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Deze toelichtingsnota is het onderbouwend document voor het definitief ontwerp van provinciaal 

RUP.  
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1. Inleiding 

Dit provinciaal RUP wordt door de stad Sint-Truiden voorbereid. 

 

Na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan startte het stadsbestuur van Sint-

Truiden met de opmaak van een reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen om de opties van dit 

beleidsplan stapsgewijze te realiseren. 

 

Een prioritair uitvoeringsplan betreft het voormalige militaire domein ‘Domein van Brustem’. In 

overleg met de provincie, het toenmalige ROHM, GOM en nv BIP is in de loop van 2001-2002 

een eerste gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de noordelijke rand van dit domein 

opgemaakt, in hoofdzaak ter ordening en ontwikkeling van het bedrijventerrein aldaar. Dit 

gebeurde op gemeentelijk niveau omdat de provincie toen nog niet over een goedgekeurd 

provinciaal ruimtelijk structuurplan beschikte. Bij de opeenvolgende besprekingen over dat 

gemeentelijk RUP is gebleken dat er voor de rest van het domein aanspraken en 

onduidelijkheden van verschillende aard waren en bevoegdheden van verschillende niveaus 

interfereerden, waardoor het op dat moment niet wenselijk of mogelijk was een RUP voor het 

gehele domein op te maken. De opties voor de noordelijke rand zijn in het dossier evenwel reeds 

gekaderd binnen een visie en ontwikkelingsperspectief voor het gehele domein. Dit gemeentelijk 

RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’ is een tiental jaar geleden goedgekeurd (M.B. 

31/10/2002). 

 

Vermits er logischerwijze op meerdere punten concrete verbanden tussen de noordelijke rand en 

de aanleunende delen van het domein bestaan en ondertussen – in (bilateraal) overleg met de 

Provincie, de militaire en Vlaamse overheden en in het kader van het afbakeningsproces van het 

kleinstedelijk gebied – de meeste toen nog resterende onduidelijkheden en in het bijzonder de 

belangrijkste nog onduidelijke factor, met name de toekomstige militaire activiteiten en 

aanspraken in het gebied, zijn uitgeklaard, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor 

het resterende niet-militaire deel van het domein thans wenselijk. Ook voorliggende initiatieven 

in de economische en recent ook in de recreatieve sfeer versterken de vraag naar een dergelijk 

planningsinitiatief. Dit niet-militaire deel betreft ongeveer zestiende van het gehele domein. Vanuit 

het oogpunt van de ruimtelijke ordening en de landschapsontwikkeling van het hele domein en 

van het optimaal functioneren van de noordelijke rand blijft het daarbij voor het stadsbestuur 

zinvol dat een globale visie op het gehele domein wordt ontvouwd en van daaruit de opties voor 

het niet-militaire deel ervan in een verordenend plan worden vastgelegd. Een eerste inhoudelijke 

bespreking van (een tussentijdse versie van) deze visie en voorstellen met de bevoegde 

overheidsinstanties heeft aan de hand van een discussienota reeds in juli 2003 plaatsgevonden. 

In december 2003 is dit op basis van geactualiseerde informatie en voorstellen herhaald. Na het 

doorlopen van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied heeft in september 2008 

nieuw overleg met hogere overheden plaatsgevonden. Ter formalisering hiervan heeft het 

stadsbestuur in november 08 een schrijven aan de deputatie gericht.  

 

In vervolg hierop is eind maart 09 tussen Stad en Provincie afgesproken dat in eerste instantie 

zal worden toegewerkt naar twee RUP’s die op elkaar zijn afgestemd : 

- een gemeentelijk RUP voor de herziening van een aantal aspecten voor lokale bedrijvigheid 

binnen het bedrijventerrein Domein van Brustem (omzetting deel regionaal naar lokaal, 

aanpassingen aan een aantal voorschriften); dit is ondertussen opgemaakt en goedgekeurd 

- een provinciaal RUP (PRUP) voor de herziening van een aantal aspecten voor het regionale 

bedrijventerrein Domein van Brustem (omzetting faciliteitenzone naar regionaal 
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bedrijventerrein, aantal grenscorrecties i.f.v. werkbare percelen, aanpassingen aan de 

voorschriften, aanpassing van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied). Bij dit PRUP 

zal ook een RVR worden opgemaakt. De Stad zal beide voorbereiden. Voor het RVR is dit in 

de periode 2010 – 2013 gebeurd. 

Deze toelichtingsnota vormt het voorbereidend document voor vernoemd provinciaal RUP.  

1.1. Situering van het Domein van Brustem en het plangebied 

Kaart 1  Situering 

De voormalige militaire basis van Brustem is ten zuiden van de kernstad Sint-Truiden gelegen, in 

een overwegend open gebied tussen de dorpen Brustem, Aalst, Kerkom en Bevingen. 

Daaromheen strekt zich het Haspengouwse landbouwgebied uit. 

De Cicindria en de Melsterbeek stromen respectievelijk ten westen en ten oosten van het gebied. 

In het zuiden bij Kerkom ligt het kasteelbos van het Wit Kasteel.  

De N3, N80 en N789 zijn de voornaamste verbindingswegen in de omgeving. Vanuit de 

binnenstad is het domein bereikbaar via de Luikersteenweg.  

 

 

Van noord naar zuid is het gebied ongeveer drie kilometer lang, de oost-westas meet ongeveer 

een tweetal kilometer.  

Centraal ligt de vliegveldinfrastructuur, waarvan de grootste start- en landingsbaan, met een 

lengte van drie kilometer zich diagonaal over het domein uitstrekt.  

Het Domein van Brustem neemt ruwweg een oppervlakte van 370 ha in. Ca. 80 ha daarvan zijn 

reeds vervat in het gemeentelijk RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’. Het plangebied van 

dit provinciaal RUP ‘regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem’ betreft ca. 48 ha. 

Dit plangebied omvat noordelijke delen van de noordelijke helft van het Domein, met grosso modo 

de hoofdstartbaan en de centrale open ruimte als zuidelijke grens, maar met uitsluiting van de 

lokale bedrijvenzones en de regionale delen waar weinig tot niets aan bestemming of 

voorschriften moet worden aangepast. 
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1.2. Probleemstelling 

Vanuit verschillende instanties en initiatiefnemers werden in het verleden programmatorische 

elementen als mogelijkheden en wenselijkheden m.b.t. het gehele Domein van Brustem 

geformuleerd : 

 hernieuwd gebruik van (grote delen van) de zuidelijke helft van het domein als militair 

oefenterrein  

 inpassing van de (bestaande) infrastructuur voor het occasioneel functioneren van het 

vliegveld ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteit; 

 bijkomende (reserve)bedrijventerreinen in functie van de regionale rol van Sint-Truiden 

 een ruimtelijk kader dat het gewenste (nog uit te klaren) ontwikkelingsperspectief op 

toeristisch-recreatief vlak concretiseert, met als vroeger geformuleerde aanzetten de 

themaparken fruit en luchtvaart 

 inplanting van sportinfrastructuur, al dan niet met een voetbalstadion 

 benutting van de centrale open ruimte aan de startbanen voor occasionele 

massamanifestaties in open lucht (optredens, festivals, …) 

 landschappelijke afwerking en inrichting van het domein (centrale bouwvrije agrarische zone, 

afwerking van de bebouwingsranden, realisatie van de bosgebieden, bakens) 

 ….  . 

Aanvullende elementen kunnen zijn : 

 de realisatie van de zuidelijke groene schakel 

 een optimalisering van de landbouwfunctie en van de natuurontwikkeling 

 … . 

 

Voor de opmaak van het provinciaal RUP ‘regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem’ en de 

feitelijke ontwikkeling van dit bedrijventerrein en de aanleunende noordelijke rand van het 

Domein komen als belangrijkste probleemstellingen plan naar voor : 

 de rol van de faciliteitenzone in relatie tot mogelijke ontwikkelingen in het achterliggende 

centrale gebied en in relatie tot de rest van het bedrijventerrein 

 de mogelijkheden en beperkingen van vliegactiviteiten en de koppeling daarvan met het 

bedrijventerrein 

 de mogelijkheden en beperkingen van Seveso-bedrijven in relatie met ontwikkelingen in de 

nabijheid van het bedrijventerrein 

 de optimale randafwerking van het bedrijventerrein 

 de mogelijkheid en randvoorwaarden voor de inplanting van sportinfrastructuur, rekening 

houdend met het bedrijventerrein. 

 

Een afweging en inpassing van deze mogelijkheden binnen een samenhangende ontwikkeling 

van het gehele gebied is gewenst. 

1.3. Belangrijkste wijzigingen sinds de goedkeuring van het 
gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem 

Ten opzichte van eind 2002, de periode waarin het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein 

van Brustem in de noordelijke rand van het domein is goedgekeurd, zijn volgende belangrijke 

punten op juridisch of feitelijk vlak gewijzigd of door het gevoerde overleg duidelijk geworden :  

 

 binnen het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem zijn stad en nv BIP 

(Brustem Industrie Park) volop bezig met de selectie van kandidaat-bedrijven en de toewijzing 

van bedrijfspercelen. Meerdere bedrijfsgebouwen zijn opgericht en meerdere zijn reeds volop 
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in gebruik. De lokale bedrijvenzones zijn nagenoeg volledig uitgegeven. Een kleine 

bijkomende oppervlakte voor lokale bedrijvigheid is ondertussen bestemd (herzienings-RUP 

lokale bedrijvenzone). Door onverwachte bodemproblematieken in meerdere delen van het 

regionaal deel van het bedrijventerrein is het aantal uitgeefbare percelen in dit deel actueel 

echter zeer beperkt en wenst nv BIP het interessante centrale perceel aan de rotonde en de 

inkom van het bedrijventerrein zo snel als mogelijk te kunnen uitgeven wanneer hierop vanuit 

de ruimere context van het gebied geen claims inzake faciliteiten en voorzieningen meer 

rusten. Om de zaak te deblokkeren heeft het stadsbestuur de betreffende ’faciliteitenzone’ 

van nv BIP overgekocht. Daarnaast ervaren Stad en nv BIP in het feitelijk beheer van het 

bedrijventerreinen op sommige detailpunten van de RUP-voorschriften onduidelijkheden of 

bepalingen die met kleine correcties verholpen kunnen worden 

 

 voetbalclub STVV heeft volledig afgezien van de bouw van een nieuw eersteklasse-

voetbalstadion in Brustem en vernieuwt stapsgewijze het stadion van Staaien. De club wenst 

haar oefenvelden te bundelen, te optimaliseren en uit te breiden, ziet hiervoor af van een 

denkspoor om een oefensite te ontwikkelen aan Bornedries en haakt terug aan bij het 

oorspronkelijke idee (cfr. eerste voorstudie voor een RUP in het Domein van Brustem) om 

een oefensite te realiseren aan de rand van het bedrijventerrein van Brustem. In ogen van het 

stadsbestuur betreft dit een laagdynamische site met louter buitensportoefenvelden, die 

bruikbaar zijn voor STVV en andere Truiense sportclubs, in eerste instantie deze uit nabij 

gelegen dorpen zoals Brustem en die (deels en i.f.v. veiligheidsaspecten op beperkte schaal) 

ook bij evenementen in de centrale open ruimte mee ingeschakeld kan worden.  

In 2010 heeft het stadsbestuur overwogen ook om in de rand van het bedrijventerrein, 

aansluitend bij de oefenbuitensportvelden, een gebouw voor binnensporten op 

(boven)stedelijk niveau, bijv. een zwembad of centrale binnensporthal, te voorzien wanneer 

dit vanuit veiligheidsoogpunt (Seveso) mogelijk is. In dit geval zou een (boven)stedelijk 

sportcomplex ontstaan. Het RVR heeft de jaren nadien uitgewezen dat een hoogdynamische 

concentratie van bezoekers (meer dan 1.000 personen) in deze zone nabij twee bestaande 

Seveso-bedrijven niet aan de orde is. Het nieuwe stadsbestuur opteert dan ook voor het 

behoud en de opwaardering van het zwembad op haar huidige locatie en voor de uitbouw van 

een loutere buitensportoefensite in het Domein van Brustem. 

De relatie van een dergelijke site (ligging, ontsluiting, veiligheidsaspecten, beeld en afwerking, 

…) met de bedrijvigheid in het bedrijventerrein blijft evenwel een aandachtspunt voor dit 

provinciale RUP 

 

 het stadsbestuur wenst geen nieuw manifestatiegebouw of evenementenhal meer in 

Brustem te ontwikkelen, maar wil mogelijkheden voor hergebruik van bestaande hallen en 

voor tijdelijke, lichte constructies hiervoor open houden. Mogelijkheden voor hergebruik van 

de bestaande hallen in het lokale bedrijventerrein (loodsen 26-27) zijn ondertussen ingevoerd 

(herzienings-RUP lokale bedrijvenzone) en het stadsbestuur bereidt het gebruik ervan voor 

 

 het stadsbestuur heeft een verkennende studie over de economische haalbaarheid van een 

occasioneel vliegveld in Brustem afgerond; deze oogt positief. Zoals dat ook in het 

ontwikkelingsperspectief in het provinciaal ruimtelijk structuurplan is opgenomen, gaat de 

Provincie akkoord met beperkte vliegactiviteit in dit gebied. Eerste vliegveldgerichte 

bedrijvigheid (helicoptervluchten) is opgestart 

 

 het vastgestelde provinciaal ruimtelijk structuurplan geeft buiten het versterken van de 

economische structuur van de stad door heringebruikname van het vliegveld geen expliciete 

rol meer voor het domein van Brustem aan. Het provinciale RUP voor de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied is op 23/12/08 door de Minister goedgekeurd. De grens van het 
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kleinstedelijk gebied is hierin op de rand van het goedgekeurde gemeentelijk RUP 

Bedrijventerrein Domein van Brustem gelegd.  

Naar aanleiding van de voorstudie ervoor zijn ook problemen naar voor gekomen aangaande 

(potentiële) Seveso-bedrijven in het Bedrijventerrein Domein van Brustem in hun relatie met 

bestaande woonzones en potentiële woonontwikkelingen in de omgeving.  

 

 naar aanleiding van de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de bijstelling 

van de taakstellingen voor bedrijvigheid daarin heeft de provincie het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan geactualiseerd (M.B. 23/7/2012) met o.m. een aangepaste taakstelling voor 

regionale bedrijventerreinen. Op basis daarvan is het voorstel geformuleerd om voor het 

regionaal bedrijventerrein in het Domein van Brustem een of meerdere uitbreiding(en) te 

voorzien 

 

 het gewestelijk planningsproces voor de ruimtelijke visie op landbouw, bos en natuur in 

Haspengouw-Voeren (AGNAS-proces) is door een beslissing van de Vlaamse regering eind 

2005 afgerond en geeft in visie en concept een aantal gewenste ontwikkelingen in en rond 

het Domein van Brustem aan. De opmaak van een gewestelijk RUP voor de omgeving van 

Kerkom en Cicindria in de zuidelijke rand van het Domein zou hieruit als actie op korte termijn 

volgen. Actueel is dit nog niet gestart of in een AGNAS-jaarprogramma als prioriteit 

opgenomen 

 

 de militaire overheid heeft in opvolging van de overlegmomenten van 2003 geen ander signaal 

gegeven dan dat zij haar eigendommen in het (zuidelijk deel van het) domein op korte of 

middellange termijn opnieuw als militair oefenterrein, ten behoeve van de 

onderofficierenopleiding te Saffraanberg, in gebruik wenst te nemen en dat zij voor de hiervoor 

noodzakelijke herbestemmingen de Vlaamse overheid zal contacteren. Uit juridisch nazicht is 

gebleken dat effectieve herbestemmingen voor het organiseren van een militair oefenterrein 

(witte M-bestemming), ook al blijven er vormen van natuurlijk of recreatief medegebruik van 

het terrein aanwezig, uitdrukkelijk een gewestelijke bevoegdheid is. In de loop van 2007 is 

duidelijk geworden dat het betreffende militair oefenterrein een kleiner deel van het domein 

zal in beslag nemen, namelijk alleen het deel ten zuiden van de hoofdstartbaan en niet – zoals 

voorheen gedacht – het hele deel ten zuiden van Romeinse weg. Het stadsbestuur wenst dit 

bijkomende zuidelijke niet-militaire deel dan ook te verwerven. In 2012 is duidelijk geworden 

dat de militaire overheid ook een bosstrook in de westelijke rand van het domein als 

oefenterrein wil benutten 

 

 mede in het licht van een dergelijk hernieuwd militair gebruik van delen van het Domein, en 

van herschikkingen in het landbouwgebruik die daarmee gepaard zullen gaan, heeft de 

Vlaamse LandMaatschappij (VLM) in 2006 overwogen een ruilverkavelingsproces voor het 

gehele Domein van Brustem op te starten. Gelet op de verschillende projectintenties in de 

rand van het bestemde bedrijventerrein en de aankondiging van een gemeentelijk RUP is de 

start van dit proces uitgesteld; voorjaar 2008 heeft de functioneel bevoegde minister, mevrouw 

Crevits, beslist definitief van dit ruilverkavelingsproces af te zien. De militaire overheid wenst 

evenwel een beperkt ruilproces door te voeren van de enkele landbouwenclaves ten 

zuidoosten van de start- en landingsbaan naar de centrale open ruimte in het domein 

 

 eveneens mede in het licht van een dergelijk hernieuwd militair gebruik van een deel van het 

Domein en van een komende herziening van de BWK, hebben het Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur-en BosOnderzoek (INBO) in 2013 een 

soorteninventarisatie op het Domein doorgevoerd. Deze focust op het zuidelijke deel ervan 

(en delen erbuiten), maar doet ook uitspraak over de noordelijke rand. 
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Een aantal van deze elementen komen meer in detail in de desbetreffende hoofdstukken aan de 

orde, onder meer om af te lijnen in hoeverre en op welke wijze kwaliteitsvol op voornoemde 

elementen kan worden ingegaan. 

