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Een vergeten stukje natuur 
Bescherming van “de Kiep” door een R.U.P. 

 

 

 

 

In het voorjaar van 2017 werd er een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de realisatie van 

een manege op de Kiep.  Voor dit project zou het hele gebied ontbost worden. De stedenbouwkundige 

aanvraag werd echter geweigerd. Eén van de doorslaggevende redenen was dat het Agentschap voor 

Natuur en Bos geen ontheffing op het ontbossingsverbod aan de aanvrager verleende.   

 

'De Kiep' betreft het bos dat ligt tussen de Litsebeek en Hoefaertweg in Eigenbilzen, en bestaat uit  

+- 1,4 ha recreatiegebied en +-1.5 ha parkgebied.  

De aanwezigheid van een recreatiegebied binnen de Kiep maakt dat deze natuur ook in de toekomst 

kwetsbaar blijft. Middels een R.U.P kan de Kiep veilig gesteld worden voor de toekomst en de 

bestemming krijgen die het gebied verdient: die van natuurgebied.   

 

Aan de hand van een historische beschrijving wordt inzichtelijk gemaakt dat de Kiep een vergeten 

stukje natuur is en een herbestemming verdient. De invulling van het gebied als recreatiezone paste 

ten tijde van de inkleuring van de gewestplannen in de toenmalige tijdsgeest,  maar is nu achterhaald.  

 

Doordat het Agentschap voor Natuur en Bos geen kapvergunning heeft verleend heeft het mee 

geholpen om dit stuk natuur te bewaren. Daarnaast hebben natuurverenigingen als o.a. Natuurpunt, 

Limburgse Milieukoepel en Orchis zich uitgesproken voor het behoud van de natuur op de Kiep.  
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1. Locatie 

 

De Kiep is een gebied in Eigenbilzen ter grootte van ca. 3,1 ha   ten westen van het Albertkanaal. In het 

noorden grenst het terrein aan de Hoefaertweg, in het noordoosten aan de Vossenkuilstraat en ten 

zuiden is het begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de straat Litsebeek. De Litsebeek 

stroomt parallel met de zuidrand van het gebied en de achtergrens van de tuinen.  

Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 3,1 ha en is kadastraal gekend onder Bilzen, 6de afdeling, 

Sectie A, percelen 52F13, 59D, 59E, 52H14 en 52K14.  

 

 

Deze kavels zijn sinds 2008 in eigendom van natuurvereniging vzw Limburgs Landschap.  

Enkele kavels aan de rand van de Vossenkuilstraat zijn in eigendom van de nv De Scheepvaart (sinds 

februari 2017 nv De Vlaamse Waterweg). Aan de overzijde, ten noorden van de Hoefaertweg, bevindt 

zich het Bonijtersbos. 

 

Op het gewestplan Limburg- 21 Tongeren/Sint-Truiden staat de Kiep ingekleurd als +/- 1,4 ha 

recreatiegebied (geel) en +/-1,5 ha parkgebied (groen). De omliggende gebieden, zoals Zangerheide, 

de percelen langs het Albertkanaal en het Bonijtersbos (de Kiep aan de noordkant van de 

Hoefaertweg) staan ingekleurd als natuurgebied. 

 

                     
U kan het gebied bekijken (drone video-opnames) via: http://youtu.be/Ji4vpdP-YKs. 
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2. Historische en landschappelijke situering van de Kiep 
 

De bijgevoegde kaarten zijn afkomstig van www.geopunt.be en www.cartesius.be;  

het rode kadertje geeft het gebied "de Kiep" aan. 

 

2.1. Historiek van het gebied en topografie 

 

 
 

Deze Ferrariskaart uit 1777 laat zien dat het gebied rondom de kiep al enigszins ontwikkeld is; er zijn 

landerijen opgetrokken rondom Zangerheide. Daarvoor zou het gebied uit bos hebben bestaan, waarin 

gekapt werd om aan landbouw te doen en om schapen te laten grazen. Hierdoor ontstond een nieuwe 

vegetatie: heide. 

 

  Topografische kaart uit 1873 (Cartesius, dd.10/11/2016, digitaal plan,  aanmaakschaal 1:20 000, 2016H96). 

 

 

Bovenstaande topografische kaart uit 1873 laat zien dat de Kiep deel uit maakt van een groter geheel 

(Scherpenberg).  Het gebied is op dit moment weer bebost.  

Pas op een kaart van 1904 is voor het eerst de huidige straat 'Litsebeek' te zien. 

 

Het Albertkanaal werd tussen 1930 en 1939 aangelegd tussen Luik en Antwerpen.  

