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1. Red de Rust : www.redderust.tk  
• Actiegroep opgestart in 2004 – werkgroep onder www.vzwVALK.be   
• Acties tegen Erkenning als permanente omloop & Milieuvergunning 
• Doelstelling : op korte termijn gebruik conform de VLAREM wetgeving, een 

uitdoofbeleid en tegen het einde van de bestaande milieuvergunning een 
verdwijnen van de lawaaihindelijke sport in kwetsbaar ecologisch gebied. 

2. Werkgroep Grote Heide 
3. Vzw VALK : www.vzwVALK.be. Contact persoon : Jan Claes (voorzitter raad van 

bestuur) 
4. Hondapark  

• Eigenaar E.G. Events (Eric Geboers) 
• Illegaal opgestart jaren 70 
• Vernieuwde uitbatingsvergunning sinds 1998 voor 20 jaar (tot 2018) ondanks 

activiteiten waarbij milieuvergunning niet in orde was 

1. Situering 

http://www.redderust.tk/
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4. Hondapark (vervolg) : Oorspronkelijke voorstel “Selectie Permanente omloop” 
• Alle lawaaisporten  

 

1. Situering 



4. Hondapark (vervolg) : Herwerkt voorstel “Selectie Permanente omloop” 
• Enkel motorcross en niet-lawaaisporten 
• Beperking van de openingsuren tot de huidige 
• Met bijkomende milieumaatregelen : maar worden die toegepast ? 
• Enkel trainingsfaciliteiten 

 
 
Uiteindelijk : 
• Uitbreiding in bosgebied  
     geweigerd 
• Uitbreiding in landbouw 
     geweigerd 
 
 
 

1. Situering 



5. Vlaamse overheid : Wat is het huidig uitgangsstandpunt ? 
• voorbereidend onderzoek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening van de 

gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur” - regio Noorderkempen 
afbakening van de gebieden : p14 – voetnoot 5 “ Er wordt voor de provincie 
Antwerpen nu geopteerd voor een nieuw terrein in het Antwerpse havengebied, 
naast behoud van de bestaande vergunde omlopen. Zie recente beleidsopties van 
Vlaams minister van sport Muyters : http://www.philippemuyters.be/” 

• http://www.philippemuyters.be/nieuws/persberichten/havengebieden-bieden-
oplossing-voor-motorcross : “…Naast deze nieuwe oefenterreinen wil de Vlaamse 
Regering er binnen haar mogelijkheden alles aan doen om de vier bestaande 
gereglementeerde omlopen te behouden…” 
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6. Provincie Antwerpen : Wat is jullie uitgangsstandpunt ? 
• PROJ-2013-0001 : Kaderplan geluidsproducerende sporten – Hondapark Balen 
• Bovenlokaal sportinfrastructuurplan 2.0 voor de periode 2014-2019   

“De provincie ging eind 2013 van start met de opmaak van een provinciaal 
kaderplan voor geluidsproducerende sporten. De bedoeling is om het grondgebied 
van de provincie Antwerpen te screenen naar potentiële locaties voor deze 
sporten.”  
 
Vragen hierbij :  
• Prioriteitenrangschikking infrastructuurbehoeften : Hoe is men tot een score 

van 95/100 gekomen ? 
• Haalbaarheid 10 ? Wat is de lange termijn visie van de Provincie betreffende 

HondaPark ? 
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2.1. Hondapark en Ruimtelijke ordening : 
Gewestplan 
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2.1. Hondapark en Ruimtelijke ordening : 
Gewestplan 

• “Een circuit voor Prov Antwerpen” kan niet als criterium voor Balen gebruikt 
worden als er op minder dan 10km vogelvlucht volledig vergund en uitgebouwd 
circuits in Lommel & Zolder liggen ! Trip vanuit grote markt Antwerpen: 
• HondaPark : 67.6 km - 54 min. 
• Lommel : 75.5 km - 1:03 hrs 
• Zolder : 77.4 km – 1:02 hrs 
• Genk : 98.4 km – 1:04 hrs 

• Circuit OP de provinciegrens is een blijk van "Not In My Back Yard“ visie vanuit de 
Provincie Antwerpen, waarbij de last over de provinciegrens (Noord-Oost-Zuid) 
gedropt wordt. Ruimtelijke ordening is een gewestelijke materie – geen provinciale ! 
Verder is dit in tegenspraak met PRSP, p150 “grensoverschrijdend samenwerken” 
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2.2. Hondapark en Ruimtelijke ordening : 
Ontwikkelingen 

