichthoudende personen = 

50 

2. daarboven, per 150 baders meer, 1 toezichthoudend persoon extra.  
Ten minste de helft (afgerond naar boven) is redder.  
[ § 6bis. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning mag de exploitant in afwijking van § 3 het aantal redders en toezichters 
beperken tot:  

1. één redder, wanneer de oppervlakte van het bad minder dan 200 m2 bedraagt;  
2. twee toezichthoudende personen, waarvan ten minste één redder, wanneer de oppervlakte van het bad 200 m2 of meer 

bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon;  
3. drie toezichthoudende personen, waarvan ten minste één redder, wanneer de oppervlakte van het bad 200 m2 of meer 

bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit niet volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon.  
De afwijking, bedoeld in het eerste lid, geldt evenwel enkel wanneer de exploitant een toezichtsplan heeft opgesteld en naleeft ter 
verzekering van de veiligheid van de baders. Dit toezichtsplan wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. ]  
§7. De redders zijn in het bezit van een brevet van hogere redding of van een ander getuigschrift goedgekeurd door BLOSO. Het 
afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.  
§8. De redders worden tenminste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. Het getuigschrift van de meest 
recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie. De bijscholing moet erkend 
zijn door BLOSO.  
III. Watersportzones voor duiksport, surfen en waterskiën 
Art. 5.32.9.8.6. 
In de onmiddellijke omgeving van de vijver of waterloop bevindt zich een lokaal, uitgerust voor eerste hulp bij ongevallen. Dit lokaal is 
aangesloten op het telefoonnet.  
Daarenboven dienen eveneens omkleedcabines, toiletten en stortbaden met warm water voorzien.  
Art. 5.32.9.8.7. 
Op de bodem van de vijver zijn geen kwetsende voorwerpen aanwezig.  
De sportbeoefenaars dragen een reddingsvest, aangepast aan de beoefende sport.  
De sportbeoefenaars staan onder konstant toezicht van ten minste één persoon, vertrouwd met reddings- en reanimatietechnieken. 
Dit toezicht is aangepast aan de beoefende sportdiscipline.  
Bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken.  
Afdeling 5.32.10. Omlopen voor motorvoertuigen 

Art. 5.32.10.1. 
§1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de inrichtingen bedoeld in subrubriek 32.9 van de indelingslijst.  
§2. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op wedstrijden, test- en oefenritten met, of het recreatief gebruik van, 
motorvoertuigen die volledig op de openbare weg of de openbare waterweg plaatsvinden, zijnde activiteiten die niet onder de 
toepassing vallen van de subrubriek 32.9 van de indelingslijst.  
[ § 3. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning zijn de geluidsnormen, bedoeld in hoofdstuk 4.5, niet van toepassing op de 
inrichtingen bedoeld in § 1.  
De exploitant treft de nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te 
beperken en vermeldt deze in een register. Ook de controle en de wijze van controle op de maatregelen wordt in het register 
vermeld. Naargelang van de omstandigheden en technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de huidige stand van de 
techniek wordt hierbij gebruik gemaakt van de oordeelkundige schikking van de geluidsbronnen, geluidsarme installaties, 
geluidsisolatie en/of absorptie en/of afscherming. ]  
Art. 5.32.10.2. Verbods- en afstandsregels 
§1. Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.32.10.1, §1 te exploiteren:  

2. [ die geheel of gedeeltelijk gelegen is in:  
a. een waterwingebied, beschermingszone, woongebied, beschermingszone tot behoud van de Europese 

vogelstand, natuurgebied met wetenschappelijke waarde, natuurreservaat, natuurpark, bosreservaat, 
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natuurgebied, bosgebied, parkgebied, agrarische gebieden of andere gebieden met ecologisch belang of vallei- 
en brongebieden;  

b. een landschappelijk waardevol agrarisch gebied inzoverre de inrichting tegelijkertijd ook geheel of gedeeltelijk 
gelegen is binnen de perimeter van:  

 of de speciale beschermingszones aangeduid door het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 
1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de EG-richtlijn 
79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand;  

 of de habitatgebieden in de zin van de EG-richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;  

 of in de watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als watervogelhabitat, volgens het 
verdrag van Ramsar van 1971, goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;  

 of de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden aangeduid 
krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen;  

 of de beschermde landschappen. ]  
3. waarvan de tot de omloop van klasse 1 en klasse 2 behorende rijpisten of waterwegen gelegen zijn op een afstand van 500 

m of minder en [ de tot de omloop van klasse 3 behorende rijpisten ] of waterwegen gelegen zijn op een afstand van 350 m 
of minder van een stilte-behoevende inrichting, van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter van 
een natuurgebied met wetenschappelijke waarde, van een natuurreservaat, van een parkgebied of van een gebied voor 
verblijfsrecreatie; deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op tijdelijke inrichtingen;  