Tussen 1932 en 1935 wordt in Eigenbilzen het Albertkanaal uitgegraven, dat het landschap in tweeën 

splitst en de Scherpenberg doorklieft.  De doorsteek van het Kanaal in Eigenbilzen bleek een technisch 

huzarenstukje wegens de drassige bodem en het drijfzand.  

http://www.geopunt.be/
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Op onderstaande topografische kaart van 1939 staat voor het eerst het Albertkanaal (Canal) ten 

oosten van de Kiep aangegeven.  

 
Wat  hier ook opvalt is dat de Kiep (aangegeven in het rood) duidelijk deel uitmaakt van een grote, 

driehoekige opgehoogde talud, die niet alleen de Kiep, maar ook het Bonijtersbos omvat. De Kiep 

bestaat dus uit identiek dezelfde 'opgehoogde' grond/bodem als het huidige Bonijtersbos, gestort na 

de uitgravingen bij de aanleg van het Albertkanaal in de jaren 30. Op onderstaande huidige 

hoogtekaart van het gebied wordt dit nog duidelijker. Deze ophoging is trouwens nog altijd zeer 

duidelijk in het landschap waar te nemen. 

 

→ Dit is belangrijk, aangezien het Bonijtersbos erkend is als natuurgebied en zelfs Europese 

bescherming geniet als Natura 2000-gebied.  

 

Na het metershoog ophogen van de grond wordt een beek, de Litsebeek, afgegraven voor de 

afwatering van het steile talud. De Litsebeek is dus een kunstmatig aangelegde beek die de lager 

gelegen gebieden aan de zuidelijke kant (de straat Litsebeek) voor wateroverlast moet behoeden.  

 
Het talud steekt op het hoogste punt 7 meter uit boven het niveau waarop de Litsebeek stroomt.  
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Op bovenstaande kaart is ook de Hoefaertweg te zien. Rond 1970 werd wegens verbreding van het 

kanaal een nieuwe brug over het Albertkanaal in gebruik genomen en de Hoefaertweg aangelegd als 

verbindingsweg. De Hoefaertweg scheidt de Kiep in een noordelijk (Bonijtersbos) en zuidelijk deel (de 

Kiep). De  Vossenkuilstraat is pas te zien op kaarten van de jaren '80. 

 

 

2.2. Recreatiegebied op de Kiep? 

 

 

Op historische kaarten is er nooit sprake van bebouwing op het terrein. Voordat het werd opgehoogd, 

was het in heidegebied gelegen, vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was het bebost. Nadat 

het werd opgehoogd bij de aanleg van het Albertkanaal in de jaren 30, werd het langzaam bedekt met 

bos. 

 

Geologisch onderzoek wijst uit dat de bodem van de kiep hoofdzakelijk bestaat uit een vette 

blauwgrijze tot bruinzwarte klei, soms zandiger, soms afgewisseld met siltlaagjes. In de lager gelegen 

gebieden zijn er permanent natte bodems met winterwaterstand nabij het maaiveld (20-30 cm) en 

zomerwaterstand rond de 100 cm diepte. 

 

In de jaren '50 is er een soort van zwemvijver op de Kiep. Het ophogen van de grond (bij aanleg van 

het Albertkanaal) gebeurde ongelijkmatig; er ontstaan putten. Omdat de bodem slecht 

waterdoorlatend is, lopen deze putten vol met hemelwater. Deze zwemvijver ligt in het gebied waar 

vandaag het 'recreatiegebied' ligt. Dit getuigen de oudere buurt- en dorpsbewoners van Eigenbilzen 

die regelmatig een verkoelende duik namen in de vijver. 

 

In de jaren ’60 worden er in de regio diverse vijvers ontwikkeld waar recreatie (een cafetaria, 

overnachtinggelegenheid, ...) wordt aangeboden. De Kikmolen in Maasmechelen en De Sonnevijver in 

Lanaken zijn hier voorbeelden van. Het is in deze tijd dat de toenmalige eigenaar van de Kiep - de 

familie Hermans - plannen heeft om op de Kiep activiteiten te ontplooien in deze richting. In dezelfde 

periode worden de gewestplannen ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de gewestplannen wordt er een 

stuk recreatiegebied toegekend in het gebied, waarschijnlijk om tegemoet te komen aan de wensen 

van de toenmalige eigenaar.  

 

Vreemd genoeg is er, wanneer de gewestplannen goedgekeurd worden in 1977, al lang geen sprake 

meer van een zwemvijver in het gebied. De put waar de zwemvijver zich bevond is al in de jaren 60 

opgevuld met puin, wellicht zelfs door de familie Hermans. De aannemer heeft besloten het 

recreatiegebied niet verder te ontwikkelen. 