 

Geconcludeerd kan alvast worden dat de situatie met betrekking tot dit gebied sinds eind 2002 

grondig is veranderd. Een aantal problematieken dringen zich op waarvoor op korte termijn een 

herziening van delen van het Bedrijventerrein-RUP en de opmaak van een RUP voor 

aanleunende noordelijke delen van het domein wenselijk is (randafwerking bedrijventerrein, 

aansnijden faciliteitenzone, relatie met buitensportoefensite, uitbreiding(en) regionaal 

bedrijventerrein, Seveso-problematiek). Gelet op de voorheen gemaakte afspraken en op de aard 

van de thema’s en de daarbijhorende bevoegdheden vanuit de subsidiariteit, ligt het voor de hand 

dat de wijzigingen in de noordelijke rand van het Domein die te maken hebben met het regionale 

bedrijventerrein en met de afbakeningslijn van het stedelijk gebied in een provinciaal RUP worden 

opgenomen.  

Een ordening van andere, meer zuidelijk gelegen delen van het Domein kan, afhankelijk van de 

thematieken, in een gemeentelijk RUP worden opgenomen, maar een gemeentelijk RUP kan niet 

langer het gehele Domein omvatten. Alhoewel (her)ordening voor het zuidelijk deel van het 

domein vanuit landschappelijk en natuurlijk oogpunt eveneens zinvol is, kan dit gelet op de 

militaire intenties niet meer in een gemeentelijk RUP worden opgenomen.  

1.4. Opzet : parallel lopende RUP’s  

De problematieken die een oplossing behoeven situeren zich zowel binnen als buiten het 

goedgekeurde Bedrijventerrein-RUP en sommige in beide.  

Een aanpak met meerdere parallel lopende RUP’s die elk een deel van het Domein en de 

problematiek behandelen ligt dan ook voor de hand. 

 

Voor de problematieken in de lokale delen van het bedrijventerrein heeft de stad, volgens de 

afspraken met de provincie, een gemeentelijk herzienings-RUP opgemaakt; dit is door de 

deputatie goedgekeurd op 14 oktober 2010. 

 

De belangrijkste herzieningen in de regionale delen van het bedrijventerrein, de uitbreiding 

daarvan en de aanpassingen aan de afbakeningslijn zijn voorwerp van dit provinciaal RUP. 

 

De ordening van de noordelijke helft van de open ruimte in het Domein van Brustem valt dus 

buiten deze twee RUP’s maar wordt in een afzonderlijk gemeentelijk RUP, waartoe het 

stadsbestuur eveneens het initiatief heeft genomen en de voorbereidingen zijn opgestart, worden 

opgenomen; een buitensportoefensite wordt in dat RUP meegenomen. 

 

Net als bij het herzienings-RUP voor het lokale bedrijventerrein, vertrekt de opmaak van de twee 

RUP’s voor de noordelijke helft van de inzichten en conclusies die destijds bij de opmaak van het 

gemeentelijk RUP voor het Bedrijventerrein tot stand zijn gekomen en in de goedgekeurde 

documenten zijn neergelegd. Deze zijn niet automatisch overgenomen, maar worden in het licht 

van de actuele situatie waar nodig bijgesteld en geactualiseerd. Achterliggend uitgangspunt voor 

het geheel van beide RUP’s, en ook voor het voorliggend provinciaal RUP voor het regionale 

bedrijventerrein, blijven de opties die in het gemeentelijk structuurplan reeds geformuleerd zijn 

(wat betreft de rondweg, de bedrijvigheid, de blijvende luchtvaartactiviteit, …) en specifiek voor 

dit PRUP ook de visie op de verdere uitbouw van de bedrijvigheid en de luchtvaartactiviteit in het 

provinciaal structuurplan.  
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2. Relatie met de provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijk structuurplannen 

2.1. Provinciaal ruimtelijk structuurplan 

2.1.1. Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan geeft in het richtinggevend deel Sint-Truiden een 

belangrijke rol in de gewenste ruimtelijk-economische structuur, welke kan versterkt worden door 

heringebruikname van het vliegveld te Brustem. De landingsbaan biedt mogelijkheden voor 

occasionele vliegactiviteiten en luchtvaartgerichte bedrijvigheid. Verder wordt ook aangegeven 

dat de ontwikkelingen op het voormalig militair domein in relatie moeten staan tot het stedelijk 

gebied en niet verder uitdijen in het landschap.  

Sint-Truiden wordt in het bindend gedeelte als toeristisch-recreatieve gemeente van type I voor 

nieuwe hoogdynamische ontwikkelingen geselecteerd. In het richtinggevend gedeelte wordt het 

daarnaast ook mee opgenomen in een toeristisch-recreatief netwerk kastelen en hoeven 

(Haspengouw) met ontsluiting van dat cultureel erfgoed via routes langs de Romeinse Kassei 

(met expliciete vermelding van Brustem) en de voormalige fruitlijn; de uitbouw van een themapark 

rond fruit dient de netwerkvorming te bevorderen. Andere verwijzingen uit het voorontwerp naar 

een toeristische rol voor Brustem zijn niet meer opgenomen.  

 

In navolging van de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft het 

provinciebestuur een actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL) 

doorgevoerd. Bij deze actualisatie vanuit het RSV wordt een taakstelling voor werken voor de 

periode 2007-2012 voorzien van 939 ha en daarbovenop een beleidsmatige marge. Deze laatste 

is niet hard cijfermatig vastgelegd omdat zij verder in overleg met en op vraag van de provincies 

zal worden bepaald. Binnen die 939 ha ligt de klemtoon op 282 ha effectief bijkomend te 

bestemmen bedrijventerrein. 

Deze taakstelling is niet in cijfers doorvertaald, maar zal kwalitatief per kleinstedelijk gebied en 

economisch knooppunt worden geanalyseerd naar aanleiding van de afbakening of de intentie 

tot het realiseren van een bedrijventerrein. Daarbij zal o.m. rekening gehouden worden met de 

aanwezige oppervlakte aan bedrijventerreinen, de bezettingsgraad ervan en de vrijliggende 

gronden er in, de ruimtelijke, mobiliteits- en milieucontext en de potenties van het terrein. 

Bindende bepalingen  

Bindende bepaling 29 van het goedgekeurd provinciaal structuurplan bepaalt: ‘de provincie 

bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de kleinstedelijke gebieden af. Zij doet dat in 

samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen’. 

Bindende bepaling 30 van het goedgekeurd provinciaal structuurplan bepaalt: ’de provincie 

bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke 

gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert een differentiatie door. Zij 

doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.’ Dit PRUP 

wordt opgemaakt in uitvoering hiervan. 

Ontwikkelingsperspectieven voor de economische knooppunten 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg geeft richtinggevend kwalitatieve ontwikkelings-

perspectieven per economisch knooppunt weer, zo ook voor het kleinstedelijk gebied van Sint-

Truiden. Deze hebben betrekking op de planperiode die eindigt in 2007. Voor het 



OMGEVING    -   30/04/2015    -    08177_07_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O 

 

 13

structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden is dit ontwikkelingsperspectief als 

volgt. ’In Haspengouw zijn Sint-Truiden en Tongeren de dragers van de industriële structuur. 

Beide steden hebben een structuurondersteunende economische rol ten opzichte van de regio.  

Sint-Truiden heeft meerdere terreinen die van strategisch belang zijn voor de regionale industriële 

economie. Door de recente gewestplanwijziging 'Brustem' zijn de mogelijkheden op industrieel 

en toeristisch-recreatief vlak bij de stad toegenomen. Het bedrijventerrein met een potentieel van 

68 ha kan worden ontwikkeld met aandacht voor een kwalitatieve inrichting, dichtheid en fasering. 

Het industrieel weefsel van de stad kan worden versterkt door een sterkere afstemming op de 

verwerking en distributie van de agrarische producten van het ommeland en door de mogelijke 

ingebruikname van het vliegveld te Brustem. De landingsbaan biedt mogelijkheden voor 

occasionele vliegactiviteiten en luchtvaartgerichte bedrijvigheid. De bedrijventerreinen worden 

alle goed ontsloten over de bestaande wegen. De N80 in de richting van Hasselt speelt daarbij 

de belangrijkste rol. Sint-Truiden heeft een extra troef door de spoorlijn Hasselt - Landen. 

Door het gecreëerd aanbod te Brustem is uitbreiding van de andere terreinen (ook al is er 

nagenoeg geen aanbod) op korte termijn niet aan de orde. Het spanningsveld tussen 

bedrijventerrein en landschappelijk waardevolle open ruimte wordt bijgevolg voorlopig niet 

onderzocht. Sint-Truiden kan waarschijnlijk een rol vervullen in de toelevering en de verwerking 

van het fruit en de groente uit de omgeving. De behoefte aan een bedrijventerrein voor agro-

industrie moet worden onderzocht.’ 

In de samenvattende tabel wordt aangegeven dat Sint-Truiden een sterke rol inzake regionale 

bedrijventerreinen heeft te spelen, maar dat er geen mogelijkheden voor bijkomende regionale 

bedrijventerreinen te onderzoeken zijn vermits deze reeds zijn ingevuld met de recente 

gewestplanwijziging. 

 

In het geactualiseerde provinciaal ruimtelijk structuurplan (definitief goedgekeurd door de Minister 

op 23 juli 2012) worden voor de volgende planperiode ook voor Sint-Truiden mogelijkheden en 

taakstellingen voor bijkomende regionale bedrijventerreinen vooropgesteld. Het informatief deel 

van de RSPL-actualisatie geeft aan dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek economisch 

knooppunt met een sterke rol binnen de ruimtelijk-economische structuur bijkomend ongeveer 20 

à 25 ha kan bestemmen. Voor de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden met een 

sterke rol, waartoe Sint-Truiden behoort, is dit getal als een minimum te beschouwen.  

Ontwikkelingsperspectieven voor de kleinstedelijke gebieden 

De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden hebben een belangrijke stedelijke en 

concentrerende rol in het zuiden van de provincie. Hun stedelijke functies moeten maximaal 

worden versterkt zodat de bebouwingsdruk op het omgevend buitengebied wordt beheerst. 

 

De gewenste afbakening van Sint-Truiden wordt bepaald vanuit het standpunt van een 

verzorgende kern ten opzichte van zijn hinterland, zowel visueel (ruimtelijk beeld) als in het 

bijkomend aantal te realiseren woningen. Inbreiding primeert op uitbreiding. Sint-Truiden bezit 

tevens vanuit zijn bestaande structuur de mogelijkheid om zich te profileren als een stad met een 

relatief hoge bebouwingsdichtheid, afgewisseld met waardevolle open stedelijke ruimten (park, 

pleinen, groene gordel omheen de binnenstad, Cicindriavallei enz.). Het station van Sint-Truiden 

is het belangrijkste verzamel- en overstappunt van het openbaar vervoer in de streek. De 

stationsomgeving kan in die zin als een intern knooppunt worden ontwikkeld. De 

kleinhandelszones langs Ringweg worden als onderdeel van het stedelijk gebied beschouwd. 

Door de recente gewestplanwijziging in Brustem heeft Sint-Truiden talrijke mogelijkheden op 

economisch vlak (industrie en toerisme) gekregen. De ontwikkelingen op het voormalig militair 

domein moeten in relatie staan tot het stedelijk gebied en niet verder uitdijen in het landschap. 
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Ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische structuur 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg selecteert het buitengebied in Sint-Truiden 

grotendeels binnen een agrarisch gebied van provinciaal belang; ook voor de omgeving van 

het Domein van Brustem is dit het geval. In deze gebieden is grondgebonden landbouw 

structuurbepalend op bovenlokaal niveau. Zij worden beschouwd als agrarische kernzones en 

beschermd tegen verdere versnippering. Het recreatief medegebruik in deze gebieden is beperkt. 

Bijzondere aandacht dient dan ook te gaan naar het vermijden van geïsoleerd gelegen 

recreatieve constructies.  

De selectie van de agrarische gebieden van provinciaal belang is vooral als een suggestie naar 

de Vlaamse overheid te beschouwen; deze is in het gewestelijk planningsproces voor de 

agrarische en natuurlijke structuur verder onderzocht en al dan niet beleidsmatig vertaald.  
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Ontwikkelingsperspectieven voor de toeristisch-recreatieve structuur 

Kaart 2  Provinciaal ruimtelijk structuurplan: selectie van toeristisch-recreatieve 

knooppunten 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg selecteert Sint-Truiden als toeristisch-recreatieve 

gemeente van type I en geeft daarvoor volgende twee ontwikkelingsperspectieven aan. 

 

De gemeenten met een stedelijk gebied kunnen zowel nieuwe als bestaande toeristisch-

recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau 1 ontwikkelen op voorwaarde dat deze gelegen 

zijn binnen het stedelijk gebied. Hierbij is een afstemming op het niveau van het betrokken gebied, 

de draagkracht van de ruimte en het locatiebeleid belangrijk.  

 

Toeristisch-recreatieve knooppunten type I zijn gemeenten. Voor nieuwe toeristisch-recreatieve 

voorzieningen in deze gemeenten wordt als perspectief vooropgesteld : in de gemeenten van 

type I kunnen onder strikte voorwaarden nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen van 

provinciaal niveau bijkomen. Zij kunnen worden ingeplant binnen de specifieke randvoorwaarden, 

gesteld door de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente en door de plaatselijke 

ruimtelijke context. Conform het principe van gedeconcentreerde bundeling moeten de nieuwe 

ontwikkelingen steeds aansluiten bij de kernen of bij de bestaande infrastructuur. Daarbij gelden 

volgende voorwaarden. 

 De reële behoefte aan een toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau in een 

ruimere omgeving (bijvoorbeeld in het toeristisch netwerk) wordt aangetoond. 

 De toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau betekent een ruimtelijke 

meerwaarde voor het omliggend gebied. 

 De toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau wordt ingeplant 

rekening houdend met natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarden. 

 Nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau takken aan op 

secundaire wegen of liggen in de nabijheid daarvan. De ontsluiting gebeurt best niet door 

verstoringgevoelige gebieden. Het is wenselijk dat deze nieuwe ontwikkelingen (op termijn) 

ook worden bediend door het openbaar vervoer. 

 

Tot slot legt het structuurplan vast dat voor de toeristisch-recreatieve voorzieningen van 

provinciaal niveau de provincie het ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt. De gemeenten kunnen in 

dat verband wel voorstellen formuleren aan de provincie.  

Afbakening kleinstedelijk gebied  

Het goedgekeurde provinciale afbakenings-RUP (M.B. 23/12/2008) neemt uit het Domein van 

Brustem alleen het plangebied van het Bedrijventerrein-RUP in het kleinstedelijk gebied op. In de 

voorstudie hiervoor wordt de mogelijkheid van luchtvaartgerichte bedrijvigheid in dit terrein 

ondersteund; verdere uitspraken of opties over de vliegveldinfrastructuur als dusdanig zijn niet 

 

 
1  Het provinciaal ruimtelijk structuurplan geeft aan dat het enkel uitspraken doet over toeristisch-recreatieve voorzieningen 

van provinciaal niveau. Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn van provinciaal niveau als zij voldoen aan volgende 
twee criteria. 
 Het gaat om hoogdynamische infrastructuren of activiteiten die wegens hun intrinsieke aard in de directe omgeving 

sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengen in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en 
sociaal-economische structuur. Daardoor wijzigen zij in belangrijke mate het bestaand ruimtegebruik (bijvoorbeeld 
lawaaisporten, terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven). Zij zorgen meestal voor grote verkeersstromen. 