• Recente vernieuwingen aan het Grote-Nete gebied wandel en fietsroutenetwerk 
(http://www.ham.be/file_uploads/10286.pdf) door Bloso, Limburg, Leopoldsburg 
en Ham ter bevordering van stilte recreatie 

• Balen (Olmen) : In het ‘Strategisch Plan voor Toerisme en Recreatie Antwerpse 
Kempen 2008-2013’ werd het gebied Mol-Balen aangeduid als gebied met veel 
potentie voor ruitertoerisme. http://ruraalnetwerk.be/projecten/ontwikkeling-
ruiter-en-mennetwerk-oostelijke-kempen 

http://www.ham.be/file_uploads/10286.pdf
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3. Milieu effecten  
1. Geluid  
2. Mens & Maatschappelijk draagvlak 
3. Lucht 
4. Bodem en water 
5. Flora en fauna  Natuur + Natuurontwikkelingsplannen 
6. Monumenten en landschappen 
7. PMiNa advies 
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3.1. Milieu effecten :  
Geluid  

We verwijzen naar MER Waterloos & PMiNa-raad standpunt PRUP Rooiveld:  
• Maatregelen in de overdracht : gronddammen en geluidsschermen 

• Momenteel : Ontbreken van geluid beperkende maatregelen : geluid kan zich 
kilometers over open veld verplaatsen 

• Zelfs met maatregelen is het geluidsniveau bepaald door VLAREM voor 
recreatiegebied, natuurgebied en potentieel stiltegebied  technisch niet 
haalbaar 

• Bronmaatregelen : geluidsemissie per motor beperken  
• Momenteel niet in regel met Europese FIM ‘2 meter max’ method : 78 dB/A at 

100m. 
• Momenteel niet in lijn met de toepassing Nederlandse norm : 94dB  

• Een strikte monitoring en handhaving 
• In de Nederlandse norm maakt men continu gebruik van het geautomatiseerde 

geluidmeetsysteem “Munisense”. 

http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech719.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.fim-live.com/fileadmin/alfresco/CMS_Tech_rules_2014.pdf
http://www.knmv.nl/motorsport/Faq/Geluidsnorm-MX/
http://www.knmv.nl/motorsport/Faq/Geluidsnorm-MX/


3.2. Milieu effecten :  
Mens 

• 4 woonkernen (woonuitbreidingsgebieden): De Stotert (Balen - 800m – W,ZW); 
Malou (Balen - N); Heppen (O) & Schoorheide (N) (Leopoldsburg beiden op 1600m) 
en Gerhees (Ham - 1100m - Z)  met bijkomend individuele woningen. 
 

• Aspect leefkwaliteit en hinder :  
• meerdere omwonenden hun leefkwaliteit ten gevolge van de 

motorcrossactiviteiten als slecht, minstens onvoldoende ervaren. 
• ELK weekend en  ALLE feestdagen is er in de namiddag motorcross – wat een 

rustmoment voor de omwonenden onmogelijk maakt. 
• Actiegroep “Red de rust” is momenteel “low profile” gezien de huidige 

vergunning van het HondaPark geen mogelijkheid geeft tot directe initiatieven 
• Er is nooit een toetsing bij de omwonenden van Balen en omwonende 

gemeenten (Ham en Leopoldsburg) geweest betreffende het draagvlak voor 
een motorcross circuit ! 

• Psychosomatische effecten : gevolg van de objectieve hinder die veroorzaakt 
wordt door de motorcross- activiteiten in combinatie met de bezorgdheid, 
angst en onmacht hieromtrent (verwijzing naar MER Waterloos)  

 

http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech719.pdf
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech719.pdf
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech719.pdf
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech719.pdf


3.2. Milieu effecten :  
Mens – Maatschappelijk draagvlak 

• Aspect mobiliteit : Enkel toegankelijk via kleine wegen bedoeld voor landbouw en 
plaatselijk verkeer. 

 
• Recreanten :  

• Wandelaars, fietsers en ruiters lijken vooral weg te blijven omwille van lawaai 
(gedurende de openingsuren HondaPark) 

• Ontwikkeling Gerheserheide en Scheps voor natuurwandelingen 
 

• Politiek:  
• Balen:   

• 1998 : voor  
• 2014 : na overleg met Burgemeester Ham “Balen geen vragende partij 

meer “ 
• Ham: tegen (diverse bezwaarschriften) 
• Leopoldsburg: “Geluidshinder vanwege het Hondapark (crossterrein in Balen) 

De gemeente kent dit probleem en wil betrokken worden bij 
vergunningverlening voor dit park.” 

http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/5756.pdf


3.2. Milieu effecten :  
Mens – Maatschappelijk draagvlak 

• Motorcross :  
• Tbv van locale motorcrossers zijn er twee volwaardig  cross-terreinen op 

minder dan 10kms vogelvlucht (Lommel & Zolder) en Genk iets verderop 
(20kms verder). Dit betekent in een straal van 20kms 3 alternatieve circuits zijn. 