 

→ De geschiedenis van het 'recreatiegebied' maakt dat deze bestemming op de gewestplannen 

eigenlijk totaal achterhaald is. Niet alleen zijn de tijdsgeest en de visie op natuur en ontwikkeling in 

de afgelopen 50 jaren veranderd, maar het gehele gebied heeft zich ook opnieuw spontaan 

ontwikkeld tot natuur- en bosgebied. Dit wordt hierna aangetoond.  
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3. Biologische ontwikkeling en situering van de Kiep 

 

3.1. spontane bebossing 

 

Sinds 1935 maakt de Kiep dezelfde biologische ontwikkeling door als de rest van het talud 

(Bonijtersbos). Het ganse gebied verbost spontaan. Aangezien de bodem van het ganse talud dezelfde 

is en bestaat uit opgehoogde grond afkomstig van het uitgegraven Albertkanaal, is ook de vegetatie 

van de Kiep vergelijkbaar met die van het Bonijtersbos.  Dit is duidelijk te zien op de video-opnames 

die met een drone werden gemaakt in 2017. 

 

 
 

Op deze luchtfoto van 1971 is de aanleg van de Hoefaertweg doorheen het talud te zien. Er verschijnt 

nu ook meer bebouwing op de percelen aan de straat Litsebeek. De Kiep is op dit moment voor iets 

minder dan de helft bebost, in het oostelijk deel. 

 

In het verleden zijn er door de gemeente geen BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) voor het gebied 

ontwikkeld. Er heeft geen nieuwe afstemming plaatsgevonden op grond van biologische / 

natuurwaarde van de Kiep.  
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Op bovenstaande kaart van 1979 is duidelijk te zien dat de spontane bebossing van het gebied zich 

verder heeft gezet.  Zowel het centrale en oostelijk gelegen deel van de Kiep is bebost.  

Op onderstaande topografische kaart van 1989 is ook de Vossenkuilstraat ten noordoosten van het 

onderzoeksgebied aangelegd. Het bos breidt zich verder uit vanuit het centrale en oostelijk gedeelte 

van het terrein. 

 

 
 

 
In 2000 (luchtfoto hierboven) is de volledige Kiep al bebost.  

 

Vandaag is de Kiep bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) als bosgebied erkend.  

Op de kaarten van Geopunt staat bij bosleeftijd aangegeven: " Bos ontstaan na +-1930". 

 

→Verschillende partijen, waaronder Limburgs Landschap, hebben het argument ' Het is een zeer jong 

bos.' gebruikt om aan te geven dat het bos op de Kiep biologisch weinig waardevol zou zijn. Het is 

algemeen bekend dat oudere bossen waardevoller zijn dan jonge bossen. Gemakshalve vergaten zij te 

vermelden dat veruit het grootste deel van het Vlaamse bosbestand 'jong bos' is. Hier verder willen wij 

aantonen dat de Kiep een herbestemming naar natuurgebied verdient op basis van haar 

natuurwaarde. 
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3.2. Natura 2000 

 

In feite is het gebied de Kiep in dezelfde mate geëvolueerd als het gebied aan de noordzijde van de 

Hoefaertweg (Bonijtersbos). De Kiep en het Bonijtersbos maken deel uit van één grote talud met 

dezelfde historiek, dezelfde bodem en (biologische) ontwikkeling. Ze werden van elkaar gescheiden 

door menselijk ingrijpen; de aanleg van de Hoefaertweg rond 1970. 

 

Het gebied ten noorden van de Hoefaertweg, het Bonijtersbos, is vandaag erkend, beschermd 

natuurgebied en maakt het deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. De Kiep werd 

overgeslagen. Zie onderstaande kaart. 

 

 

 
 

 

De omliggende percelen, dus ook de overkant van de Hoefaertweg (noordelijk), zijn Natura2000- 

gebieden.  Natura 2000 is de hoeksteen van het Europees beleid inzake natuurbehoud.  Ook 

Vlaanderen heeft beloofd tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren en hun 

leefgebieden, te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en herstellen.  Het is dus op zijn minst 

vreemd te noemen dat het gebied “de Kiep” dat vrijwel identiek is aan het beschermde Natura2000 

gebied aan de overkant (dezelfde grond uit het kanaal, dezelfde vegetatie, hetzelfde dierenbestand, 

dezelfde ecologische waarde en daarenboven van veel groter belang voor het woongebied dat eraan 

grenst) deze bescherming niet geniet. 
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3.3. Biologische waardering van de Kiep 

 

De Kiep werd dus niet opgenomen in de natuurdoelstellingen van Natura 2000. 

Nochtans krijgt de Kiep op de Biologische Waarderingskaart  (BWK versie 2), de inventarisatie van 

biologische milieu en de bodembedekking van Vlaanderen en Brussel van het Instituut voor Natuur- 

en Bosonderzoek (INBO Vlaanderen, de partner van het ANB), de vermelding "biologisch zeer 

waardevol". Deze inventarisatie gebeurde op basis van terreinonderzoek door de karteerder in juli 

2007. 