 Omwille van de schaal van de infrastructuren of van de activiteiten van provinciaal toeristisch-recreatief of sociaal 
belang (bijvoorbeeld kampeerterreinen met dagattracties, vakantieparken, activiteiten met een grootschalig karakter 
of regionale uitstraling) of omwille van een sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of één grote voorziening op 
één plaats trekken zij een belangrijk aantal mensen per oppervlakte-eenheid aan. Het richtcijfer voor de selectie 
van dagattracties bedraagt 50.000 bezoekers per jaar. 
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opgenomen. Voor het terrein is op basis van een advies van de Cel veiligheid de problematiek 

van Seveso-bedrijven gesignaleerd die mogelijk problemen kan geven voor verdere 

ontwikkelingen van naastgelegen woonzones bij cumulatie van lagedrempel-Sevesobedrijven 

en/of bij vestiging van een hogedrempel-Sevesobedrijf in het bedrijventerrein. Ook is de 

problematiek van de geringe aantrekkingskracht voor grotere bedrijven en de omschakeling naar 

het zoeken naar kleinere regionale bedrijven vermeld, waarvoor het goedgekeurde gemeentelijk 

RUP te weinig flexibiliteit zou bieden.  

Conclusie  

Het opzet van dit provinciaal RUP spoort met de opties van het (geactualiseerd) provinciaal 

ruimtelijk structuurplan en met de voorliggende provinciale uitwerkingen daarvan wanneer met 

volgende punten wordt rekening gehouden. 

De uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein sluit aan bij het reeds bestemde en past qua 

omvang binnen de nieuwe taakstelling terzake voor Sint-Truiden die is voorzien. 

Het PRUP wijzigt ook de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied en neemt minstens het 

uitgebreide regionale bedrijventerrein hier mee in op. 

2.2. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Kaart 3  Gewenste ruimtelijke structuur uit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Kernbeslissing 1 van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden 

bepaalt dat de stad een B.P.A. of RUP opmaakt voor de kwaliteitsvolle en gefaseerde uitbouw 

van het regionale deel van het bedrijventerrein in het domein van Brustem.  

 

Kernbeslissing 19 van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden 

bepaalt dat de stad, in overleg met het Vlaams gewest, op korte termijn in de bouwverordening 

of in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de bouwvrije zone op de zuidelijke plateaus en 

de bijhorende voorschriften vastlegt. Het richtinggevend deel geeft aan dat ook het centrale deel 

van het domein van Brustem tot deze bouwvrije zone behoort.  

 

Het richtinggevend deel van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-

Truiden formuleert een specifiek conceptelement over het domein van Brustem en geeft ook de 

mogelijkheden/wenselijkheden en beperkingen van recreatieve infrastructuur in het domein van 

Brustem (regionaal gericht sport- en manifestatiegebouw, evenementenhal gekoppeld aan het 

luchtvaartgebeuren op provinciale schaal) aan.  

Ruimtelijk conceptelement nr 11. ‘Het domein van Brustem uitbouwen tot een dynamisch en open 

activiteitenpark omheen het amfitheater’ geeft aan dat een stapsgewijze realisatie van het 

domein, op een kwalitatieve manier en in functie van de reële noden vooropstaat. Ruimtelijk 

worden daarbij vier elementen van belang aangeduid: de openheid van het centrale, komvormige 

amfitheater waarin de start- en landingsbaan een baken in het landschap blijft; de ringweg met 

eraan gekoppeld een reeks afgescheiden activiteitenplekken; de Romeinse weg en de zuidelijke 

groene schakel als structurerende assen; een goede band en betrokkenheid met de omliggende 

kernen (vooral Aalst, Kerkom en Bevingen). De hoofdtoegang van het domein komt aan N 3 in 

de omgeving van de aantakking van Luikersteenweg en wordt representatief uitgebouwd. 

Functioneel wordt – naast een differentiëring binnen de noordelijke bedrijvenzone en een passief 

recreatieve rol voor de vliegtuigshelters in het zuidelijke deel – aangegeven dat een goede 

stadscamping, een centrum voor jeugd- en gezinsvakanties en vliegsportclubs (voor zover deze 

geen lawaaihinder boven de dorpen geven) in het domein (ook in de recreatiezone die thans 
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opnieuw onder militair gebruik zal vallen) een plaats kunnen vinden, en dat het domein met dit 

alles een toeristische rol op regionaal niveau kan vervullen en in die zin als een primair provinciaal 

toeristisch knooppunt worden geselecteerd; bijkomende lawaaisporten zijn er niet gewenst. 

 

Bij de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de minister onder meer als 

overwegingen geformuleerd dat  

- in afwachting van de provinciale taakstelling geen initiatieven moeten worden genomen om 

bijkomend aanbod aan regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen 2; 

- de richtinggevende opties voor de ontwikkeling van luchthavengebonden bedrijvigheid en 

voor de omzetting van lokaal naar regionaal bedrijventerrein in Brustem eveneens moeten 

worden beschouwd als suggesties naar het provinciale niveau voor de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied; 

- het richtinggevend voorstel om het domein van Brustem als primair provinciaal knooppunt te 

selecteren als een suggestie naar het provinciaal niveau moet worden beschouwd en dat de 

ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden slechts in overleg met de provincie in een ruimtelijk 

uitvoeringsplan kunnen worden vastgelegd.  

 

Bijgaande kaart geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Sint-Truiden weer zoals die in het 

goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgenomen. Hierin is uiteraard geen 

rekening gehouden met een heringebruikname van het zuidelijk deel van het Domein van 

Brustem door de militaire overheid, die de realisatie van de recreatieplekken op stedelijk niveau 

aldaar minstens voor de middellange termijn verhindert. Mogelijk dienen hiervoor andere plekken 

in het noordelijk deel gezocht. 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is momenteel in gerichte herziening. De hoofdlijnen van 

de opties voor het Domein van Brustem blijven daarbij dezelfde, maar een aantal actualiseringen 

en verfijningen, parallel aan de inhoud van de opgemaakte en in voorbereiding zijnde RUP’s voor 

het gebied worden aangebracht. 

Conclusie 

Een provinciaal RUP ‘Regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem en aangepaste afbakening 

kleinstedelijk gebied Sint-Truiden’ met regionale bedrijvigheid, aansluitend bij een aantal 

recreatieve elementen in de noordrand van het Domein van Brustem steunt dus op het 

goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft er mee uitvoering aan.  

 

 
2  Het nadien goedgekeurd provinciaal structuurplan geeft expliciet geen bijkomende taakstelling aan Sint-Truiden; bij de 

in voorbereiding zijnde actualisatie van dat provinciaal structuurplan wordt, zonder cijfers, wel een taakstelling inzake 
regionale bedrijventerreinen naar voor geschoven, zie verder. 
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3. Bestaande en juridische context 
3.1. Relatie met andere structuurplannen - ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen 

Het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bepaalt dat de (bijkomende) 

regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden in provinciale ruimtelijke uitvoerings-

plannen (of op vraag van de provincie in een gewestelijk plan) worden afgebakend. Het 

richtinggevend gedeelte geeft aan dat nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve 

infrastructuur 3 enkel mogelijk is in stedelijke gebieden of netwerken en in provinciale toeristische 

gebieden of primaire knooppunten. Nergens in het RSV is sprake van Brustem als (regionale) 

luchthaven; het richtinggevend deel geeft aan dat de vliegvelden van een lagere categorie dan 

regionale luchthavens van lokaal belang zijn. Onderzocht moet worden in hoeverre vliegvelden 

van lokaal belang kunnen worden geoptimaliseerd voor recreatief en scholingsvliegen. Voor de 

vliegvelden van lokaal belang gelegen in het stedelijk gebied wordt de toekomstige bestemming 

vastgelegd in het afbakeningsplan voor het stedelijk gebied. 

 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is sinds voorjaar 2011 herzien, onder meer wat betreft de 

taakstellingen aan wonen en bedrijvigheid voor de verschillende provincies. Limburg krijgt daarbij 

voor de planperiode 2007-2012 een pakket van 282 ha bijkomend te bestemmen 

bedrijventerreinen met een evt. beleidsmatige marge daarbovenop toegewezen. Deze laatste is 

niet hard cijfermatig vastgelegd omdat zij verder in overleg met en op vraag van de provincies zal 

worden bepaald. 

Sint-Truiden structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 

Sint-Truiden is voor delen van het grondgebied geselecteerd als structuurondersteunend 

kleinstedelijk gebied. Delen van de gemeente kunnen tot het buitengebied behoren. De provincie 

bakent in nauw overleg met de gemeente en het Vlaams Gewest, het kleinstedelijk gebied af 4.  

Het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied dient als woon- en werkgebied en als 

voorzieningenpool voor de regio te worden versterkt. Als doelstellingen voor het ruimtelijk beleid 

in het stedelijk gebied gelden: 

 het stimuleren en concentreren van activiteiten 

 het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke 

projecten 

 het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen 

 het leefbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en door locatiebeleid 

 het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 

 

 
3  Het RSV definieert hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur als volgt : ‘Onder hoog-dynamische 

toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt die infrastructuur verstaan die, omwille van haar intrinsieke aard, in haar 
onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de 
bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimte-
gebruik wijzigt. 
Hoog- en laagdynamische toeristische-recreatieve infrastructuur wordt gebruikt in tegenstelling tot de gangbare 
opdeling intensieve en extensieve recreatie, die vooral vanuit de aard van de infrastructuur zelf vertrekt. Dit betekent 
dat naargelang van de aard en de inrichting van de infrastructuur van de toeristisch-recreatieve activiteiten zelf, een 
bepaalde infrastructuur op de ene plaats laag- en op de andere plaats eerder hoog-dynamisch kan genoemd 
worden. Het is onmogelijk algemeen geldende kwantitatieve normen te definiëren die het onderscheid maken tussen 
hoog- en laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur.’ 

 
4   In het goedgekeurde afbakenings-RUP voor het kleinstedelijk gebied maakt het plangebied van voorliggend RUP 

deel uit van het stedelijk gebied. 
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Het structuurplan beschrijft met betrekking tot deze stedelijke gebieden een aantal 

ontwikkelingsperspectieven. Van belang voor het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn: 

- het bundelen van de economische activiteiten 

- gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen 

- differentiatie van bedrijventerreinen 

- realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid 

- optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek 

regionale bedrijventerreinen 

- het versterken van de multifunctionaliteit op een dusdanige wijze dat er een ruimtelijke 

meerwaarde, vormen van synergie en een complementariteit ontstaat 

- het zorgen voor collectieve en openbare ruimten 

- het ontwikkelen van een stedelijke mobiliteit en locatiebeleid. 

Haspengouw in het RSV 

Haspengouw behoort tot de grote, aaneengesloten gebieden van het buitengebied, die 

structurerend zijn voor de randen van Vlaanderen. Doordat de streek een grote samenhang 

vertoont en slechts in beperkte mate gewijzigd is door ingrepen, wordt ze beschouwd als een 

gaaf landschap op Vlaams niveau. Haspengouw is ook een van de belangrijkste landbouwregio’s 

in Vlaanderen en is structurerend voor de agrarische structuur.  

Het RSV doet geen specifieke uitspraken over de gewenste ruimtelijke structuur van 

Haspengouw. Wel stelt de Vlaamse overheid zich tot taak de agrarische structuur af te bakenen 

in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

Vlaams ecologisch netwerk 

Het Vlaams ecologisch netwerk (VEN), zoals omschreven in het decreet op het natuurbehoud, is 

opgenomen in het RSV.  

Beleidsmatig wordt geopteerd voor de realisatie van 125.000 ha grote eenheden natuur (GEN) 

en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), 150.000 ha natuurverwevingsgebied en 

10.000 ha ecologisch verantwoorde bosuitbreiding. 

De Vlaamse overheid bakent deze gebieden af in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Een eerste fase van het VEN is in najaar 2003 afgebakend. Geen onderdeel van het plangebied 

van dit PRUP is in deze eerste fase van het VEN gelegen. 

Ruimtelijke visie landbouw, bos en natuur Haspengouw-Voeren  

Kaart 4  Gewenste ruimtelijke structuur voor het Plateau van Landen, Gingelom en Sint-

Truiden (Droog-Haspengouw) 

Eind 2003 heeft de Vlaamse regering beslist tot de opstart van de planningsprocessen voor 

enkele pilootgebieden waarvoor gebiedsgericht de gezamenlijke afbakening van de natuurlijke 

en de agrarische structuur zal worden voorbereid. Haspengouw (Vochtig en Droog) is hiervoor 

een van de twee pilootregio’s. In overleg met sectoren en overheden is een ruimtelijke visie en 

concept voor het buitengebied in de regio opgebouwd (evt. gedifferentieerd naar deelgebieden) 

en van daaruit naar een gelijkwaardige afbakening van de natuurlijke en de agrarische structuur 

in de regio gegaan (in een of meer RUP’s al naargelang de prioriteiten). Deze visie en concept 

zijn meer gedetailleerd dan het provinciaal structuurplan, maar op een hoger abstractieniveau 

dan het gemeentelijk structuurplan.  
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Het vooronderzoek en het overlegproces naar de opbouw van visie, concept en actieprogramma 

zijn in de zomer van 2005 afgerond met een nota aan de Vlaamse regering met daarin een 

voorstel van gewenste ruimtelijke structuur en van programma voor uitvoering. Die voorgestelde 

beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten in deze verkenningsnota sporen in zeer grote mate 

met de gemeentelijke inzichten en voorstellen, zoals uit volgende omschrijving blijkt.  

De voorgestelde beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten in deze gewenste ruimtelijke 

structuur sporen in zeer grote mate met de gemeentelijke inzichten en voorstellen. 

Conceptelementen die van toepassing zijn voor het Domein van Brustem en zijn omgeving 

(gelegen binnen het deelgebied C1 Plateau van Landen, Gingelom en Sint-Truiden) zijn:  

 het vrijwaren van ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw op 

de leemplateaus ten zuiden van N3 (heel schematisch aangeduid op de kaart gewenste 

ruimtelijke structuur van Droog-Haspengouw, deelgebied C1, zie kaart 4) 

 behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden in 

de valleien van Cicindria en Melsterbeek 

 samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten in de omgeving 

van Kerkom behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en landschaps-

elementen (sommige VEN, meeste in verwevingsgebieden); voor de samenhang tussen deze 

bossen is de verbinding van de kasteelparken van Kerkom, over de bossen in de zuidelijke 

en oostelijke randen van het Domein van Brustem naar Melsterbeekvallei expliciet in de 

gewenste ruimtelijke structuur opgenomen 

 vrijwaren en versterken van landschappelijk waardevolle gebieden met erfgoedelementen als 

landschappelijke eenheden, in quasi de hele vallei van Cicindria met kasteeldorp Kerkom 

 behoud van het landschapsbepalend lijnvormig erfgoedelement van de Romeinse heirbaan. 

In het programma van uitvoering wordt bevestiging van de agrarische bestemming op het 

gewestplan voor het aangesloten agrarisch gebied ten zuiden van N3 vooropgesteld.  

 

De Vlaamse regering heeft, na een principiële beslissing over alle afbakeningsprocessen voor 

landbouw, bos en natuur in juni, op 5/12/2005 een beslissing over het planningsproces 

Haspengouw-Voeren genomen. Deze herbevestiging vervangt de selectie als agrarisch gebied 

van provinciaal belang uit het PRSL De regering herbevestigt daarin de agrarische bestemming 

van zeer grote delen van de agrarische gebieden uit de gewestplannen; in Sint-Truiden is dit het 

geval voor ongeveer de helft van het grondgebied, met name de hele oostelijke kant (grofweg ten 

oosten van de lijn Kortenbos-Ordingen-Kerkom) en de zuidwestelijke hoek (ten westen van de 

lijn Kerkom-Bevingen-Wilderen). ‘In deze herbevestigde agrarische gebieden kunnen gemeenten 

op basis van opties in goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 

planningsinitiatieven nemen voor agrarische bedrijvenzones van lokaal belang, differentiatie van 

het agrarische gebied in functie van de bebouwingsmogelijkheden, natuur- en 

landschapselementen van lokaal niveau, natuur in de bebouwde omgeving, wonen, werken, 

openbaar nut, toerisme en recreatie op lokaal niveau, lokale wegen of in uitvoering van 

goedgekeurde planologische attesten. Bij elk van deze planningsinitiatieven moeten de 

inhoudelijke uitgangspunten en de kwantitatieve opties ten aanzien van de hoofdfunctie landbouw 

in acht genomen worden.’ De beslissing bevat geen herbevestiging van natuur- of bosgebieden. 