4. waarvan de tot de omloop behorende wegen of waterwegen gelegen zijn op een afstand van minder dan 75 m van 
individuele woningen, met uitzondering van de woning van de exploitant van de inrichting.  

§2. De in §1 vermelde afstanden worden gemeten vanaf de buitenste rand van de rijpiste of waterweg.  
§3. In de milieuvergunning kunnen beperkingen worden opgelegd betreffende het inrichten van wedstrijden, test- en oefenritten 
tijdens de broedperiode.  
§4. De verbodsbepalingen van §1 gelden niet voor de bestaande inrichtingen of gedeelten ervan.  
[ Voor de bestaande inrichtingen die niet beantwoorden aan deze verbodsbepalingen moet er een evenwicht bestaan tussen de 
dagen in de weekends met ingedeelde activiteiten en de dagen in de weekends zonder ingedeelde activiteiten. Dit evenwicht houdt in 
dat op maandbasis het aantal zaterdagen, zon- en feestdagen met ingedeelde activiteiten niet hoger mag zijn dan het aantal 
zaterdagen, zon- en feestdagen zonder ingedeelde activiteiten. De vergunningverlenende overheid kan met het oog op het algemeen 
belang en in functie van de lokale omgevingsfactoren voor het voormelde evenwicht op maandbasis een alternatieve regeling in de 
milieuvergunning inschrijven mits deze alternatieve regeling gelijkwaardige waarborgen biedt voor de bescherming van de mens en 
van het leefmilieu. ]  
Art. 5.32.10.3. 
§1. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning mogen alleen motorvoertuigen die inzake geluidsemissie voldoen aan de volgende 
voorwaarden worden toegelaten tot de omloop:  

1. ofwel beantwoorden aan de geluidsnormen, vastgesteld in het algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
motorvoertuigen moeten voldoen om in het verkeer te worden gebracht;  

2. ofwel een geluid van maximum 106 dB (A) voortbrengen; het geluid wordt hierbij gemeten als volgt:  
a. het geluidsniveau wordt gemeten met een precisie-geluidsniveaumeter waarop de snelle dynamische 

karakteristiek (fast) en het A-wegingsnetwerk ingesteld worden; eventueel mag het windscherm worden gebruikt;  
b. het geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 0,5 m van het einde van de uitlaat en onder een hoek van 

circa 45° ten opzichte van de as hiervan; de meetmicrofoon moet zich ter hoogte van de uitlaat maar nooit op 
minder dan 0,2 m van de grond bevinden;  

c. het motorvoertuig met draaiende motor staat stil met de versnellingshendel in vrijloopstand; indien het 
ontkoppelen van de overbrenging onmogelijk is, moet het aangedreven wiel vrij draaien bv. door de motorfiets op 
zijn standaard te plaatsen;  

d. het toerental van de motor moet gelijk zijn aan 70% van het toerental dat overeenkomt met het volle vermogen; 
het toerental wordt gemeten met een geijkte toerenteller;  

e. de motor bevindt zich op de normale bedrijfstemperatuur;  
f. het motorvoertuig moet zich op een plaats bevinden waar zich geen akoestische storingen voordoen en die sterk 

reflecteert, zoals bv. een met beton, asfalt of ander hard materiaal verhard vlak terrein;  
g. binnen een straal van 3 m rond de meetmicrofoon mag zich geen enkele hindernis bevinden, met uitzondering 

van de persoon die de metingen uitvoert en van de bestuurder;  
h. het achtergrondgeluidsniveau, met inbegrip van het windgeluid, te weten het geluidsniveau gemeten wanneer de 

motor van het te testen motorvoertuig is uitgeschakeld, moet tenminste 10 dB(A) lager liggen dan het volgens de 
bepalingen van dit artikel te meten geluidsniveau van het motorvoertuig.  