 

Op de BWK2  krijgt de Kiep de vermelding “biologisch zeer waardevol”, de hoogste quotering, en 

hoger dan de aanpalende parkpercelen. De Kiep is tevens habitatgebied omwille van de hoge 

natuurwaarden. Het Bonijtersbos en de oostzijde van de Vossenkuilstraat staan trouwens gemarkeerd 

als 'faunistisch belangrijk gebied' (Fauna ID 34_21). 

 

 
 

3.4. Gebieden van het VEN- en IVON 

 

De Kiep is omringd door park- en natuurgebied op het Gewestplan, maar het vormt ook een corridor 

tussen de natuurreservaten Munsterbos en Zangerheide, Hoefaert, en de beschermde landschappen 

van Groenendael en de Branderij.   

Het is dus een “natuurverbindingsgebied” dat volgens het Decreet op het Natuurbehoud van belang is 

voor de migratie van fauna en flora tussen VEN-gebieden en Natuurreservaten. 

 

De buurtbewoners hebben vaak zeldzame en/of beschermde dieren waargenomen op het terrein: 

vleermuizen, everzwijnen, kikkers, reeën, de alpenwatersalamander, vossen, hazelwormen, 

steenmarters, konijnen en hazen, de zeldzame bever, roofvogels en bosvogels (bosuil, 

bonte specht, groene specht....)  en talloze insecten... 
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Gebieden van VEN en IVON 

 
 

Zoals op bovenstaande kaart te zien is, grenst de Kiep aan een 'grote eenheid natuur' (GEN)- eigenlijk 

maakt het gebied er deel van uit -: Bonijtersbos, Hoefaert, Zangerheide en de percelen langs het 

Albertkanaal. 

 

3.5. De Litsebeek 

 

In het Bekkenbeheersplan van het Demerbekken 2008-2013 wordt de Litsebeek expliciet vermeld als 

één van de bovenlopen van de Munsterbeek als “lijnvormige oppervlaktelichamen van bovenlokaal 

belang” op basis van “het bijzonder ecologisch belang (belangrijke criteria: habitatrichtlijngebied, 

(toekomstige) hoofdfunctie natuur, aanwezigheid zeldzame flora/fauna (beekprik), (zeer) goede 

ecologische kwaliteit …”). 

bron:http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/demerbekken/bekkenbeheerplan/9_DEMER_

BBP_LR.pdf/view 

 

3.6. De ecologische bermen langs de kiep 

 

De Kiep wordt aan de oostzijde begrensd door de Vossenkuilstraat. De bermen langs de 

Vossenkuilstraat stonden een tijdje geleden nog 'in the picture' omwille van hun ecologische en 

biologische waarde.  

 ‘Bermen hebben een hoge ecologische en biologische waarde en fungeren bovendien als essentiële 

verbindingen tussen natuurgebieden. Men kan de bermen in kwestie vergelijken met lokale 

natuurreservaten, met planten en kleine dieren die bijna nergens anders in Vlaanderen voorkomen.'  

(Milieuambtenaar Filip Konings; bron: https://www.bilzen.be/nieuws/bilzerse-bermen-blijken-

miniatuurreservaten)”. 

https://www.bilzen.be/nieuws/bilzerse-bermen-blijken-miniatuurreservaten
https://www.bilzen.be/nieuws/bilzerse-bermen-blijken-miniatuurreservaten
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De Vossenkuilstraat ligt in het verlengde van Hoefaertweg.  

“Vooral de Kanaaldijkstraat en de Vossenkuilstraat scoren goed. In de Kanaaldijkstraat 

registreerden we niet minder dan 24 spinnensoorten, waaronder het zeldzame donker langpalpje. 

In de Vossenkuilstraat werd o.a. wilde peen en marjolein, rolklaver en knoopkruid aangetroffen. 

Voorts blijkt de berm ginds de habitat van kwetsbare bijen en vlinders zoals de lathyrusbij en het 

bruin dikkopje. Door deze bermen goed te beheren, is er extra natuurwinst mogelijk.” 

 

3.7. De Kiep als onderdeel van de Munstervallei 

 

Limburgs Landschap (Lila) is de huidige eigenaar van De Kiep.  

Onderstaande kaart is afkomstig van de website van Limburgs Landschap ( http://www.limburgs-

landschap.be/natuurgebieden_detail.asp?taal=nl&r=JOMRQQR4&g=JNCMLSCRQ ) en geeft het 

gebied weer dat onder het beheer en/of eigendom valt van de natuurvereniging. 

 

 

Het gebied de Kiep maakt, volgens de website van Limburgs Landschap, deel uit van de Munstervallei. 