Het domein van Brustem valt volledig buiten dit herbevestigd agrarisch gebied (zie kaart 5).  

Daarnaast bevat de regeringsbeslissing de goedkeuring van een operationeel uitvoerings-

programma waarin de opmaak van een beperkt aantal gewestelijke RUP’s (al dan niet na 

voorafgaand onderzoek) is opgenomen. In de omgeving van het Domein van Brustem betreft het, 

op te starten na voorafgaand specifiek onderzoek, het RUP Omgeving Kerkom/Brustem. Dit 

laatste, zo blijkt uit de begeleidende nota, heeft betrekking op de kasteelbossen en 

natuurwaarden in de omgeving van Kerkom, de Cicindriavallei en de verbinding in de bosstructuur 
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richting Melsterbeek (Brustem). Dit onderzoek is thans nog niet opgestart of in een AGNAS-

jaarprogramma opgenomen. 

Conclusie  

Het opzet van dit provinciaal RUP spoort met de opties van het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen en met de voorliggende gewestelijke uitwerkingen daarvan, behoudens mogelijk op 

volgende punten.  

Inhoudelijk kan de herbestemming van delen agrarisch gebied in de centrale open ruimte en de 

noordwestrand mogelijk conflicteren met de gewestelijke optie tot het vrijwaren van ruimtelijk-

functioneel samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw op de leemplateaus ten zuiden van 

N3, wanneer dergelijke herbestemming de agrarische structuur van dit deelgebied van Droog-

Haspengouw aantast. Door het niet opnemen van dit centrale deel en deze noordwestelijke rand 

van het Domein in het herbevestigd agrarisch gebied, geeft het gewest evenwel aan dat dit gebied 

binnen de agrarische structuur van de ruimere omgeving minder van belang is. Verderop in deze 

toelichtingsnota wordt dit aspect, mede in het licht van het niet herbevestigd agrarisch gebied, 

inhoudelijk beargumenteerd. 



OMGEVING    -    30/04/2015    -    08177_07_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O 

 22

3.2. Geldende plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

3.2.1. Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren 

Kaart 5  Gewestplan en herbevestigd agrarisch gebied 

Kaartblad 33/6 van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren vervat het studiegebied. Het 

gewestplan werd bekrachtigd bij K.B. van 04.04.1977 en gewijzigd bij M.B. in 1996 en 1997. 

Bijgaande kaart geeft een uitsnede weer.  

 

Ten noorden van het Domein zijn de harde bestemmingszones, eigen aan de stedelijke 

omgeving, dominant. Woongebieden komen er verweven voor met andere bestemmingen zoals 

zones voor gemeenschapsvoorzieningen, recreatiegebieden, KMO- en industriezones, 

parkgebiedjes en woonuitbreidingsgebieden. De grote paarse vlek van het bedrijventerrein 

rondom de fruitveiling springt meteen in het oog. Dit gebied ligt aan de oostelijke stadsrand, in de 

wig gevormd door de Expressweg N80 en Tongersesteenweg.  

Aan de stadsrand liggen enkele kleinere landelijke woongebieden.  

Het stedelijk woongebied wordt begrensd door de N3. Ten zuiden ervan komen echter nog andere 

zones voor die bestemd zijn voor (rand)stedelijke functies. Aansluitend bij de gewestweg liggen 

het bedrijventerrein bij Bevingen en het thans in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein in de 

noordrand van het Domein van Brustem.  

 

Typerend voor Haspengouw is de grote dominantie van gebieden met een agrarische 

bestemming. Een strook ten westen van de Naamsesteenweg en een zone tussen Kerkom en 

Muizen worden als landschappelijk waardevol beschouwd. Verspreid in het landbouwgebied 

komen kleine kerndorpen voor (landelijk woongebied), evenals relatief gefragmenteerde 

bestemmingszones voor natuur- en bosgebieden. Parallel aan de start- en landingsbaan van het 

vliegveld is er een zuidwest - noordoostgerichte opeenvolging van groene zones tussen Kerkom 

en Brustem. Het grootste aaneengesloten natuurgebied bevindt zich in de omgeving van het 

kasteeldomein van Kerkom.  

Tussen het bedrijventerrein en de start- en landingsbaan is een noord-zuidgeoriënteerde strook 

ingekleurd als bosgebied. Hier situeert zich de westelijke rand van de centrale open ruimte. Deze 

groenzone loopt uit op een gebied met recreatieve bestemming, nabij de start- en landingsbaan. 

Ook ten oosten van de start- en landingsbaan, nabij Aalst, ligt een groot recreatiegebied. Geen 

van beide recreatiezones is reeds als dusdanig ontwikkeld.  

De start- en landingsbaan zelf heeft een afzonderlijke luchtvaartbestemming. Eromheen is een 

groot gebied als reservatiestrook ingetekend, lopend van het kruispunt Naamsesteenweg - 

Kerkom Dorp tot aan het kasteel van Brustem. Deze reservatiestrook overlapt zowel agrarische, 

groene- als woonzones.  

Woonlinten komen beperkt voor. Enkel langs Naamsesteenweg en Luikersteenweg komen er 

noemenswaardige linten voor (landelijk woongebied). Ook de dorpsrand van Aalst heeft enkele 

uitlopers.  

3.2.2. Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’ 

Kaart 6  Gemeentelijk RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’ 

Voor het bedrijventerrein in de noordelijke rand van het domein is een ruimtelijk uitvoeringsplan 

van kracht (M.B. 31/10/2002). Bijgaande kaart geeft het grafisch plan ervan weer. Voor dit gebied 

vervangt dit het gewestplan.  
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3.2.3. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening structuuronder-
steunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden’ 

Kaart 7  Afbakenings-RUP kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

Dit afbakenings-RUP is op 23/12/08 door de Minister goedgekeurd. Het bedrijventerrein in de 

noordelijke rand van het domein is mee in het afgebakend kleinstedelijk gebied opgenomen. De 

afbakeningslijn ligt precies op de rand van dit bestemde bedrijventerrein. 

3.2.4. Herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem 

Kaart 8  Gemeentelijk herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem 

Volgens de afspraken tussen Stad en Provincie heeft het stadsbestuur een herzienings-RUP 

lokaal bedrijventerrein domein van brustem opgemaakt en definitief aanvaard (besluit deputatie 

14/10/2010). Dit RUP wijzigt met een overdruk de voorschriften voor alle lokale zones in het 

bedrijventerrein en herbestemt een bijkomende lokale zone. Bijgaande kaart geeft dit grafisch 

plan weer.  

3.3. Andere elementen uit de beleidscontext 

3.3.1. Regelgeving ruimtelijke veiligheidsrapportage  

Deze betreft de zogenaamde Seveso-bedrijven, met lage en met hoge drempelwaarden. Het 

Besluit van de Vlaamse regering van 26/1/07 geeft de procedures en vereisten voor het 

voorafgaandelijk toetsen van de veiligheidsaspecten ten opzichte van (potentiële) dergelijke 

bedrijven bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan aan. Sindsdien dient voor elk RUP dat 

wordt opgemaakt tijdig voor de plenaire vergadering een advies van de Dienst 

Veiligheidsrapportage van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 

overheid aangevraagd. Aan de hand van een stroomschema en de informatie waarover deze 

dienst beschikt of waartoe zij toegang kan krijgen, beslist zij of voor het betreffende RUP al dan 

niet een ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt; in sommige gevallen kan dit vervangen 

worden door een (veel beperkter, maar specifieker) omgevingsveiligheidsstudie van een 

aanwezig Seveso-bedrijf. Het ruimtelijk veiligheidsrapport bekijkt zowel de mogelijkheden van 

inplanting en uitbreiding van Seveso-bedrijven als van woonfuncties en kwetsbare locaties in en 

rond het plangebied van het RUP vanuit het oogpunt een voldoende grote afstand tussen beide 

te voorzien om preventief de effecten van een mogelijk ongeval in Seveso-bedrijven te beperken. 

De conclusies van een dergelijk RVR dienen verplicht in het RUP te worden ingewerkt. 

Daar een van de eerste bedrijven die zich in het (regionaal deel van het) Bedrijventerrein Domein 

van Brustem heeft gevestigd een lagedrempel Seveso-bedrijf was / thans hogedrempel Seveso-

bedrijf is, bestond de kans dat voor elk RUP in de (directe) omgeving – dus ook voor dit provinciaal 

RUP – een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) zou moeten worden opgemaakt, des te meer 

wanneer in een RUP nieuwe ontwikkelingen van wonen of kwetsbare locaties zouden worden 

voorzien. De beschikbare informatie vanwege dat bedrijf aan de Dienst VR maakt immers 

duidelijk dat het bedrijf normalerwijze ook in de toekomst met de thans gekende veiligheidsrisico’s 

zou kunnen blijven functioneren, maar door de enkele jaren geleden veranderde indeling van een 

aantal gevaarlijke stoffen is het bedrijf, zonder verandering ter plaatse, echter een hogedrempel 

Seveso-bedrijf geworden. Daarenboven plande dit bedrijf binnen zijn bestaande gebouwen een 

uitbreiding van zijn opslagcapaciteit voor enkele gevaarlijke producten, waarvoor recent ook een 

omgevingsveiligheidsrapport (OVR) is opgemaakt en goedgekeurd. En tot slot is de voorbije jaren 

ook een tweede Seveso-bedrijf (eerst met geringere veiligheidseffecten die bovendien binnen 

deze van het eerste bedrijf bleven) vergund en gerealiseerd; dit bedrijf voert thans binnen 
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dezelfde gebouwen een uitbreiding van zijn opslagcapaciteit door. Ook hiervoor is recent een 

OVR goedgekeurd. Beide bedrijven zijn gesitueerd op kaart 9 

 

In opvolging van de afspraken tussen Stad en Provincie is de voorbije jaren in opdracht van het 

stadsbestuur een RVR voor het bedrijventerrein opgemaakt. Het eindrapport hiervan is op 28 juni 

‘13 door de Dienst VR goedgekeurd. De definitieve resultaten en conclusies daarvan zijn ter 

voorbereiding van de plenaire vergadering in een eerder (voor)ontwerp van PRUP en in de 

bijhorende plan-MERscreeningsnota’s ingewerkt. De inhoudelijke conclusies uit dit RVR, bijv. 

inzake veiligheidscontouren omheen het bedrijventerrein, zijn ook voor andere RUP’s in de 

omgeving toepasbaar. Het RVR geeft duidelijkheid over de aard en omvang van de Seveso-

bedrijven die eventueel bijkomend in het bedrijventerrein kunnen worden toegelaten en over de 

delen van het bedrijventerrein waar dit eventueel kan gebeuren. Het RVR geeft ook duidelijkheid 

of een buitensportoefensite en/of een grootschalige evenementensite nabij het bedrijventerrein 

überhaupt mogelijk zijn en zo ja, op welke afstanden en/of onder welke voorwaarden. Navolgend 

in deze toelichtingsnota worden de conclusies uit dit RVR-eindrapport en uit een eerder 

uitgewerkte veiligheidsstudie weergegeven, alsook de wijze waarop dit in het RUP wordt vertaald. 

3.3.2. Regelgeving inzake milieueffectenrapportage 

Volgens de vigerende decretale bepalingen (Decreet 27/4/07, Besluit Vlaamse regering 12/10/07 

en Besluit Vlaamse regering 1/3/2013) is bij de opmaak van een beleidsplan of ruimtelijk 

uitvoeringsplan de opmaak van een plan-MER verplicht indien het plan elementen bevat die MER-

plichtig zijn. Voor een reeks andere situaties moet geval per geval worden afgewogen of ze 

aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben (de zogenaamde screeningsplichtige plannen). 

Met betrekking tot het plangebied van dit provinciaal RUP is er geen enkel relevant element uit 

de bijlage I en II-lijsten van MER-plichtige werken en handelingen bij het decreet. De nieuw 

bestemde delen bedrijventerrein betreffen immers, inclusief buffers ongeveer 31,5 ha. Met de 

reeds bestemde delen er bij waar alleen de voorschriften worden aangepast, beslaat het PRUP, 

inclusief de buffers, ca. 47 ha. Dit is lager dan de grenswaarde van 50 ha waarvoor een plan-

MER verplicht was, maar die sinds het recente arrest van het Europees Hof niet meer als een 

harde ondergrens mag worden beschouwd. Vermits het PRUP de ontwikkeling van een 

industrieterrein faciliteert, valt het wel onder de bijlagelijst van de Europese richtlijn en bijlage III 

van het nieuwe Besluit van 1 maart 2013. Los van de oppervlakte van het plangebied moet het 

al dan niet voorkomen van betekenisvolle milieueffecten dus voor de relevant aspecten worden 

gescreend. De aangepaste plan-MER-screening heeft de verschillende milieu-aspecten van dit 

plan meer in detail geanalyseerd en een hernieuwde plan-MER-screeningsronde op basis van 

voorontwerp 8 heeft hierover adviezen van instanties ingewonnen en is door de Dienst MER 

goedgekeurd. De opmaak van een plan-MER-screening voor dit PRUP volstaat dus. 

Het plan-MERscreeningsdocument en de beslissing van de Dienst MER hierover zijn in bijlagen 

2 en 3 van dit definitief ontwerp-RUP opgenomen. 
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3.3.3. Natuurwaarden 

uittreksel biologische waarderingskaart – versie2 

De BWK – versie 2 (met terreinopnames uit 2000) duidt een omvangrijk deel van het 

bedrijventerrein (en ook van het plangebied van dit PRUP) aan als biologisch waardevol. Het 

betreft ruigten, loofhoutopslag, een aantal bomenrijen en graslanden. Meer in het bijzonder wordt 

de eikengroep in het zuidwestelijke deel van het plangebied genoemd.  

Het overgrote merendeel van deze biologisch waardevolle delen heeft eerst in het gewestplan 

(1999) en nadien in het gemeentelijk RUP bedrijventerrein domein van brustem (2002) reeds 

bedrijvenbestemmingen (en sommige delen groene bestemmingen) gekregen. Een kleinere 

strook in de zuidoostelijke hoek van het plangebied en een tweede kleine strook in de westelijke 

rand ervan, krijgen thans met dit PRUP ook een bedrijven- (of buffer)bestemming. 

 

In het gemeentelijk RUP van 2002 en in combinatie met het thans voorliggend PRUP worden een 

aantal specifieke groenelementen (biologisch waardevol) beschermd, met name de eikengroep 

in het zuidwestelijke deel (blijvend natuur) en de bomenrijen in de zuidelijke rand (behoud of 

verplichte vervanging met 15 jaar overlaptijd). In het thans voorliggende PRUP wordt ook de niet 

op de BWK aangeduide holle weg op de rand van de westelijke uitbreidingszone (waar een 

segment van het provinciale fietsknooppuntennetwerk thans doorheen gaat) gerespecteerd door 

hem niet mee in de bedrijvenbestemming op te nemen. 

De grootste (centrale) groene vlek biologisch waardevolle vegetatie is binnen het kader van het 

thans geldend gemeentelijk RUP de voorbije jaren ontwikkeld tot bedrijfspercelen en is als 

dusdanig niet meer aanwezig. Ze valt ook buiten het plangebied van dit RUP. 

Beide RUP’s samen voorzien een raster van hoogstammig groen doorheen het hele 

bedrijventerrein, met een forse groenbuffer in delen van de zuidrand (met dit PRUP versterkt t.o.v. 

het thans geldend gemeentelijk RUP), parallel hieraan een dreefaanleg langs de rondweg en, 

haaks op beide, verbindende groene dwarsassen (waarvan sommige eveneens hernomen en 

versterkt in dit PRUP). 
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uittreksel biologische waarderingskaart – versie2 – ruimere omgeving hoofdstartbaan 

Het PRUP ondersteunt, zoals ook het goedgekeurd gemeentelijk RUP uit 2002, de 

vliegtuiggerichtheid van de bedrijven op / naar de bestaande vliegveldinfrastructuur (die, 

behoudens de laatste jaren, al decennia lang in gebruik is en bestemd is in het gewestplan). 

Volgens sommige instanties dient de screening van dit PRUP ook de natuuraspecten van deze 

gehele vliegveldactiviteit op te nemen. Behalve het feit dat de vliegveldinfrastructuur an sich niet 

tot het plangebied van dit PRUP behoort, kan in functie van deze vraag verwezen worden naar 

de BWK voor het gebied. Deze kaart, die courant als de beste beleidsondersteunende inzake 

natuurbeleid wordt beschouwd en gehanteerd, bevat geen (zeer) waardevolle natuurgebieden op 

korte afstand van de hoofdstartbaan. 