• Terrein wordt echter voornamelijk gebruikt door buitenlandse, professionele  
crossers (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ;…) als trainingsterrein . 

 
Conclusie : men kan niet spreken van een lokaal maatschappelijk draagvlak  

 
 

 

http://www.motorsport-magazin.com/mx-sx/news-193859-max-nagl-zurueck-auf-dem-motorrad/
http://www.motocrossplanet.nl/nieuws-nat/36159/Glenn-Coldenhoff-met-succes-geopereerd
http://www.motocrossplanet.nl/multimedia/35189/Film:-EK-Honda-150-selectiedag-in-Olmen
http://www.motocrossplanet.nl/nieuws-int/34971/Bakens
https://www.youtube.com/watch?v=INcUKUFNMVM
http://www.mxworld.be/artikel/4019/Video:-Training-Olmen
http://www.mcc-baarle-nassau.nl/index.php/foto-video/fotos/training-olmen-16-febr
https://www.youtube.com/watch?v=BaXNTvmMIsk


3.3. Milieu effecten :  
Lucht 

We verwijzen naar PMiNa-raad standpunt PRUP Rooiveld :  
Door de motorcross …(zal) de norm voor fijnstof (PM2,5) uit de Europese wetgeving die 
vanaf 01/01/2010 van kracht wordt, geregeld worden overschreden 
 
We verwijzen naar MER Waterloos :  
Opwaaiend en uitvallend stof : …er maar twee maatregelen mogelijk: 
• nat houden van de gronden op het circuit strikter toepassen; 
• voorzien van een dichte bufferzone tussen het circuit en de woonzone 
Geurhinder : Maatregelen die geurhinder kunnen beperken zijn : 
• Omzetting van tweetaktmotoren naar viertaktmotoren (gezien de internationale 

FIM-richtlijnen wordt verwacht dat deze evolutie zich op korte termijn op 
wedstrijdniveau zal voltrekken; binnen het recreatieve circuit wordt op langere 
termijn een vergelijkbare evolutie verwacht).  

• Beter afstellen van de motoren; Beperking van het aantal crossmotoren op het 
circuit ; Aanleg beboste bufferzone tussen het circuit en de meest nabijgelegen 
bewoning 
 

http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/4149Bezwaar_PRUP_crossterrein_Rooiveld.pdf
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech719.pdf


3.4. Milieu effecten :  
Bodem en water 

• Geen riolering: wat met afvalwater? 
• Risico op lozing in Heiloop (Netebekken) 
• Kortbij gelegen waterwinningsgebied : Er is bij motorcross mogelijkheid tot 

bodemverontreiniging  over het geheel circuit – vindt er controle hierop plaats ?!  
 

 



3.5. Milieu effecten :  
Fauna en flora 

• Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP) : “Bovenloop van de beide Nete’s 
krijgen bij voorkeur een reservaatstatuut… recreatief medegebruik dient hierop 
afgestemd” 

• Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP) : “Het verbrede interfluvium van de 
Grote Nete te Balen is een potentieel stiltegebied” 

• Gemeentelijk (GNOP) : Ondersteunt provinciaal plan 
Over Scheps (300m westelijk van Hondapark) zegt de gemeente Balen op zijn 
website : “Het natuurgebied Scheps is een openluchtmuseum voor de natuur. Hier 
vind je nog ongerepte stukjes natuur van onschatbare waarde in een authentiek 
Kempens landschap waar je niet gestoord wordt door verkeer of ander lawaai. 
Enkel wat natuurlijke geluiden en vogelgekwetter vergezellen je tijdens een 
wandeling door open velden en weiden, langs kronkelende waterlopen en poelen 
met veel diertjes.  Niet toevallig dat de Schepswandeling in 2012 werd uitgeroepen 
tot 'wandeling van het jaar', met als veelzeggende argumentatie: "hier beleef je 
nog het alleen-op-de-wereld-gevoel, een sensatie die in ons volgebouwd en 
drukbevolkt landje steeds zeldzamer wordt..." 