Onder de kaart op hun website wordt aangegeven:  

‘De Munstervallei ligt in Bilzen en omvat twee grote zones. Een zone ligt tegen het Albertkanaal en 

omvat onder andere het Bonijtersbos en een groot deel van het beschermd landschap Groenendaal-

Zangerhei (met het kasteel van Groenendaal). De andere zone ligt tegen de woonkern van 

Martenslinde aan. De Munstervallei ligt in de overgang tussen de Kempen (zandgronden) en 

Haspengouw (leemgronden). Dat betekent dat de streek een eigen dynamiek kent en soorten 

herbergt die typisch zijn voor de Kempen én Haspengouw. Vooral voor prooi- en bosvogels is de 

Munstervallei een belangrijk gebied.' 
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4. De rol van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw (Lila) 

 

De percelen op de Kiep zijn vandaag in eigendom van natuurvereniging vzw Limburgs Landschap. Dat 

de Kiep eigendom is van een natuurvereniging is natuurlijk geen toeval. Het toont zelfs aan dat het 

gebied 'de Kiep' erkenning als natuurgebied verdient. 

 

Let wel, het Bonijtersbos aan de overkant van de Hoefaertweg en de percelen langs het Albertkanaal 

en de Vossenkuilstraat (zie kaart op pagina 12), zijn in eigendom van de Scheepvaart nv,  maar 

worden door Limburgs Landschap beheerd.  

 

4.1. Aankoop van het terrein "de Kiep" door Limburgs Landschap 

 

In 2008 kocht de natuurvereniging vzw Limburgs Landschap (hierna Lila) de Kiep van de toenmalige 

eigenaar (Hermans). Volgens Lila zelf had de natuurvereniging weinig interesse in het gebied, maar 

maakte de Kiep deel uit van een ruildeal.  Lila kreeg in elk geval voor de Kiep aankoopsubsidies. Deze 

aankoopsubsidies worden toegekend voor de realisatie van een erkend natuurreservaat. 

 

We geven hier even een samenvatting van onze communicatie  

met het Kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw  

(op basis van gegevens verstrekt door het ANB) 

 

Van: "kabinet schauvliege" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be> 

Verzonden: Donderdag 6 juli 2017 13:29:09 

Onderwerp: RE: dringend: vragen ivm natuur en bos " De Kiep' in Eigenbilzen 

 

" De in uw vraag genoemde gronden werden door de vzw Limburgs Landschap aangekocht op 11 

september 2008 voor een prijs 25.130,35€. Voor deze aankoop werd een aankoopsubsidie (een 

aankoopsubsidie in functie van de realisatie van een erkend natuurreservaat) van het Vlaamse 

Gewest aangevraagd en goedgekeurd ten bedrage van 22.617,32€." 

 

→Wij wijzen er op dat Limburgs Landschap in 2008 aankoopsubsidies heeft gekregen voor de Kiep  

" ter realisatie van een erkend natuurreservaat".  De intentie van de wetgever met het geven van 

aankoopsubsidies voor natuur/bos aan een natuurvereniging vzw is wel degelijk om er natuurgebied 

van te maken en niet om de recreatiezone te ontwikkelen. Deze intentie strookt ook volledig met het 

opzet van dit document en een RUP. 

 

" Zoals hiervoor reeds vermeld komen enkel percelen in functie van de realisatie van een erkend 

natuurreservaat in aanmerking voor een aankoopsubsidie. De betreffende percelen dienen binnen 

een termijn van twee jaar, eventueel verlengbaar tot vier jaar, na de aankoop ingediend te worden 

voor erkenning als natuurreservaat." 

 

→Wij wijzen er op dat Limburgs Landschap voor de Kiep deze aanvraag tot erkenning als 

natuurreservaat tot op vandaag nooit heeft ingediend. 
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De reële prijs die de natuurvereniging heeft betaald voor de Kiep, een natuurgebied van iets meer dan 

3 ha, in 2008 is dus 25.130,35€.  Dit betekent dat de gronden als natuurgrond zijn verkocht aan  

€ 0,83 per m².  Recreatiegebied kost ongeveer €25  à  €60 per m².  Het lijkt ons duidelijk dat Lila niet 

voor de recreatiegrond op de Kiep heeft betaald. Trouwens, na aftrek van de aankoopsubsidies heeft 

de Kiep Lila slechts 2513€ gekost. 

 

→ Doorgaans wordt gesteld "dat de organisatie die het initiatief neemt tot een RUP, ook compensatie 

moet geven voor het wegvallen van bijvoorbeeld een recreatieve zone". Ons lijkt het belachelijk dat 

Lila financieel zou gecompenseerd moeten worden voor het recreatiegebied op de Kiep, aangezien zij 

er zelf nooit voor betaald hebben. 

 

4.2. Optie tot verkoop van de Kiep door Lila 

 

Limburgs Landschap heeft in 2016 een 4-jarig verkoopcontract (optie) gesloten met ondernemer A. 

Moors.  Het is ondermeer door dit contract van 4 jaar (dat loopt tot 2020) dat de buurtbewoners 

ongerust blijven over de toekomst en het behoud van de natuur op de Kiep.  