 

In functie van een komende actualisering van de BWK hebben het Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek (INBO) in 2013 een 

soorteninventarisatie op het Domein van Brustem uitgevoerd. Deze geeft aan dat de zuidelijke 

uitbreidingszone van het regionaal bedrijventerrein mee onderdeel zou zijn van een kerngebied 

voor akkervogels in het domein, naast andere nabije kerngebieden die zich zowel oostwaarts als 

zuidwaarts ver daarbuiten uitstrekken. Detailgegevens over akkervogels specifiek voor deze 

(verhoudingsgewijze beperkte) uitbreidingszone zijn voorlopig niet voorhanden. 

Diezelfde soorteninventarisatie geeft ook aan dat de graslanden tussen de hoofdstartbaan en het 

huidige bedrijventerrein aan beide zijden van waar de rondweg de hoofdstartbaan kruist, 

complexen zijn van biologisch waardevolle en biologisch zeer waardevolle elementen. Het betreft 

mesofiel hooilanden waar mogelijk ook wilde peen, pastinaak en goudhaver in voorkomen. Het 

RUP bestemt het deel ervan ten noordoosten van de rondweg (ca. 3,5 ha) waarin ook de 

waterbuffervijver met struweelopslag rondom is gelegen is tot buffer (onbebouwbaar en 

onverhardbaar), en het deel ervan ten zuidwesten van de rondweg als zone voor vliegtuiggerichte 

activiteiten. Deze laatste (ca. 1,5 ha) is bedoeld als verbinding voor vliegtuigen tussen de 

bedrijvenzone en de hoofdstartbaan en kan en zal waarschijnlijk in belangrijke mate worden 

verhard. Het RUP leidt binnen zijn plangebied dus meer dan waarschijnlijk tot de vernietiging van 

die 1,5 ha; ten opzichte van het gehele complex aan hooilanden omheen de startbanen is een 

uiterst bepekt deel (naar schatting ong. 3 %).  
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3.3.4. Mogelijke verbinding naar E40 

Momenteel loopt op initiatief van de Vlaamse overheid een plan-MERonderzoek naar een 

eventuele nieuwe / verbeterde auto-verbinding van Sint-Truiden naar E40. Meerdere van de 

onderzochte tracés volgen delen van de rondweg door het bedrijventerrein. Dit lijkt moeilijk 

combineerbaar met de verdelende / verzamelende rol van de rondweg voor het bedrijventerrein, 

en ook voor de reeds belaste situatie van de aansluitingsrotonde ervan op N3. 

 

Evenwel worden die mogelijkheden en het lopende onderzoek verder niet in dit PRUP betrokken. 

De eventuele extra belastingen en eventuele ingrepen die uit dat Vlaams planningsproces naar 

voor zouden kunnen komen, ook met betrekking tot het bedrijventerrein en het plangebied van 

dit PRUP, dienen in het kader van dat Vlaams planningsproces opgevangen en desgevallend 

planologisch in orde gezet. 

3.3.5. Landbouweffectrapport 

Om de meest geschikte inhoud van flankerende maatregelen naar de betrokken landbouwers in 

beeld te krijgen, heeft de provincie aan de VLM  gevraagd een LandbouwEffectRapport voor dit 

RUP op te maken. Naar aanleiding van de plenaire vergadering van het PRUP op 7 juli 2014 

heeft de deputatie de opdracht voor de opmaak van een LER gegund aan de VLM in zitting van 

21 augustus 2014. De startvergadering heeft plaatsgevonden op 25 september 2014. In het 

najaar zijn de landbouwers bevraagd en deze resultaten zijn eind december 2014 aan de 

provincie overgemaakt. Op 26 februari 2015 is een tweede vergadering doorgegaan waarbij de 

resultaten van de bevraging zijn toegelicht en de aanzet van flankerende maatregelen zijn 

voorgesteld ter goedkeuring. De VLM heeft op basis van de opmerkingen alles verder afgerond 

tot een definitief LER-rapport. Dit rapport is aan het provinciebestuur overgemaakt. 

3.4. Bestaande ruimtelijke structuur  

Kaart 9  Bestaande ruimtelijke structuur 

Het Domein van Brustem wordt grosso modo begrensd door de N3, de N80, de N789 en Kerkom 

Dorp – Bermenstraat. Langs deze wegen liggen de dorpen Brustem, Bevingen, Aalst en Kerkom. 

Door de relatief compacte nederzettingsstructuur, die kenmerkend is voor Droog Haspengouw, 

hebben de kerndorpen weinig ruimtelijke binding met het gebied.  

Ten westen en ten oosten liggen de valleien van de Cicindria en de Melsterbeek.  

Het gebied is overwegend vlak, maar loopt in het westen en zuiden over in de hellingen van de 

omgevende plateaugronden.  

 

Binnen het domein zelf, en ook voor de noordelijke rand ervan, zijn de rondweg met de daaraan 

gekoppelde functies en de start- en landingsbanen de structurerende elementen.  

De rondweg is de verdeelring waarop start- en rolbanen en andere wegen aantakken. Ook de 

meeste gebouwen zijn aan deze weg gerelateerd.  

Het gebied binnen de rondweg en de omgeving van de startbanen zijn overwegend open. Aan 

de rand van de open ruimte, grenzend aan de rondweg komen enkele kleinere bosjes en beboste 

randen voor, die de centrale open ruimte als een amfitheater vorm geven en begrenzen. Ook 

enkele recente bedrijfsgebouwen komen er voor. 

De centrale ruimte wordt sporadisch onderbroken door bomengroepen, kleine 

landschapselementen en enkele gebouwen (watertoren in het noordelijk deel, enkele 

schuilhokken in het zuidelijk deel).  
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De buitenrand van de rondweg heeft een meer heterogeen voorkomen, met een afwisseling van 

open en gesloten ruimten. In het zuiden komen typische ‘pijpekoppen’ voor, verharde ruimten 

voor het stallen van vliegtuigen. De noordelijke zone, grenzend aan de N3, wordt daarnaast 

gekenmerkt door een relatief grote vrijgemaakte oppervlakte, waar alsmaar meer nieuwe 

bedrijfsgebouwen verrijzen.  

Opvallende gebouwen zijn de grote loodsen ten oosten en ten westen van de start- en 

landingsbaan. De loodsen 26-27 ten oosten van de start- en landingsbaan zijn van een 

merkwaardige industrieel-archeologische kwaliteit met hun betonnen vakwerk- en dakstructuur 

die met een minimum aan steunpunten een zeer grote ruimte overspant. 

In het zuiden ligt de bebouwing gegroepeerd in drie aparte clusters. Er komen twee concentraties 

van vliegtuigshelters voor, met daar tussenin de verkeerstoren. Ten noordoosten ervan ligt het 

munitiedepot, bestaande uit meerdere kleinere gebouwen en strak afgebakend door 

populierenrijen.  

De bomenrij begrenst een openruimtecorridor die de centrale open ruimte verbindt met de 

zuidelijke plateaugronden.  

 

In het westen krijgt het gebied meer reliëf en gaat over in de helling bij Bevingen en Straeten, die 

grotendeels ingenomen wordt door landbouwgronden (fruitplantages en akkerland). Ook in het 

zuiden wordt het landschap golvender. De omgeving van het Wit Kasteel en de heuvel met de 

vliegtuigshelters liggen merkelijk hoger dan de noordelijke kant van de centrale open ruimte.  

In de westelijke randzone bevinden zich momenteel twee fietsroutes, namelijk een segment 

tussen de knooppunten 185 en 189 van het provinciaal fietsknopennetwerk in de holle weg op de 

rand van het thans bestemde bedrijventerrein en langs Kapelstraat en Straeten en de zuidelijke 

groene schakel langsheen het volledige plangebied en verderop naar het zuiden langs Straeten.  
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4. Knelpunten, kwaliteiten en potenties 

4.1. Knelpunten 

Bij de verdere ontwikkeling van de noordelijke rand van het domein van Brustem, en in het 

bijzonder van het bedrijventerrein aldaar, dient rekening gehouden te worden met volgende 

knelpunten.  

 

- Door het voormalig gebruik is een deel van de bodem verontreinigd en te saneren. Het gaat 

onder andere om de voormalige gebouwen, vliegtuigstelplaatsen en kerosinetanks. Een 

aantal saneringen zijn lopende; andere verontreinigde gronden bemoeilijken de uitbouw van 

het bedrijventerrein. 

- De start- en rolbanen zijn deels in slechte staat en dienen hersteld te worden (nieuwe deklaag) 

vooraleer er luchtvaartactiviteiten kunnen plaatsvinden.  

- De erg langzame uitvoering van de in het goedgekeurde gemeentelijk RUP voorziene 

groenstructuur in het bedrijventerrein, waardoor een kwalitatief beeld vooralsnog achterweg 

blijft. 

4.2. Kwaliteiten  

Het gebied heeft tal van kwaliteiten die de aantrekkelijkheid ervan verhogen en die bij de 

ontwikkeling behouden moeten blijven:  

- De ligging bij de N3 (primaire weg) en Luikersteenweg, niet ver van het knooppunt met N80, 

biedt optimale ontsluitingsmogelijkheden voor gemotoriseerd vervoer.  

- De rondweg is reeds vernieuwd en de overige aanwezige infrastructuur kan mits enige 

aanpassings- en herstelwerken opnieuw gebruikt worden voor bedrijvigheid en/of recreatieve 

doeleinden. Het gaat onder meer om de werkplaatsen, vliegtuigloodsen, de verkeerstoren, 

enzovoort. 

- De inrichting van het regionale bedrijventerrein volgens de duidelijke structuur vastgelegd in 

het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein van 2002. 

- Het domein en het bedrijventerrein erin zijn vlot en op aantrekkelijk wijze bereikbaar met de 

fiets, zowel van uit de stad als op een hoger niveau (zuidelijke groene schakel, romeinse weg, 

provinciaal fietsknooppuntennetwerk).  

- Het domein is een groot, aaneengesloten openruimtegebied op een boogscheut van het 

stadscentrum gelegen.  

- De loodsen 26-27 hebben zowel van binnen als van buiten een architecturale kwaliteit die een 

bescherming als karaktervol gebouw verantwoordt. 

De eerste drie kwaliteiten betreffen specifiek het regionale bedrijventerrein. 

4.3. Potenties 

De noordelijke rand van het Domein van Brustem heeft tenslotte een aantal potenties die directe 

mogelijkheden bieden om nieuwe ontwikkelingen op te enten.  

- De infrastructuur (met de start- en landingsbaan als belangrijkste) en de mogelijkheden voor 

luchtvaartactiviteiten, luchtvaartverbonden bedrijvigheid en al dan niet luchtvaartverbonden 

recreatie zijn aanwezig. Deze worden ondersteund door de recente verwerving van de start- 

en landingsbaan van de militairen door LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij). 
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- Indien er in Sint-Truiden bijkomende oppervlakte regionale bedrijventerreinen dient 

gerealiseerd, biedt een uitbreiding van het bedrijventerrein in de noordelijke rand die de 

openheid van de centrale ruimte van het domein respecteert hiertoe (enige) potentie. 

- De aanwezigheid van twee nabij elkaar gelegen Seveso-bedrijven (hoge drempel, maar met 

relatief minder gevaarlijk producten) biedt mogelijk mogelijkheden tot gerichte clustering van 

soortgelijke bedrijven. 

- De recente opname van onderdelen van het regionale bedrijventerrein (nieuwe rolbaan, 

wetenschapspark met fruitcluster) in de projectfiches van het SALK-plan n.a.v. de sluiting van 

Ford Genk verhoogt de middelen voor ontwikkeling en de kansen op aantrekken van nieuwe, 

gepaste bedrijvigheid. 

- De mogelijkheden voorzien in het goedgekeurde gemeentelijk RUP voor bundeling van 

ondersteunende bedrijfs- en voorzieningenactiviteiten.  

- De voor de eerstkomende jaren geplande realisatie van de nieuwe kruising van N3 en N80 

(ovonde) in het kader van het goedgekeurde masterplan N80 zal de bereikbaarheid van het 

bedrijventerrein ondersteunen; de heraanleg van de volledige doortocht van N80 langs de 

Truiense kernstad de jaren nadien, met scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, zal die 

bereikbaarheid vanuit Hasselt beduidend verbeteren. 

- Verwerving van de centrale faciliteitenzone door de stad verhoogt de realisatiekansen en de 

kwalitatieve invulling van dit beeld- en imagobepalend onderdeel van het bedrijventerrein. 

- De ligging van het bedrijventerrein nabij de stad, en nabij de oost-west-handelsas daarin, biedt 

potenties voor de ontwikkeling van stadsgerichte distributie. 

- Zowel naar opvang van parkeren als naar meervoudig gebruik van ondersteunende diensten 

is een synergie (en bijhorend zuinig ruimtegebruik) mogelijk tussen het bedrijventerrein en 

eventuele van toeristisch-recreatieve voorzieningen in de omgeving. Door de wijze waarop de 

voorschriften in het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein voor de centrale zone daarvan zijn 

ingeschreven, is de potentie voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling in de rand van dat 

bedrijventerrein, met toegang van daaruit en met de nodige onderlinge relaties ermee tot op 

heden gevrijwaard. 

- De aanleunende grootschalige centrale open ruimte, zo dicht bij een stad en een station, biedt 

mogelijkheden en een unieke potentie in de ruime regio, mogelijk zelfs uniek in Vlaanderen, 

voor grootschalige manifestaties in open lucht. 

De eerste acht potenties hebben ook en vooral betrekking op het bedrijventerrein. 
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5. Gericht onderzoek voor de noordelijke helft 
Op basis van het structureel overleg met afgevaardigden van Stad en hogere overheden over de 

discussienota voor het gehele domein (december 2003), het daaropvolgende overleg over het 

militair gebruik van delen van het domein, de besprekingen van afgevaardigden van Stad met 

GOM/POM-Limburg over actuele kleinere probleempunten in het bedrijventerrein en met de 

initiatiefnemers van een mogelijk sportrecreatiecomplex (2006), de overleggen met de hogere 

overheden over de subsidiariteitskwesties (september 2008 en maart 2009), de behandeling van 

het herzienings-RUP voor de lokale delen van het bedrijventerrein (najaar 2009-voorjaar 2010) 

en de werkzaamheden van de ambtelijke werkgroep (stad / provincie) voor dit RUP (2010 – 

heden) zijn enkele thema’s geselecteerd waarrond (deels toen, deels recent) kort en gericht 

onderzoek is uitgevoerd om voorgaande potenties van de noordelijke rand van het gebied te 

onderzoeken, te onderbouwen of bij te schaven. De resultaten zijn hierna weergegeven. 

5.1. Bedrijvigheid 

5.1.1. Uitbreiding van het bedrijventerrein 

De opvang van de toenmalige behoeften inzake bedrijvigheid en de inrichtingsprincipes van het 

bedrijventerrein zijn onderzocht voor en vastgelegd in het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein 

Domein van Brustem. Thans dienen zich nieuwe taakstellingen en uitdagingen voor Sint-Truiden 

en voor het bedrijventerrein in het Domein van Brustem aan. 

Indicaties over de taakstelling  

Het huidig provinciaal ruimtelijk structuurplan voorziet een taakstelling voor bijkomende 

bedrijventerreinen in Sint-Truiden.  

 

Met de herziening van het RSV krijgt Limburg voor de periode 2007-2012 een taakstelling van + 

939 ha, eventueel aangevuld (heel onzeker) met een beleidsmatige reserve. Daarvan ligt de 

klemtoon op 282 ha effectief bijkomend te bestemmen bedrijventerrein. Deze cijfers hebben 

betrekking op alle soorten bedrijventerreinen, dus zowel lokale als regionale. Deze taakstelling 

zal niet in cijfers worden doorvertaald, maar kwalitatief per kleinstedelijk gebied en economisch 

knooppunt worden geanalyseerd naar aanleiding van de afbakening of de intentie tot het 

realiseren van een bedrijventerrein. Daarbij zal o.m. rekening gehouden worden met de 

aanwezige oppervlakte aan bedrijventerreinen, de bezettingsgraad ervan en de vrijliggende 

gronden er in, de ruimtelijke, mobiliteits- en milieucontext en de potenties van het terrein. Het is 

duidelijk dat Sint-Truiden, als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, in de totale 

taakstelling voor de provincie een – verhoudingsgewijze – belangrijke rol te vervullen heeft. Het 

informatief deel (blz. 302) van de RSPL-actualisatie geeft een minimum van 20 à 25 ha bijkomend 

te bestemmen bedrijventerreinen voor de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden op. 