 
 

 

http://www.provincieantwerpen.be/binaries/4 Landschapsecologische bespreking_tcm7-15070.pdf
http://www.provincieantwerpen.be/binaries/pnopbrochure_tcm7-14935.pdf
http://www.balen.be/product/463/natuurgebied-scheps
http://www.balen.be/product/463/natuurgebied-scheps


3.5. Milieu effecten :  
Fauna en flora 

Het Hondapark is gelegen nabij/in : 
• Landelijk waardevol gebied (0m) 
• Landinrichtingsproject Gerheserheide (0m – 200ha)  

 
• N : (0m) Bosgebied (volgens gewestplan)  
• N-NW : Habitatrichtlijngebied (<500m) 
• O: Natuurgebied Immertseheide (<1000m)  
• O (<200m) : Biologische waarderingskaart Fauna : FAUNAID 17_06 
• ZO : Natuurgebied <300m (volgens gewestplan) ; VEN  gebied  453 “De 

Gerheserheide” <400m 
• W : Natuurgebied Scheps (<300m) (zie vorige slide) 

 
Conclusie: Volledig omgeven door natuurgebied en in landschappelijk waardevol gebied 
& landinrichtingsproject  

 
 

http://www.ham.be/product.aspx?id=906
http://www.hbvl.be/limburg/leopoldsburg/opnieuw-nachtzwaluwen-op-immertheide.aspx
http://www.hbvl.be/limburg/leopoldsburg/opnieuw-nachtzwaluwen-op-immertheide.aspx
http://www.natuurpunt.be/natuurgebied-gerheserheide-leopoldsburg_499.aspx
http://www.natuurpunt.be/natuurgebied-gerheserheide-leopoldsburg_499.aspx
http://www.wandelingvanhetjaar.be/wandeling/scheps-wandeling/
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/antwerpen/scheps


3.5. Milieu effecten :  
Fauna en flora 

Scheps 



3.6. Milieu effecten :  
Monumenten en landschappen 
 

• Overschrijding van de richtinggevende normen voor landelijke gebieden 
• Provinciaal Ruimtelijk struktuursplan – PRSP 

• Valleigebied van de Grote Nete tot aan provinciegrens geselecteerd als 
ecologische struktuur van bovenlokaal belang (bindend gedeelte) 

• Strategische rustgebieden: vallei van de Grote Nete (bindend gedeelte) 
• Landschappelijke structuur: Oostelijk gemengd complex Grote Nete met bos, 

heide en vennen 
• De gemeente (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Balen, p. 45) en de 

ProvincieAntwerpen (Provinciaal Natuur Ontwikkelingsplan, p. 29) 
bestempelen deze regio als potentieel stiltegebied. Zonder motorcrossterrein 
bekomt men 440 ha aan stil open ruimtegebied. 
 

 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drom/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijk-structuurplan/kernelementen-van-het-rspa.html
http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drom/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijk-structuurplan/RSPA_4_bindend_gedeelte.pdf
http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drom/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijk-structuurplan/RSPA_4_bindend_gedeelte.pdf


3.6. Milieu effecten :  
Monumenten en landschappen 
 

Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan  - GRSP : zit vol tegenstrijdigheden 
• Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen 
• Toeristisch-recreatieve ontsluiting moet er (gebied Boven-Nete) gericht zijn op zacht-recreatief 

medegebruik 
• SWOT-analyse: Hondapark is een knelpunt in de open ruimte 
• Richtinggevend gedeelte : 4.6.1. Visie en ontwikkelingsperspectieven : In het zuidelijk open 

ruimte gebied is geen plaats voor nieuwe bijkomende intensieve harde  functies zoals recreatie 
of bedrijvigheid (andere dan agrarische bedrijvigheid). Voor de huidige sites (Olmense Zoo, 
Hondapark en bedrijf Sleurs) worden passende ontwikkelingsperspectieven geformuleerd.  