Eind februari 2017 werd door A. Moors een stedenbouwkundige aanvraag ingediend (kenmerk 

2017/14281) voor de realisatie van een manege op de Kiep. De stedenbouwkundige aanvraag werd 

geweigerd op basis van verschillende negatieve adviezen, waaronder het advies van het Agentschap 

voor Natuur en Bos.  

 

Het bedrag waaraan Limburgs Landschap de Kiep zou verkopen aan A. Moors bedraagt maar liefst 

€350.000. Dit zou betekenen dat de grond van de Kiep in 8 jaar tijd +-14 keer in waarde is gestegen, 

en het terrein de ondernemer 11,6€ per m² waard is. Voor Limburgs Landschap zou deze verkoop een 

winst van meer dan 1000% betekenen. 

 

4.3. Huidige situatie  

 

Aangezien het ANB voor de Kiep geen ontheffing heeft toegestaan op het verbod om te ontbossen,  

is het gebied nog maar weinig interessant voor mogelijke kopers. Bovendien kreeg Limburgs 

Landschap het afgelopen jaar kritiek te verduren vanuit de publieke opinie, de media en de 

natuurverenigingen zoals Natuurpunt, Bos+, de Limburgse Milieukoepel,... 

 

Uit telefonisch overleg met de directeur van Limburgs Landschap vzw, Mijnheer Frans Verstraeten, 

werd onlangs duidelijk dat Limburgs Landschap vandaag positief staat tegenover een RUP;  men wil 

eraan meewerken.   

 

5. De natuurverenigingen en de buurtbewoners 

 

5.1. Het actiecomité 'Buurtvoornatuur'. 

 

Vrij snel na de bekendmaking van de stedenbouwkundige aanvraag van A.Moors organiseerden de 

buurtbewoners zichzelf in het actiecomité 'Buurtvoornatuur', dat bestaat uit een 20-tal bewoners van 

straat Litsebeek en sympathisanten uit Eigenbilzen. 
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Veruit het grootste deel van de buurtbewoners was er al snel van overtuigd dat de kap van het bos op 

de Kiep (ten voordele van een grote manege) geen goede zaak zou zijn voor de buurt en voor de 

natuur. 

 

Buurtvoornatuur diende samen met meer dan 100 buurtbewoners van de Litsebeek en  

Haenenstraat bezwaar in tegen de stedenbouwkundige aanvraag. De gronden van bezwaar die hier 

relevant zijn kunnen als volgt worden samengevat:  

 

De  ontwikkeling van het gebied 'de Kiep' en/of het kappen van het biologische waardevol bos: 

- kan leiden tot wateroverlast op de aanpalende percelen, in bijzonder aan de straat Litsebeek. 

- kan leiden tot geluidsoverlast. De Kiep vormt een groene buffer tussen de drukke Hoefaertweg, het 

Albertkanaal en het aanpalende woongebied. 

- kan leiden tot een toename aan verkeer 

- is in strijd met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

- zal een negatieve impact hebben op de natuur in het betrokken gebied 

 

De buurtbewoners voerden actie voor het behoud van de natuur/het bos op de Kiep. Zij maakten 

informatieve flyers, plaatsten protestborden en genereerden behoorlijk wat media-aandacht. Hun 

petitie " Behoud en bescherm het bos en de natuur op de Kiep in Bilzen" (online te zien via 

http://beschermingbosennatuurdekiepbilzen.petitie.be/) werd meer dan 1500 keer ondertekend en 

afgegeven aan burgemeester Frieda Brepoels.  

Op 8 oktober 2017 organiseerde het actiecomité een opruimactie op de Kiep. 

 

5.2. de natuurverenigingen  

 

Het actiecomité Buurtvoornatuur kreeg de steun van: 

  

- Natuurpunt en Natuurpunt Limburg (Jos Ramaekers, Stefan Carolus, ...) 

- de Limburgse Milieukoepel (August Feyen) 

- Orchis (Jos Bijnens) 

- Bos+ Vlaanderen (Bert de Somviele) 

 

Het natuurgebied Zangerheide, ten westen van de Kiep, is eigendom van het Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB). Het nabijgelegen Munsterbos is in handen van Natuurpunt en de Hoefaert is in handen 

van natuurvereniging Orchis. 

 

Natuurpunt, Orchis en de Limburgse Milieukoepel tekenden eveneens bezwaar aan tegen de aanvraag 

van A. Moors voor een stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van een manege op de Kiep. 

 

Deze natuurverenigingen waren onder meer bezorgd dat de ontwikkeling van de Kiep voor een 

recreatieproject ook druk zou leggen op de bossen en natuur in de nabije omgeving. Daarnaast 

benadrukten zij de biologische/ecologische waarde en de kwetsbaarheid van het gebied. 
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 “Een natuurvereniging mag niet speculeren met natuur”, verklaarde Gust Feyen van de Limburgse 

Milieukoepel het protest. "Bovendien is de Kiep een beschermde habitat voor vogels en behoort het 

tot het Vlaams Ecologisch Netwerk." 