Puur indicatief kan worden aangegeven dat in een ruwe en theoretische benadering, met loutere 

verdeling van de taakstelling in verhouding tot het aantal actieven in de verschillende Limburgse 

steden, ca. 42 ha (en zeer evt. een deel van de beleidsmatige reserve) regionale en lokale 

bedrijventerreinen in Sint-Truiden dienen gerealiseerd / benut en ca. 13 ha regionale en lokale 

bedrijventerreinen in Sint-Truiden zouden kunnen / dienen te worden bestemd.  

 

Voor de invulling van de taakstelling naar stedelijke gebieden en economische knooppunten 

wordt rekening gehouden met de nog beschikbare oppervlakten in bedrijventerreinen.  
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Volgende gegevens zijn hierover ter beschikking (situatie midden 2012). 

- Volgens gegevens POM-Limburg : 

- in bedrijventerrein Schurhovenveld (Punch-site, nr. A op onderstaande figuren): 10 ha 

- in het bedrijventerrein Domein van Brustem: 7 ha. 

- Voortbouwend op de deelstudie lokale economie voor de herziening van het gemeentelijk 

structuurplan (beschikbare bedrijfspercelen per 1/6/09)  

- 2,5 ha lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem (waarvan 1,75 ha op privaat perceel 

dat niet ontwikkeld geraakt en 0,75 ha in snippers daarrond) 

- ong. 21,3 ha regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem (en 4 ha in de 

faciliteitenzone) 

- 1,5 ha lokaal bedrijventerrein Fabriekstraat (1 perceel) 

- 2 ha (2 percelen nrs. B en C op onderstaande figuren) regionaal bedrijvigheid in 

Schurhovenveld / Terbiest en aanvullende meerdere onderbenutte percelen (zie 

aanduidingen in streepjeslijn op onderstaande figuren) en leegstand van min. 1 gebouw 

(1,3 ha nr. D op onderstaande figuren) in deze bedrijventerreinen 

- in de lokale bedrijventerreinen in de dorpen: geen. 

- Volgens recente gegeven van stad en LRM is het beschikbare aanbod in het regionaal deel 

van het bedrijventerrein Domein van Brustem begin 2015 geslonken tot ong. 8 ha in het 

luchtvaartgerichte deel (en 4 ha in de faciliteitenzone).  

Geïntegreerd geeft dit in totaal een oppervlakte van ca. 22 ha bestemd maar niet benut 

bedrijventerrein (en 4 ha in de faciliteitenzone). 

 

bedrijventerrein Terbiest – onbenutte percelen (volle lijnen) en perceeldelen (stippellijnen) 
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bedrijventerrein Schurhovenveld – onbenutte percelen (volle lijnen) en perceeldelen 

(stippellijnen) 

 

Zoals uit bijgaande figuren blijkt, variëren de te benutten percelen en perceeldelen in de 

bedrijventerreinen van Terbiest en Schurhovenveld qua omvang. Er zitten ook meerdere kleine 

sites bij die te klein zijn (minder dan 0,5 ha) voor echte regionale bedrijven. Vanuit compact 

ruimtegebruik ligt het voor de hand dat deze kleinere percelen door kleinere, vermoedelijk lokale 

bedrijven worden benut.  

Uitbreidingsmogelijkheden voor het regionaal bedrijventerrein Domein van 
Brustem 

 Randafwerking en grenscorrecties 

Vanuit (de memorie van toelichting van) het in 2002 goedgekeurde gemeentelijk RUP 

Bedrijventerrein worden geen randvoorwaarden naar de overige delen van het domein gesteld, 

behoudens de verdubbeling van het buffergebied naar de centrale open ruimte (bijkomende 15 

m).  

Enkele kleine grenscorrecties voor een logischer en rechtere rand van het zuidoostelijke deel van 

het bedrijventerrein naar de centrale open ruimte zijn aangewezen, maar kunnen worden 

ingewerkt in een ruimere uitbreiding van het terrein. 

De zinvolle grenscorrecties aan het huidige bedrijventerrein zouden zorgen voor een behoorlijke 

optimalisering van sommige kamers ervan, maar hebben slechts op een zeer beperkte 

oppervlakte betrekking. Enerzijds voegen ze op drie plaatsen ca. 0,8 ha zone voor bedrijvigheid 

met regionaal karakter toe; anderzijds schrappen ze op een plaats ca. 0,2 ha uit deze 

bestemming. Per saldo zouden ze dus ca. 0,6 ha aan de zone voor bedrijvigheid met regionaal 

karakter toevoegen.  

 

Daarnaast is er een probleem met de geringe mogelijke perceelsdiepte in het gedeelte van het 

regionaal bedrijventerrein ten zuidoosten van de toegangsdreef, waar door de configuratie van 

de vroegere gewestplangrens en de bestaande en behouden rondweg voor effectieve 



OMGEVING    -    30/04/2015    -    08177_07_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O 

 34

bedrijvigheid slechts een strook van 80 m beschikbaar is. Het is zinvol deze diepte te vergroten 

naar 200 m, hetgeen ook volgens LRM en POM-Limburg voor regionale bedrijven wel een 

werkbare maat is. Op deze manier zal de betrokken zone sneller en makkelijker tot ontwikkeling 

komen; dit vereist een uitbreiding van het bestemde bedrijventerrein (met ca. 5,2 ha, deels 

overlappend met voorgaande, nr. 1 op bijgaande figuur).  

Met deze uitbreiding wordt geopteerd voor percelen die vanaf de rondweg worden ontsloten, 

zonder bijkomende lokale ontsluitingsinfrastructuur. Dit betekent dat deze bedrijven met achter-

kanten naar de centrale open ruimte zullen staan en dat de buffer hier dus aan belang wint.  

 Ruimere uitbreidingsmogelijkheden  

Voornoemde grenscorrecties kunnen worden ingebed in een meer substantiële uitbreiding van 

het regionale bedrijventerrein. Gelet op het belang van de centrale open ruimte zal een dergelijke 

uitbreiding zich als een bijkomende schil in de rand van de centrale open ruimte inpassen en 

noodzakelijkerwijze beperkt blijven in oppervlakte. De beoogde bredere buffer van het 

bedrijventerrein (cfr. optie uit 2002 voor een 30 m brede buffer, thans overgenomen in een 25 m 

brede buffer overeenkomstig de breedte die de provincie steeds voor dergelijke buffers hanteert) 

wordt best ineens in de rand van deze uitbreiding voorzien. Deze buffer is in dit specifieke geval 

extra dit te verantwoorden door het landschappelijk belang en de potentieel grote 

bezoekersaantallen in de centrale open ruimte. 

 

In het zuidoostelijk deel van het regionaal bedrijventerrein zou een dergelijke bijkomende schil in 

de rand van de centrale open ruimte ruimtelijk verantwoord zijn omdat zij mee de komvorm van 

die centrale open ruimte zou accentueren en zou toelaten in een tweede laag – weliswaar niet zo 

diepe – bedrijfspercelen met een afgewerkte voorgevel naar de centrale open ruimte te plaatsen. 

Evenwel conflicteert een dergelijke ruimere uitbreiding in dit zuidoostelijk deel met de wens van 

de stad om de unieke potentie van die centrale open ruimte van het domein van brustem voor 
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grootschalige evenementen te vrijwaren, een troef die eveneens aanzienlijke economische baten 

voor de lokale economie kan opleveren. Een dergelijke ruimere uitbreiding is niet in dit PRUP 

opgenomen. 

Alleen ter hoogte van de toegangsdreef zelf, in het diepst van ‘de oksel’ van de noordelijke 

rand van de centrale open ruimte, is aansluitend op voornoemde 200 m-uitbreiding wel een 

diepere uitbreiding mogelijk (ca. 1,9 ha, nr. 2 op bijgaande figuur). Deze bijkomende percelen 

kunnen rechtstreeks worden ontsloten vanaf het verlengde van de centrale toegangsdreef.  

Om een betere band van het bedrijventerrein met de start- en landingsbaan te creëren en zo 

het luchtvaartgerichte karakter te ondersteunen, is het zinvol de zone tussen het 

bedrijventerrein en de hoofdstartbaan ook een bedrijfsgerichte bestemming te geven die 

vliegtuigbewegingen, tijdelijke opslag en kleine constructies die in overeenstemming zijn met de 

veiligheidseisen mogelijk maakt. Dit betreft, ten zuiden van de rondweg, met inbegrip van de 

voormalige zuidoostelijke buffer tot aan de rondweg 5 een zone van ca. 3,2 ha. Daarnaast kan ten 

noorden van de rondweg ook de strook bestemde bufferzone mee tot bedrijvenzone worden 

herbestemd wanneer de naastgelegen site met het aangelegd waterbufferbekken tot (veel 

bredere) buffer wordt bestemd, hetgeen 0,4 ha bijkomend en effectieve benutbaar 

bedrijventerrein oplevert. Beide onderdelen samen zijn als nr. 3 op bijgaande figuur aangeduid. 

 

Voor het deel ten westen van de toegangsdreef lagen twee opties voor. Het vorige stadsbestuur 

achtte dit de meest geschikte plaats voor de inplanting van een buitensportsite die mee de 

overgang naar de centrale open ruimte maakt en die occasioneel ook mee voor grootschalige 

evenementen in de centrale open ruimte kan worden ingeschakeld. Het huidige stadsbestuur sluit 

zich aan bij het voorstel van de provincie om de uitbreiding van het bedrijventerrein ook ten 

westen van de toegangsdreef door te trekken. Het wil deze uitbreidingzone, samen met de 

voormalige faciliteitenzone, in het kader van het SALK-plan en bij voorkeur in samenwerking met 

een universiteit ontwikkelen tot een wetenschapspark. De ligging in de rand van een regionaal 

bedrijventerrein met uitzicht op de centrale open ruimte is hiervoor optimaal. Ruimtelijk gezien, 

om de openheid van de centrale open ruimte niet te veel aan te tasten en haar komvorm te 

behouden, bestaat deze bedrijvenuitbreiding uit een bijkomende schil van ongeveer 160 à 180 m 

diepe percelen, die via een nieuwe lokale ontsluitingsstraat vanaf de centrale toegangsdreef kan 

worden ontsloten. Een degelijke uitbreiding, nr. 4 op bijgaande figuur, levert netto ca. 8 ha, bruto 

ca. 9 ha bijkomend bedrijventerrein kunnen opleveren. 

De buitensportoefensite die het stadsbestuur voor ogen heeft, sluit hier op aan (zie verder in punt 

5.2). 

 

Een volgende uitbreidingssite bevindt zich in de westelijke rand van het domein, maar op 

afstand van de zuidelijke groene schakel, een interessante locatie voor hoogwaardige 

fruitgerichte bedrijvigheid (onderzoek of ontwikkeling, vernieuwende fruitverwerking, …). Deze 

locatie draagt bij tot een aantrekkelijk afgewerkte rand van het bedrijventerrein.  

Die bijkomende westelijke lob regionale bedrijvigheid aan Kapelstraat kan, rekening houdend met 

de aanwezige holle weg, ong. 6,7 ha netto beslaan, zie nr. 5 op bijgaande figuur.  

De westelijke en noordelijke randen van deze uitbreiding, die niet naar de centrale open ruimte 

zijn gericht, behoeven voor hoogwaardige en dus ook visueel aantrekkelijke bedrijven slechts een 

enkele buffer van 15 m of (in de noordrand waar de reliëfwerking het zicht beperkt) van een 

bomenrij. Hierdoor kan tegelijk de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid maximaal worden genomen, 

de afstand tussen de buffer en de groene schakel ook zo groot mogelijk worden gehouden en zo 

 

 
5  In principe moet ook aan de zuidoostrand van het bedrijventerrein, aan de zone voor vliegtuiggerichte activiteiten, een 

buffer voorzien worden, maar dit is niet combineerbaar met de beoogde toegankelijkheid van de startbaan. De RUP-
voorschriften leggen dan ook op dat de gebouwen in deze richting functioneel-aantrekkelijk uitgewerkte gevels hebben 
en dat evt. buitenopslag er beperkt blijft tot gestationeerde vliegtoestellen.  
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min mogelijk fruitplantages worden aangetast. Een smallere buffer dan aan de zuidelijke rand is 

hier verantwoord daar het hoogwaardige bedrijvigheid betreft waarvan de gebouwen op zich 

langs alle zijden aantrekkelijke wanden zouden moeten hebben. Gelet op de hoge ligging van 

deze site zijn deze gebouwen van ver zichtbaar en kan er van uit gegaan worden dat 

initiatiefnemers op deze speciale zichtlocatie meer aandacht zullen geven aan de architecturale 

kwaliteit van hun gebouwen. Dit is zo vertaald in de RUP-voorschriften. 

 Faciliteitenzone 

De zone voor faciliteiten en gemeenschappelijke diensten, centraal in het bedrijventerrein en vlak 

bij de toegang ervan gelegen is al van bij de voorbereidingen van het gemeentelijk RUP 

Bedrijventerrein in 2000 een fel discussiepunt. Een mogelijke ondersteunende rol voor het hele 

bedrijventerrein en voor een mogelijke grootschalige recreatieve ontwikkeling (indertijd het 

mogelijke nieuwe stadion voor STVV), haar potentiële ontsluitende rol naar de centrale open 

ruimte van het Domein, de aantrekkelijke locatie voor de vestiging van bedrijven en omgekeerd 

de trekkende rol die bedrijven op deze plek voor de ontwikkeling van het hele bedrijventerrein 

kunnen bieden, de rol als baken in het landschap zijn de verschillende aspecten die in de 

discussie over deze plek meespelen. Om uiteenlopende opties naar de toekomst in verband met 

deze plek open te houden, zijn er in het goedgekeurde gemeentelijk RUP Bedrijventerrein vooral 

vrijwarende maatregelen opgenomen en is een definitieve invulling qua bestemming en inrichting 

in relatie tot de omgeving naar een volgend RUP doorgeschoven.  

De situatie is sinds 2002 enerzijds gewijzigd en anderzijds duidelijker geworden.  

 

Binnen het bedrijventerrein is de situatie als volgt geëvolueerd. Het gebruik van deze centrale 

zone voor dienstverlenende activiteiten en faciliteiten voor het gehele bedrijventerrein is een optie 

die in de praktijk door de terreinbeheerder niet is opgenomen; voor zover dergelijke activiteiten 

zich tot op heden hebben aangediend vinden zij veeleer plaats in de lokale delen van het 

bedrijventerrein. Thans liggen echter opnieuw een vraag naar een bedrijfsverzamelgebouw en 

een idee voor een stadsdistributiecentrum, waarvoor ook POM-Limburg interesse heeft, voor. 

Deze betreffen echter een kleinere oppervlakte. Vragen en voorstellen naar andere 

ondersteunende diensten blijven achterwege. Het oorspronkelijke idee uit 2002 om de 

dienstverlenende activiteiten voor het bedrijventerrein te combineren met de faciliteiten die een 

hedendaags voetbalstadion kan bieden, is achterhaald door de keuze van STVV om het stadion 

aan Staaien te moderniseren. Het zou echter in een meer bescheiden vorm, in een combinatie 

van de diensten van een bedrijfsverzamelgebouw nog voor de toekomst kunnen opengehouden 

worden. Alleen behoeft dit geen volledige en exclusieve faciliteitenzone. Door blijvende en nog 

opgedoken problemen met bodemkwaliteit, is het aantal zones waarin de terreinbeheerder 

percelen voor regionale bedrijvigheid kan aanbieden actueel nog steeds beperkt. Het inschakelen 

van de faciliteitenzone voor passende vormen van regionale bedrijvigheid is vanuit dit oogpunt 

zinvol. Gelet op de beeld- en imagobepalende ligging aan de hoofdingang van het 

bedrijventerrein blijft het evenwel gewenst dat deze site niet met doorsnee-banale bedrijven, maar 

met hoogwaardige en aantrekkelijke ogende bedrijven wordt ingevuld. Het door de stad in het 

kader van het SALK-plan voorgestelde project voor een wetenschapspark op deze locatie sluit 

naadloos bij deze bekommernis aan. 

 

In de relatie met de omgeving en in het bijzonder met de achterinliggende centrale open ruimte 

is het doorheen de voorbije jaren en maanden duidelijk geworden dat op korte en middellange 

termijn alleen een buitensportoefensite zich als laagdynamische (recreatieve) voorziening voor 

vestiging in de rand van het bedrijventerrein zal aandienen.  
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Ook de verbindende rol van de zone naar de centrale open ruimte is met deze optie duidelijker 

en meer afgelijnd geworden: het beperkt zich tot enkel een toegangsstraat voor deze sportsite, 

voor de aanleunende bedrijven ten zuidoosten en ten zuidwesten ervan (zie hoger) en (bij 

occasionele massa-evenementen) naar de centrale open ruimte. Deze toegangsdreef moet 

visueel een band tussen het centrale punt van het bedrijventerrein en de centrale open ruimte 

van het Domein verzorgen. Een grotere ruimte dan een brede dreef rond een smalle 

toegangsstraat dient hiervoor evenwel niet langer gevrijwaard. 