§2. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning mogen alleen motorvoertuigen tot de omloop worden toegelaten:  
1. die het voorwerp uitmaken van en/of voorzien zijn van een akoestische steekkaart en/of een immatriculatieplaat, opgesteld 

door de constructeur en/of de invoerder met vermelding van ten minste de volgende gegevens:  
a. de naam en het adres van de constructeur en/of de invoerder;  
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b. de identificatiegegevens vermeld op het inschrijvingsbewijs (of het chassisnummer);  
c. de cilinderinhoud van de motor;  
d. het toerental dat overeenkomt met het volle vermogen;  
e. een beschrijving en/of de identificatie van de onderdelen (geluidsdemper ea.) die het akoestisch gedrag van het 

motorvoertuig bepalen;  
f. het maximum voortgebracht geluid in dB(A) gemeten zoals bepaald in §1, 2°;  
g. een verklaring van de constructeur en/of de invoerder of bij ontstentenis van een milieudeskundige, erkend in de 

discipline geluid en trillingen dat het beschreven motorvoertuig voldoet aan de bepalingen onder §1, 1° of 2°;  
2. waarvan de uitrusting die enige impakt heeft op het akoestische gedrag, volledig conform is aan de beschrijving op de 

akoestische steekkaart en/of immatriculatieplaat bedoeld onder 1°  
Art. 5.32.10.4. 
§1. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. is het gebruik van de omloop 
met motorvoertuigen die niet beantwoorden aan de geluidsnormen, vastgesteld in het algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan motorvoertuigen moeten voldoen om in het verkeer te worden gebracht, verboden:  

1. op zon- en feestdagen;  
2. op de niet in onder 1° bedoelde dagen: van 17 uur tot 7 uur.  

§2. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. is het gebruik van de omloop 
met motorvoertuigen die beantwoorden aan de geluidsnormen, vastgesteld in het algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan motorvoertuigen moeten voldoen om in het verkeer te worden gebracht, verboden:  

1. op zon- en feestdagen: van 0 uur tot 12 uur en van 17 uur tot 24 uur;  
2. op de niet in onder 1° bedoelde dagen: van 19 uur tot 7 uur.  

 
HOOFDSTUK 4.5. BEHEERSING VAN GELUIDSHINDER (geen details hierin opgenomen) 
Afdeling 4.5.1. Algemene bepalingen 
Afdeling 4.5.2. Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht en binnenshuis 
Afdeling 4.5.3. Voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van klasse 1 en 2 en voor veranderingen van bestaande inrichtingen 
van klasse 1 en 2 
Afdeling 4.5.4. Voorwaarden voor bestaande inrichtingen van klasse 1 en 2 
Afdeling 4.5.5. Voorwaarden voor inrichtingen van klasse 3 
Afdeling 4.5.6. Bijzondere voorwaarden 
Dit is een zeer specifiek hoofdstuk met details rond de geluidsbeheersing. 
 

BIJLAGE 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 
Richtwaarden in dB(A)in open lucht 

MILIEUKWALITEITSNORMEN IN 
dB(A) IN OPEN LUCHT GEBIED 

OVERDAG 'S AVONDS 'S NACHTS 
1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden 
niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden 
tijdens de ontginning 

60 55 55 

6° Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 
7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in 
bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd 45 40 35 

8° Bufferzones 55 50 50 
9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning 
bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning 55 50 45 
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Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel, dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.  
 

BIJLAGE 4.5.5. Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht van als 
hinderlijk ingedeelde inrichtingen 

RICHTWAARDEN UITGEDRUKT ALS LAeq,1s in dB(A) AARD VAN HET GELUID 
OVERDAG 'S AVONDS 'S NACHTS 

• fluctuerend  

• incidenteel  

Toepasselijke waarde +15 Toepasselijke waarde +10 Toepasselijke waarde +10 

• impulsachtig  

• intermitterend  

Toepasselijke waarde +20 Toepasselijke waarde +15 Toepasselijke waarde +15 

Toepasselijke waarde:  
voor nieuwe inrichtingen: richtwaarde in bijlage 4.5.4 verminderd met 5; 
voor bestaande inrichtingen: richtwaarde in bijlage 4.5.4.  

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande weg- en luchtverkeer.  
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