“Een manège hoort niet thuis in gebied waar spontaan een bos is ontstaan”, vertelde Jos Ramaekers 

van Natuurpunt Limburg.”Aanvankelijk was de Kiep een zandgroeve. En daar zijn dan berken en 

dennen gegroeid. Bovendien is de ondergrond heide. En in Limburg zijn er al te weinig zulke 

gebieden. 

Ook voor Orchis, natuurvereniging uit Bilzen,  moet De Kiep natuurgebied blijven. “Je vindt er 

gevarieerde vegetatie”, zegt Jos Bijnens, voorzitter van Orchis. “Rond het gebied liggen groene 

parels, zoals het reservaat De Hoefaert en de Munstervallei.”  

 

→Deze natuurverenigingen zullen een RUP voor de Kiep waarbij een herbestemming naar 

natuurgebied plaatsvindt ook steunen. 

 

5.3. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

 

De stedenbouwkundige aanvraag voor de realisatie van een manege op de Kiep werd op 12 april 2017 

door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geadviseerd aan de gemeente. In haar advies stelt 

ANB dat gelet op het voorzorgsprincipe (art.36 ter §3) van het natuurdecreet en door het ontbreken 

van een ontheffing van het verbod op ontbossing met een boscompensatievoorstel (art. 90bis §1 en §2 

van het bosdecreet) de vergunning niet wettelijk kan verleend worden. Vermits de passende 

beoordeling niet alle potentiële effecten ten gronde bespreekt en onderzoekt, kan een betekenisvolle 

aantasting van de instandhoudingdoelstellingen van de speciale beschermingszone niet met zekerheid 

worden uitgesloten.  

De ontheffing van verbod op ontbossen werd op 13 juni geweigerd.   

 

Buurtvoornatuur vroeg of het ANB zou kunnen helpen de natuur op de Kiep te behouden middels een 

RUP of een plekje voor de Kiep op de boskaart. Het antwoord van het ANB hierop luidde:  

 

"Het opstellen van een RUP gebeurt niet door het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit dient te 

gebeuren door de gemeente. Bij het opstellen van een nieuwe boskaart zal gebruik gemaakt worden 

van objectieve criteria waaraan alle bossen gecheckt zullen worden. Indien de Kiep hieraan voldoet 

zal ze opgenomen worden." 

 

 

6. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 

De gemeente Bilzen heeft in haar ruimtelijk structuurplan (goedgekeurd op 6 maart 2006) ook 

aandacht geschonken aan de toeristisch-recreatieve structuur. Zo worden in het richtinggevend deel 

de algemene principes van het Vlaams niveau ten aanzien van de toeristisch-recreatieve infrastructuur 

als volgt verwoord: 

 

"De bestaande infrastructuur in de stedelijke gebieden en in het buitengebied moet in grote mate en 

op een meer optimale wijze benut worden; 
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Enkel in de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken en in die gebieden die in het provinciaal 

ruimtelijk structuurplan worden aangeduid, kunnen nieuwe en grootschalige infrastructuren met 

bijkomend ruimtegebruik gelokaliseerd worden, onder voorwaarden dat ze afgestemd zijn op het 

niveau van het stedelijk gebied, de draagkracht van de ruimte en het locatiebeleid; 

Er moet gestreefd worden naar kwaliteitsvolle vormen van medegebruik." 

 

In het richtinggevend deel stelt het structuurplan onder meer: 

 

“Algemeen richt het gemeentelijk beleid zich op een doorgedreven bundeling van de recreatieve zones 

en voorzieningen aansluitend aan het centrumgebied of in de directe nabijheid van het hoofddorp.” 

Paragraaf 1.2.: "De bosgordel in het noordelijk deel van de gemeente wordt verder gediversifieerd en 

vormt een kwalitatieve buffer naar het regionaal bedrijventerrein Genk zuid. 

 

Met betrekking tot de recreatieve ontwikkelingen in het hoofddorp Eigenbilzen – Mopertingen wordt 

onder meer gesteld: 

Paragraaf 3.4.3: " Binnen het hoofddorp Eigenbilzen-Mopertingen wordt er geopteerd om het 

recreatie zwaartepunt te lokaliseren op 2 locaties, zijnde de locatie van de voetbalterreinen 

Eigenbilzen en de locatie van de voetbalterreinen in Mopertingen. 