 

Door de combinatie van deze verschillende redenen is de bestemming en zijn zeker de bijhorende 

vrijwarende voorschriften van de zone voor dienstverlenende activiteiten en faciliteiten thans 

achterhaald. Een omzetting naar regionaal bedrijventerrein voor hoogwaardige 

bedrijvigheid, met een aantrekkelijke toegangsdreef naar de buitensportoefensite en naar de 

centrale open evenementenruimte die tegelijk voor een visuele doorkijk naar de centrale open 

ruimte zorgt, is een optie die veel beter bij de huidige inzichten en verwachtingen aansluit. Deze 

biedt ook mogelijkheid om langs een zijde van deze toegangsdreef gemeenschappelijke diensten, 

bijv. onder vorm van een bedrijfsverzamelgebouw, te voorzien en vraagt bijzondere aandacht 

voor de architectuur en de buitenaanleg van de bedrijfsgebouwen langsheen deze 

toegangsdreef.  

Met deze herbestemming, nr. 6 op bijgaande figuur, wordt ca. 3,9 ha gemengd regionaal 

bedrijventerrein bij gecreëerd. 

 Totaliteit 

In totaliteit kan alzo ca. 36,25 ha bruto (met inbegrip van bedrijfspercelen, openbaar domein en 

buffers) bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid worden voorzien: ca. 3,9 ha door 

omzetting van de faciliteitenzone, 3,1 ha door de omzetting van de overgangszone naar de start- 

en landingsbaan met mogelijkheden voor luchtvaartgerichte bedrijven, 0,4 ha bijkomend 

bedrijventerrein door verschuiving van de oostelijke buffer aan het waterbufferbekken, ca. 11,75 

ha voor de uitbreidingen inclusief de buffers in zuidelijke en oostelijke richting, ca. 7,7 ha voor de 

westelijke uitbreiding (reservezone en buffers) en ca. 9 ha voor de uitbreiding ten westen van de 

toegangsdreef. 

Mogelijkheden elders in de gemeente 

Aanvullend aan voornoemd pakket aan uitbreidingsmogelijkheden in het Domein van Brustem 

zijn ook elders in de gemeente enkele mogelijkheden voor regionale bedrijvigheid onderzocht 

en/of aanwezig. Vanuit de deelstudie lokale economie ter voorbereiding van de herziening van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan komen volgende mogelijkheden hiervoor in beeld (zie 

ook onderstaande figuur) : 
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- de zone Groenstraat-oost, alhoewel die rekening houdend met de overstromingszones niet 

groot is en mede daarom beter voor lokale bedrijvigheid zinvol is (ca. 5 ha, nr. 1 op bijgaande 

figuur)  

- de omgeving van ‘brug te ver’ aan Hasseltsesteenweg in Melveren, nr. 2 op bijgaande figuur, 

waar buiten de vallei van de Melsterbeek (die ook bepaalde beperkingen naar de verdere 

ontwikkeling en gebruik van de reeds bestemde bedrijvenzone zal noodzaken) twee 

mogelijkheden aanwezig zijn: de in het goedgekeurde gemeentelijk structuurplan aangegeven 

(reserve)plek voor hoogwaardige bedrijvigheid binnen de opritlus naar N718 (ca. 2,7 ha) en 

een uitbreiding van de reeds bestemde bedrijvenzone met bijhorende buffer achter de 

woningen van Hasseltsesteenweg tot aan die opritlus (ca. 3 ha). Daarnaast voorziet de 

deelstudie ook de herontwikkeling met economische activiteiten van een gedeelte van een 

voormalige bedrijfsvestiging in het woongebied aan de westzijde van Hasseltsesteenweg als 

onderdeel van een economische concentratiepunt, maar dit ligt meer in de sfeer van handel 

en kantoren en wordt best niet tot regionale bedrijvenzone herbestemd 

- een (reserve)plek voor hoogwaardige bedrijvigheid langs N80 ter hoogte van Zepperenweg, 

nr. 3 op bijgaande figuur, die mee de inkom van het stedelijk gebied zou kunnen accentueren 

- herschikking van het bedrijventerrein Zuid, nr. 4 op bijgaande figuur, kan eveneens leiden tot 

een oppervlaktevergroting van ca. 3 ha  

- bij de drie grote dorpen Brustem, Velm, Zepperen (mogelijke hoofddorpen) het voorzien van 

een bedrijvenzone voor agro-verwerkende bedrijven (blikken, sappen, …), telkens enkele 
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hectaren: dit is te onderzoeken (aangeduid met ? op bijgaande figuur), maar de inschatting 

vanuit sector is dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn.  

 

De met hun vermoedelijke oppervlakte aangeduide mogelijkheden betreffen in totaal ca. 13,7 ha 

bijkomende bedrijventerreinen elders in de gemeente. Wanneer deze stapsgewijze de komende 

jaren worden herbestemd, bieden zij samen met de 36,3 ha in dit provinciaal RUP een belangrijke 

verhoging van het aanbod. Met die ca. 50,0 ha nieuwe bedrijventerreinen kan Sint-Truiden een 

substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale taakstelling (namelijk meer dan 

één zesde van het totaal aan bijkomend te bestemmen bedrijventerreinen, en dit in een 

evenwicht met de belangrijke keuze vanuit de duurzaamheidsgedachte om naar ontwikkeling 

toe minstens een even belangrijke rol toe te bedelen aan een betere benutting, compactering 

en opwaardering van de bestaande bedrijventerreinen (waar ook voor ca. 22 ha aan 

mogelijkheden voor effectieve realisaties op het terrein liggen).  

5.1.2. Luchtvaartgerichtheid 

Het goedgekeurde gemeentelijk RUP Bedrijventerrein (2002) formuleert een voorkeur voor 

luchtvaartgerichte bedrijven in de regionale delen ten oosten van de toegangsdreef. Gelet op de 

inspanningen van het stadsbestuur, LRM en POM-Limburg de voorbije jaren om dergelijke 

bedrijven aan te trekken en de vliegveldinfrastructuur hiertoe te optimaliseren, is het zinvol een 

dergelijke voorkeursoptie te behouden. Evenwel wordt deze best beperkt tot de in dit RUP 

uitgebreide en geoptimaliseerde kamers van het bedrijventerrein ten zuidoosten van rondweg en 

toegangsdreef. De aanleg van een bluswatervijver ten noordoosten van het bedrijventerrein en 

de rondweg maakt een rechtstreekse verbinding tussen bedrijven aldaar en de start- en 

landingsbaan fysisch onmogelijk. Hier heeft het behoud van voorkeursoptie voor 

luchtvaartgerichte bedrijven dus nog weinig zin. Zij wordt daarentegen best mee verruimd tot de 

uitbreidingen in het zuidoostelijk deel van het bedrijventerrein (zie hoger).  

 

Om het luchtvaartverbonden karakter van het bedrijventerrein te ondersteunen achten de 

terreinontwikkelaar, het stadsbestuur en de provincie het thans ook zinvol voor een groter 

zuidoostelijk deel van het regionale bedrijventerrein een verbinding naar de start- en 

landingsbaan bij middel van vliegtuigrolbaan te voorzien; deze open en deels verharde ruimte 

komt best op de rand van het bedrijventerrein, achteraan de dieper gemaakte percelen, te liggen. 

Het betreft een rolbaan met een noodzakelijk verhard deel (dit kan beperkt blijven tot 21 m 

breedte) en met ernaast aan beide zijden vrije ruimte onder de vliegtuigvleugels (en –motoren) 

voor in totaal een breedte van ca. 65 m binnen dit RUP 6. Een specifieke uitwerking binnen de 

uitbreidingsstrook van het bedrijventerrein (zie hoger) van een interne corridor over de 

bedrijfspercelen is hiervoor meest aangewezen. Hiervoor kan op de eerste strook van 40 m van 

de bedrijvenpercelen tegen de buffer aan een combinatie van bouwverbod, een verplichte 

verharding en een openbare erfdienstbaarheid van doorgang voor vliegtuigen worden 

ingeschreven. Ook de binnenste 10,5 m van de bufferstrook kan hiervoor, zo nodig met 

verharding, worden benut en de buitenste 14,5 m ervan zonder verharding, wanneer de 

bedrijfsgebouwen er achter functioneel-aantrekkelijke gevels richting de centrale open ruimte 

hebben. De as van de 21 m brede taxibaan ligt daardoor precies op de binnenste rand van de 

bufferstrook. 

 

 

 
6  Een aanvullende 15 m-strook voor echt grote vliegtuigen, waardoor de totale breedte op 80 m komt, wordt in het 

aansluitende gemeentelijke RUP voorzien. 
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In functie van de internationaal opgelegde hoogtebeperkingen rond vliegvelden dient de hoogte 

van gebouwen en constructies in de bedrijvenzones desnoods beperkt te worden tot deze die de 

internationale normen toelaten. Vermits dit voor het merendeel van het bedrijventerrein 45 m 

hoogte is, zal dit in praktijk weinig invloed hebben. Alleen de luchtvaartgerichte bedrijven in de 

zuidoostelijke rand zullen er rekening mee moeten houden en hun hoogte mogelijk (enigszins) 

inperken. Dit kan in het verplichte omgevingsrapport voor alle constructies en gebouwen hoger 

dan 15 m worden onderzocht en gemotiveerd. 

 

Eveneens voor een betere band tussen bedrijven en start- en landingsbaan worden best ook 

vliegtuiggerichte bedrijfsactiviteiten in de strook tussen beide mogelijk gemaakt (zie hoger, 

uitbreiding).  

5.1.3. Andere aspecten 

In de praktijk van de werving en de procedurebegeleiding van bedrijven zijn de voorbije jaren een 

aantal (veelal kleine) moeilijkheden voorgekomen, waarvoor beperkte aanpassingen aan de 

voorschriften vermoedelijk zinvolle oplossingen zullen bieden. Het betreft onduidelijkheden over 

wijzigingen in perceelsoppervlakten, over de term ‘in principe’, over de distributiefunctie van 

bedrijven en problemen met het volledige verbod aan opslagbedrijvigheid en aan 

conciërgewoningen bij regionale bedrijven, met de maximumoppervlakte voor lokale bedrijven. 

Voorstellen voor correcties in de voorschriften van het gemeentelijk bedrijventerrein-RUP komen 

verderop aan bod.  

 

De perceelsoppervlakten van de regionale bedrijven zelf dienen volgens het goedgekeurde RUP 

minimaal 3.000 m² te zijn, hetgeen voor regionale bedrijven al zeer klein is, en daarenboven is 

een afwijkingsmogelijkheid tot 1.000 m² voorzien. Er is geen maximum-perceelsoppervlakte. Om 

het bedrijventerrein meer af te stemmen op de planprocessen van andere terreinen in de 

provincie (en Vlaanderen) wordt voor de percelen binnen dit PRUP de minimale 

perceelsoppervlakte voor regionale bedrijven opgetrokken tot minimaal 5.000 m²; de 

afwijkingsmogelijkheid voor specifieke situaties en wanneer de perceelsconfiguratie daartoe 

noodzaakt tot 1.000 m² blijft behouden.  

 

Andere problemen aangaande een gebrek aan flexibiliteit in de perceelsoppervlakten, zoals in 

het afbakeningsdossier van het kleinstedelijk gebied is gesuggereerd, zijn in wezen reeds in het 

gemeentelijk RUP Bedrijventerrein en in de bijhorend goedgekeurde documenten ondervangen. 

De RUP-voorschriften laten toe op eenvoudige wijze (een gewone gemeenteraadsbeslissing) 

bijkomend lokale wegen in het bedrijventerrein te voorzien, waardoor sommige diepere delen 

kunnen worden opgesplitst en vanzelf kleinere perceelsdiepten ontstaan. De toewijzing van 

percelen in veelvouden van 50 m kan in sommige situaties een knelpunt en een oorzaak van 

minder zuinig ruimtegebruik zijn, maar deze bepaling komt niet voor in het gemeentelijk RUP, 

maar alleen in het aanvullende Bedrijvenreglement dat met een relatief eenvoudige procedure 

kan worden gewijzigd. Aanpassingen in functie van meer flexibiliteit zijn dan ook niet noodzakelijk, 

tenzij het optrekken van de maximum-oppervlakte voor sommige lokale bedrijven (die in het 

goedgekeurde herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein is doorgevoerd). 

5.2. Recreatie – buitensportoefensite 

Kaart 10  afweging locatie buitensportoefensite 
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Na de beslissing tot behoud en renovatie van het stadion aan Staaien, kampt STVV nog met een 

bijkomend ruimteprobleem wat betreft haar oefenvelden. Momenteel gebruikt de club veelal 

gehuurde terreinen verspreid over het gemeentelijk grondgebied, waarvan het toekomstig gebruik 

telkens opnieuw onzeker is. Een bundeling van de oefenvelden aan de noordelijke dynamische 

rand van het domein van Brustem zou de club een beter werkzame en meer zekere situatie 

bezorgen. Bij een dergelijke oefensite horen naast verschillende soorten buitensportvelden en –

parcours ook de nodige technische ruimten en verzorgende accommodaties zoals kleed-, 

massage-, fitness- en revalidatieruimten, sauna, bescheiden zwembad, vergaderruimten, 

eetgelegenheid.  

De stedelijke sportdienst ziet, inhakend op die vraag naar buitensportoefenterreinen, ook 

interessante mogelijkheden voor optimalisering van de stedelijke sportinfrastructuur. Met name 

het medegebruik van en/of het voorzien van bijkomende oefenvelden voor een aantal lokale 

voetbalclubs (vooral Brustem, maar daarnaast ook Zepperen en een vijftal recreatieve 

voetbalclubs), zou het probleem van de overbenutting en ontgrassing van bestaande velden 

kunnen verhelpen en kan ook toelaten het sportcomplex van Sint-Pieter minder intensief in te 

richten door er een aantal speelvelden te verwijderen en aldaar – ter impuls van de kernstadswijk 

van Sint-Pieter – een meer parkachtige aanleg rond een herstelde beekvallei te voorzien. Sint-

Truiden beschikt thans niet een topsporthal voor zaalsporten, daar waar Truiense clubs in 

meerdere sporten (handbal, basket, schermen) in de eerste en tweede nationale afdelingen 

presteren. Aanvullend aan de bestaande trainingshallen die dan ook voor andere dan topploegen 

als trainingshal kunnen worden benut, zou in een (boven)stedelijk sportdomein een nieuwe 

topsporthal kunnen worden ingeplant. Aansluitend zou het bescheiden zwembad van de 

oefensite zinvol kunnen worden ingeschakeld om het soms overbezette zwembad van Sint-Pieter 

ten ontlasten door met name senioren-, doelgroepen- en revalidatiezwemmen over te nemen. 

Het stadsbestuur is evenwel van mening dat deze noden thans niet prioritair zijn en niet opwegen 

tegen de unieke potentie van de centrale open ruimte van het domein van Brustem voor 

grootschalige culturele evenementen. De site naast het bedrijventerrein blijft dan ook beperkt tot 

een buitensportoefensite met beperkte infrastructuur, zonder zwembad of topsporthal. 

 

Een deel van de hiervoor beschreven sportieve activiteiten kan worden geïntegreerd en 

gebundeld in een buitensportoefensite, die wanneer deze plaats vinden ook geheel of 

gedeeltelijk voor kleine groepen bezoekers (minder dan 1.000 mensen) mee kan ingeschakeld 

worden voor de opvang van grootschalige evenementen. Een dergelijk geheel van oefen- en 

buitensportvelden kan in een compacte uitbouw, met o.m. het gebruik van kunstgrasvelden, 

worden gerealiseerd. De beperkte gebouwen (kantine, kleedkamers, massageruimten, …) van 

een dergelijke buitenoefensite sluiten bij het bedrijventerrein aan; de openheid van de 

oefensportvelden loopt daardoor over in deze van de centrale open ruimte. Zoals in hoofdstuk 1 

is aangegeven valt de herbestemming voor een dergelijke sportsite buiten dit provinciaal RUP en 

kan deze met een laagdynamisch karakter ook in buitengebied worden gerealiseerd zodat de 

afbakeningslijn van het stedelijk gebied hiervoor niet moet worden verlegd. Het is evenwel 

belangrijk de ligging van een dergelijke sportsite ten opzichte van het bedrijventerrein mee in 

beeld te brengen.  