 
Dit staat in conflict met “Het verzekeren van de toekomst van het Hondapark als permanent terrein 
voor geluidshinderlijke sporten (overleg met de provincie Antwerpen en de gemeente Ham)” 
 
Echter … in de “Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Balen - 25 juni 2007” 
neemt  de gemeente Balen (uittrekselgemeenteraad 27.06.2007) kennis van de adviezen van de 
GECORO (10.05.2007) betreffende het Hondapark waarin de bezwaren van de gemeente Ham van 
de hand gedaan worden als “onvolledige en deels tendenzieuze lezing van het bovenlokaal 
beleidskader” 

 

http://www.balen.be/product/91/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan
http://www.balen.be/download.ashx?id=294
http://www.balen.be/download.ashx?id=294
http://www.balen.be/download.ashx?id=294
http://www.balen.be/download.ashx?id=309
http://www.balen.be/download.ashx?id=309
http://home.versatel.nl/we_balen/Ruimtelijke_ordening/GRS_GECORO.pdf
http://home.versatel.nl/we_balen/Ruimtelijke_ordening/GRS_GECORO.pdf
http://home.versatel.nl/we_balen/Ruimtelijke_ordening/GRS_GECORO.pdf
http://home.versatel.nl/we_balen/Ruimtelijke_ordening/GRS_GECORO.pdf
http://home.versatel.nl/we_balen/Ruimtelijke_ordening/GRS_GECORO.pdf
http://home.versatel.nl/we_balen/Ruimtelijke_ordening/GRS_GECORO.pdf


3.7. Milieu effecten : 
PMiNa advies 
 

De PMiNa stelt in haar verslag PERMANTE OMLOPEN VOOR MOTORCROSS IN DE 
PROVINCIE ANTWERPEN (30/11/2009) o.a. : 
• Dat een motorcrossterrein niet verenigbaar is met deze omgeving leidt de PMiNa-

Raad ook af uit het Milieubeleidsplan van de Vlaamse Overheid 2003-2010, o.a. in 
deel 2, pg. 213, project 22: "Uitvoering geven aan de zorgplicht voor natuur 
betekent dat natuuraspecten van bij de aanvang meespelen bij afwegingen en 
beslissingen op andere beleidsterreinen".  

• De PMiNa-Raad adviseert, gezien de ruimtelijke onverenigbaarheid van 
zowel Kraaienhorst en Hondapark, om voor deze 2 locaties geen PRUP tot een 
permanent motorcrossterrein op te maken. 

• De PMiNa-Raad vraagt om bij openbare onderzoeken niet enkel rekening te houden 
met absolute aantallen, maar ook oog te hebben voor het ruimtelijk draagvlak. Voor 
geïsoleerd liggende gebieden, zoals het Hondapark is het aantal direct omwonende 
zeer beperkt. Hier moet het ruimtelijk draagvlak doorwegen. De natuur kan immers 
geen bezwaarschriften indienen ! 

http://www.milieuraad.be/uploads/466710_Motorcross_in_de_provincie_Antwerpen_knelpunten_en_kansen.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/466710_Motorcross_in_de_provincie_Antwerpen_knelpunten_en_kansen.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/466710_Motorcross_in_de_provincie_Antwerpen_knelpunten_en_kansen.pdf
http://www.milieuraad.be/uploads/466710_Motorcross_in_de_provincie_Antwerpen_knelpunten_en_kansen.pdf


3.7. Milieu effecten : 
PMiNa advies 
 

• De PMiNa-Raad vraagt om de ontsnippering van de openruimte in Balen tegen te 
gaan door de Grote Heide, Gerheserheide en moerasgebied Scheps te herenigen 
(bv. via een PRUP) en grensoverschrijdend te beheren. 
 

De PMiNa-Raad vraagt om opnieuw naar geschikte locaties in de provincie 
Antwerpen te zoeken daar waar al storend geluid aanwezig is  (naast autosnelwegen ; 
drukke spoorwegen; bedrijventerreinen; vliegveld; binnen een hoogdynamisch 
recreatief knooppunt) 
(en) … dringt de PMiNa-Raad aan op een uitgebreid en accuraat 
mobiliteitsonderzoek om de uitgangspunten over verkeersintensiteit en 
verkeersveiligheid op te baseren. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volledig uitgebouwd en erkende omloop beschikbaar in Lommel & Zolder op 
minder dan 10kms en Genk op 30kms 

• Coherente visie en beleid gevraagd op gebruik van open ruimten! 

4. Samenvattend: Motorcross (Hondapark) 
hoort NIET thuis op Grote Heide 
 
 



4. Samenvattend: Motorcross (Hondapark) 
hoort NIET thuis op Grote Heide 
 
 



• Aan Jan Claes van vzw VALK werd meegedeeld dat dit niet het enige bilaterale 
overleg zou zijn. Er zouden nog verdere overleg momenten met de Provincie volgen.  
Aangezien we de afwegingscriteria niet tijdig ontvangen is een bijkomend overleg 
moment noodzakelijk ! 

4. Samenvattend  
Verder verloop ? 
 
 