Paragraaf 3.4.3.: “Het recreatiegebied (volgens het gewestplan) Eigenbilzen-noord wordt momenteel 

niet gebruikt als recreatiegebied. Het beleid wenst dit gebied de eerstvolgende planperiode niet te 

ontwikkelen.” 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft duidelijk aan dat het recreatief gebeuren moet 

aansluiten op de hoofddorpen en dat het niet aangewezen is dat het betrokken gebied ontwikkeld 

wordt. De ontwikkeling van dit gebied is dus strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

(bron:  http://www.bilzen.be/sites/default/files/07tekstenbundel_richtinggevend.pdf ) 

 

 

7. Compensatie van het recreatiegebied 

 

De organisatie die het initiatief neemt voor een RUP moet ook compensatie geven voor het wegvallen 

van bijvoorbeeld een recreatieve zone. Meestal moet er elders dezelfde oppervlakte als nieuwe 

recreatiezone ingericht worden.  

 

Aangezien recreatiegebied binnen de gemeente Bilzen schaars is, werd er een voorstel gedaan om 

elders binnen de gemeente een gebied aan te duiden als recreatiegebied.  

 

De terreinen van de voetbalvereniging van Eigenbilzen,“Jungleboys”, gelokaliseerd op de Haenenbos 

(op zo'n 500 m van de Kiep) bevinden zich sedert de gewestplannen gerealiseerd zijn in zonevreemd 

gebied. De voetbalterreinen liggen in landbouwgebied. 

Het voorstel is om het recreatiegebied op de Kiep over te hevelen naar de voetbalvereniging die nu op 

landbouwgebied vertoeft. Door deze overheveling zal er overigens niets aan landbouwgebied verloren 

gaan; hooguit administratief, omdat deze vereniging al decennia lang gebruik maakt van het gebied 

voor zijn terreinen. Deze overheveling is enkel een suggestie. Mogelijk dat er andere gebieden binnen 

de gemeente zijn die hiervoor in aanmerking komen



R.U.P. voor de Kiep  december 2017 

 18 

 

8. Samenvatting 

 

Voor de jaren 1932 bestond het gebied "de Kiep" uit heidegebied en bos. 

De Kiep bestaat uit opgehoogde grond afkomstig van graafwerken bij de aanleg van het 

Albertkanaal in de jaren 30. Het maakt deel uit van een groter talud dat ook het huidige 

Bonijtersbos omvat, en dat zo' n 7 meter hoger ligt dan de Litsebeek. Het gebied heeft dus dezelfde 

geschiedenis, en ontwikkelde zich op dezelfde manier als het Bonijtersbos. 

Sinds +-1935 is het ganse gebied spontane verbost. De Hoefaertweg, aangelegd begin jaren '70 

heeft het talud door tweeën gekliefd, waardoor de Kiep afgescheiden raakte van het Bonijtersbos. 

Het Bonijtersbos, is vandaag erkend, beschermd natuurgebied en maakt het deel uit van het 

Europese Natura 2000-netwerk.  

 

In de jaren 60-70 werden de gewestplannen opgemaakt. De kiep kreeg in deze tijd de bestemming 

parkgebied, maar ook recreatiegebied, omdat de toenmalige eigenaar naast de ontstane 

zwemvijver een cafetaria wilde uitbaten. Het gebied werd echter nooit ontwikkeld. 

 

De Kiep is biologisch zeer waardevol en habitat volgens de BWK versie 2 van het INBO. 

Het is ook een “natuurverbindingsgebied” dat volgens het Decreet op het Natuurbehoud van 

belang is voor de migratie van fauna en flora tussen VEN-gebieden en Natuurreservaten. 

 

De huidige eigenaar van de Kiep is de natuurvereniging Limburgs Landschap die het gebied in 

2008 kocht. Bij de aankoop van de Kiep kreeg de natuurvereniging aankoopsubsidies van de 

Vlaamse Overheid 'ter realisatie van een erkend natuurreservaat'.  Limburgs Landschap diende 

nooit een aanvraag in om deze erkenning te bekomen. 

  

De buurtbewoners werken samen met de natuurverenigingen Natuurpunt, de Limburgse 

Milieukoepel, Orchis en Bos+ om de natuur op de Kiep te behouden en te beschermen. 

Het ANB en Kabinet van minister Schauvliege erkennen de biologische waarde van de Kiep en 

hebben de ontheffing op het verbod om te ontbossen niet verleend. 

 

Ontwikkeling van het recreatiegebied op de Kiep is in strijd met het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan.  

Een mogelijke oplossing: de overheveling van het recreatiegebied op de Kiep naar de 

voetbalterreinen van de Jungleboys in Eigenbilzen die zich momenteel in zonevreemd 

(landbouw)gebied bevinden 

 
Namens de buurtvereniging 'Buurtvoornatuur' 
 
Bert Meijers   Eric Royackers 
Joke Arts   Joke Meuris 
Jos Vanspauwen  Karen Schabregs 
Lizzy Meijers   Mario Castro Ribeiro 
Martin Beckmann  Sarah Colaianni 
Steven Meuwissen  Tony Meers 
Yvan Bertjens   ... 

 

 