 

Bijgaande kaart geeft de twee mogelijke inplantingen van een dergelijke buitensportoefensite 

weer. Telkens is een zone voorzien waarin het gebouw / de gebouwen en alle sportvelden met 

ruimere infrastructuur een plaats vinden en een zone waar alleen laagdynamische oefenvelden 

met uiterst beperkte infrastructuur als overgang naar de centrale open ruimte kunnen worden 

gesitueerd. Het betreft : 

- locatie 1, ‘in de oksel’ van het bedrijventerrein, aansluitend bij de verlengde toegangsdreef, 

die de voorkeur van het stadsbestuur geniet, en  

- locatie 2, in het westen van het Domein, aansluitend bij de rondweg. 
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De twee locaties hebben een vergelijkbare oppervlakte en houden rekening met de vormvereisten 

van voetbalvelden. 

 

Uit een voorlopige oplijsting en puntsgewijze beoordeling 7 kan voorzichtig geconcludeerd worden 

dat beide locaties voor- en nadelen hebben. In samenspraak blijven beide locaties buiten dit 

PRUP en wordt locatie 1 ‘in de oksel’ mogelijk gehouden.  

5.3. Veiligheidsaspecten 

Het Ruimtelijk VeiligheidsRapport (RVR) voor het gehele bedrijventerrein in zijn omgeving is eind 

juni 2013 door de bevoegde Dienst VR goedgekeurd. De opmaak ervan is doorgevoerd op basis 

van voorontwerp 4 van dit PRUP (waarvan bijgaande figuur het grafisch plan weergeeft) en heeft 

de periode 2010 – 2013 in beslag genomen. Eerdere veiligheidsstudie geeft op sommige punten 

meer gedetailleerde aanwijzingen over te respecteren afstanden. 

 

 

 

In deze toelichtingsnota worden beknopt de belangrijkste conclusies van het eindrapport (en waar 

zinvol aangevuld met deze uit eerdere veiligheidsstudies weergegeven; de niet-technische 

samenvatting van het goedgekeurde eindrapport en de beslissing van de Dienst VR over dit RVR 

zijn integraal in bijlage 5 bij deze toelichtingsnota opgenomen. Het volledige eindrapport van het 

RVR zal mee onderdeel uitmaken van het PRUP-dossier. Het biedt een interessant informatief 

kader om potentiële Seveso-bedrijven te beoordelen, een passende locatie te bieden, de gepaste 

 

 
7  In de toelichtingsnota van het betreffende gemeentelijke RUP. 
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veiligheidsmaatregelen te (laten) voorzien, een omgevingsveiligheidsrapport op te (laten) maken, 

evt. te weigeren. De officiële beoordeling van dergelijke bedrijven en aanvragen zal in het kader 

van de milieuvergunningen gebeuren.  

 

Het RVR concludeert dat uit de analyse blijkt het regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem 

over eerder beperkte mogelijkheden voor de inplanting van Seveso-activiteiten beschikt en dit als 

gevolg van de nabijheid van woningen in de omgeving.  

 

Het RVR houdt rekening met de bestaande en geplande aandachtszones (woonzones, 

grootschalige evenementenweide, een buitensportoefensite) en kwetsbare functies (lagere en 

middelbare scholen, rusthuizen, ziekenhuizen) omheen het regionaal bedrijventerrein Domein 

van Brustem. Het bekijkt op voorzichtige wijze de mogelijkheden en beperkingen in het 

bedrijventerrein voor giftige stoffen enerzijds en voor explosieve en ontvlambare stoffen (die voor 

dit bedrijventerrein representatief zijn) anderzijds en de afstanden die voor die stofsoorten in acht 

moeten genomen worden om zeker veilig te zijn. Hierbij wordt ook aangegeven welke deelzones 

binnen het bedrijventerrein meest, meer of minder of niet geschikt zijn voor Seveso-bedrijven. Elk 

individueel bedrijf dat gevaarlijke stoffen wil behandelen of opslaan zal zelf een (meer 

gedetailleerd) omgevingsveiligheidsrapport moeten opmaken en op basis van de specifieke 

veiligheidsmaatregelen die het bedrijf voorziet, kunnen kleinere veiligheidsafstanden, of 

omgekeerd, grotere toegelaten hoeveelheden gevaarlijke producten naar voor komen. 

Omgekeerd geeft het RVR ook aan binnen welke afstanden rond het bedrijventerrein er geen 

nieuwe kwetsbare functies of nieuwe aandachtszones zoals recreatiegebieden mogen komen.  

Bijgaande figuren geven zowel de risicozonering binnen het bedrijventerrein als de 

veiligheidscontouren er omheen weer, beide telkens voor giftige stoffen en rekening houdend met 

de toekomstige omgevingssituatie omheen het bedrijventerrein (en de zone voor grootschalige 

evenementen).  
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figuur: risicozonering binnen het bedrijventerrein: gelijke aanwijzingsgetallen voor giftige stoffen 
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figuur: veiligheidscontouren omheen het bedrijventerrein voor giftige stoffen 

 

Uit de figuur met de aanwijzingsgetallen blijkt duidelijk dat het centrale deel van het 

bedrijventerrein (omheen de beide bestaande Seveso-bedrijven en in de zuidwestelijke lob) het 

meest interessant zijn voor nieuwe Seveso-bedrijven. Meer westelijk en meer noordelijk tegen de 

rondweg is dit veel minder het geval en in de eveneens onderzochte noordelijke strook tussen 

rondweg en N3 nog minder (maar daar wordt er van uitgegaan dat Seveso-bedrijven niet 

toegelaten zijn). De aanwezigheid van Seveso-bedrijven beperken tot de zone omheen de twee 

actuele bedrijven heeft echter weinig zin.  

 

Omgekeerd dienen nieuwe aandachtsgebieden zoals woonzones of grootschalige 

evenementenzones en zeker nieuwe kwetsbare locaties als scholen, ziekenhuizen en rustoorden 

een voldoende afstand tot het bedrijventerrein te bewaren (zie gele respectievelijk paarse 

omcirkelingen op voorgaande figuur).  

 

Het goedgekeurde RVR doet hierover geen specifieke uitspraak, maar een eerdere 

veiligheidsstudie voor het gebied (Haskoning, 2011) geeft ook een indicatie van afstanden 

omheen de toegangswegen doorheen het bedrijventerrein naar de grootschalige evenementen 

in de centrale open ruimte: hier zijn afstandsbuffers waarbinnen geen of alleen heel kleine 

hoeveelheden van die stoffen aanwezig mogen zijn aangewezen. Deze bedragen 70 tot 140 m.  
 
De bevindingen en aanbevelingen van het RVR kunnen gericht in het PRUP worden vertaald. De 

verordenende voorschriften van het RUP maken best geen onderscheid tussen lagedrempel- en 

hogedrempel- Seveso-inrichtingen en ook niet tussen de verschillende types stoffen, maar duiden 

gewoon aan in welke zones Seveso-inrichtingen zijn toegelaten en nemen evt. ruimtelijke eisen 

(cfr. bufferafstanden) mee op. Het RVR reikt een voorstel van voorschrift voor de beide situaties 

(waar het verboden wordt en waar het onder voorwaarden toegelaten kan worden) aan. De Dienst 
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VR adviseert ook om bij de voorschriften richtinggevend te verwijzen naar de toepasselijke 

zoneringskaarten.  

Voortgaand op de conclusies van het RVR en rekening houdend met de in de voorontwerpen van 

dit RUP voorziene buffers en inrichtingselementen en met de ontsluitingsmogelijkheden naar de 

centrale open ruimte bij grootschalige evenementen, kunnen in het regionaal bedrijventerrein met 

in achtname van de aanwijzingsgetallen uit het RVR (nieuwe) Seveso-inrichtingen kunnen 

worden toegelaten, behalve in de strook tussen N3 en rondweg ten westen van de toegangsdreef, 

binnen de 70 m aan beide zijden van de toegangsdreef en haar verlengde, in de lob ten zuiden 

van Kapelstraat en in een strook van 70 m ten noorden van Kapelstraat. Het PRUP neemt dit 

voor zijn plangebied op, hetzij in de bestemmingsvoorschriften, hetzij (voor de noordelijke strook 

tussen rondweg en N3) in een specifieke ‘veiligheidscontour’. 

In het aansluitend gemeentelijk RUP Domein van Brustem 3 worden bij de zones die de 

grootschalige evenementen en de buitensportoefensite toelaten in uitvoering van dit RVR 

bepaalde (ruimere) afstandsbuffers waar zich geen hoogdynamische gebouwen of installaties of 

grote mensenconcentraties mogen bevinden ingeschreven en worden bepaalde vluchtwegen 

voor geval van calamiteiten gevrijwaard. 
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6. Visie op het gehele Domein en op de 
noordelijke rand ervan 

Vertrekkend vanuit de opties vanuit het provinciale structuurplan, aangevuld en verfijnd met de 

keuzen in het richtinggevend deel van het gemeentelijk structuurplan, met de inzichten uit de 

opmaak van het gemeentelijk RUP voor het bedrijventerrein en met de resultaten van de 

verschillende vooroverleggen over de RUP’s in dit gebied, kan volgende hypothese voor het 

gehele Domein van Brustem worden geformuleerd. De noordelijke rand ervan, en het 

bedrijventerrein dat het voorwerp van dit PRUP uitmaakt in het bijzonder, dragen hier vanuit hun 

mogelijkheden aan bij. 

 

Het domein van Brustem ontwikkelt tot een dynamisch en open activiteitenpark 

 

Het vervult een hoofdrol inzake (zo mogelijk luchtvaartverbonden) bedrijvigheid en recreatie, 

ingebed in een aantrekkelijk landschap. 

Deze hoofdrol omvat : 

 regionale en lokale bedrijvigheid, in belangrijke mate hoogwaardig en zo mogelijk in zekere 

mate luchtvaartverbonden, in een hedendaags bedrijventerrein met aandacht voor 

duurzaamheid en collectieve faciliteiten 

 het militaire gebruik als oefenterrein voor legeropleidingen van gedeelten van het domein, op 

een manier waarbij de overige rollen niet in het gedrang komen en de omliggende dorpen niet 

worden gehinderd. Dit is een mogelijk tijdelijke, maar tijdelijk belangrijke, hoofdrol die na 

eventuele stopzetting ervan door de andere hoofdrollen wordt overgenomen 

 het benutten van de aanwezige ruimte en infrastructuren voor occasionele grootschalige 

manifestaties en evenementen in open lucht op (boven)regionale schaal, zoals optredens of 

festivals, met bijhorende occasionele kampeergelegenheid. Een buitensportoefensite is een 

tweede hoofdinvulling van die toeristisch-recreatieve rol. Een interactief luchtvaartmuseum 

zoals in Lelystad (Flevoland) met thematische shows en presentaties, tentoonstellingen en 

multimediale voorstellingen, jeugdkampen over luchtvaart, … in open lucht en in bestaande 

infrastructuur, als laag- tot middelhoogdynamische toeristische attractiepool en imago-

ondersteuner van de bedrijvigheid is er een mogelijke derde hoofdinvulling van. Aanvullend 

kan het Domein ook andere recreatieve rollen opnemen, met name wat betreft jeugdkampen 

en jongerenverblijfsrecreatie, openluchtsporten met beperkte infrastructuren en alle vormen 

van zachte recreatie (wandelen, joggen, fietsen, …) 

 de luchtvaart, gericht op het bedrijfsleven en aangevuld en ondergeschikt met vliegsportclubs 

allerlei (aerosport-recreatie) voor zover hun activiteit de omliggende dorpen niet hindert 

(luchtballons, zweefvliegen, …) en de bedrijfsgerichte economische vliegactiviteiten niet 

hindert. 

De luchtvaartaspecten van deze hoofdrol kunnen er voor zorgen dat de potentieel interessante 

infrastructuur van het vliegveld behouden blijft als een unieke potentie die Sint-Truiden in 

Vlaanderen en des te meer in Limburg heeft en die mogelijk op lange termijn zinvol voor de 

verdere regionale ontwikkeling kan worden benut. Ook voor synergieën met de verschillende 

recreatieve hoofdrollen kan het luchtvaartgebeuren belangrijk zijn. De beoogde vliegactiviteit is 

deze van een (privaat) algemeen vliegveld van lokaal belang; er is geen ambitie om door te 

groeien naar een regionale luchthaven. 

In het aantrekkelijk landschap vervullen de centrale open ruimte en de beboste randen rondom 

een essentiële rol. 

 

Aanvullende rollen van het gebied zijn : 

- grondgebonden landbouw (vooral weilanden) als mede-behoeder van de centrale open ruimte 
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- natuurgerichte bosbouw en –beheer ter versterking van de randen van het domein en van de 

natuurlijke structuur van de gehele gemeente 

- een verbindende rol voor zacht verkeer tussen de omliggende kernen en de kernstad (onder 

meer langs zuidelijke groene schakel en Romeinse weg). 

 

Het domein van Brustem wordt qua functioneren en identiteit uitgebouwd tot een ‘open domein’, 

met de twee dimensies die hierin schuilen: een duidelijke, voelbare eenheid binnen het gebied, 

gecombineerd met een openheid en een gerichtheid op de omliggende kernen en ruimten. Het 

gehele domein wordt kwaliteitsvol ingericht en degelijk beheerd (aangepaste structuur met 

garanties). Het wordt gefaseerd ontwikkeld, zoveel mogelijk met op zich afgewerkte delen.  

 

Het gebied vervult geen rol inzake handel (behoudens beperkte ondersteunende horeca van de 

toeristisch-recreatieve voorzieningen en het bedrijventerrein) of kantoren (behoudens deze ten 

behoeve van de gewenste bedrijvigheden of recreatieve functies) – vermits beide functies op 

deze plek concurrentie betekenen voor de kernstad –, wonen, niet-luchtvaartverbonden 

lawaaisporten en andere meer dan occasionele lawaaierige activiteiten of inzake verbinding of 

verzameling van het wegverkeer. 

 

 

De noordrand van de noordelijke, niet-militaire helft van het Domein ontwikkelt tot het 

meest dynamische onderdeel van dit open activiteitenpark. 

 

Deze noordelijke rand (waaronder het plangebied van dit provinciaal RUP) vervult een hoofdrol 

inzake (zo mogelijk luchtvaartverbonden) bedrijvigheid en recreatie, ingebed in een aantrekkelijk 

landschap. 

Deze hoofdrol omvat : 

 regionale bedrijvigheid, in belangrijke mate hoogwaardig en zo mogelijk in zekere mate 

luchtvaartverbonden, in een hedendaags bedrijventerrein met aandacht voor duurzaamheid 

en collectieve faciliteiten 

 een site met buitensportoefenvelden met beperkte infrastructuur die voor beperkte groepen 

bezoekers ook gericht voor de grootschalige culturele evenementen kan worden ingeschakeld 

 de luchtvaart, gericht op het bedrijfsleven en – vanuit het meer zuidelijk deel van het Domein 

– aangevuld en ondergeschikt met vliegsportclubs allerlei (aerosport-recreatie) voor zover hun 

activiteit de omliggende dorpen niet hindert (luchtballons, zweefvliegen, …) en de 

bedrijfsgerichte economische vliegactiviteiten niet hindert. 

7. Hypothese van ruimtelijk concept voor het hele 
Domein en specifiek voor het bedrijventerrein 

Om de voorgestelde gewenste rol optimaal te kunnen vervullen, steunt de verdere evolutie van 

het Domein van Brustem waarschijnlijk best op volgende concept-elementen die aangeven hoe 

cruciale plekken in het gebied ontwikkelen. Deze zijn, sommige gedeeltelijk, ook voor de 

noordelijke helft van toepassing. Vooral het tweede, derde en laatste concept-element (over 

de rondweg, de noordelijke dynamische rand en een centraal bedrijfsgebouw) zijn voor 

het bedrijventerrein van belang. 
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De centrale open ruimte  

Het centrale deel van het domein, een in noordoostelijke richting zacht afhellende kom, is ook in 

de toekomst een open ruimte met een interessante landschappelijke waarde en met 

(verbindende) zichtrelaties tussen de verschillende soorten bebouwde en beboste plekken die 

haar omgorden. Zij wordt in hoofdzaak gevormd door een aaneensluitend geheel van weilanden, 

natuurlijke graslanden en hooilanden rond de start- en landingsbaan, met ook akkers in het deel 

ten noorden van de zogenaamde Duitse baan en in de noordelijke rand aangevuld met 

infrastructuurarme sport- en speelvelden. Gebruik van de zuidelijke helft van deze ruimte als 

militair oefenterrein ligt voor de hand. Medegebruik van wandelaars en fietsers is in het gehele 

niet-militaire deel van de centrale open ruimte mogelijk; over de hoofdstartbaan wordt een veilige 

kruising georganiseerd. De pijl van de startbanen geeft de centrale open ruimte structuur. 

Occasioneel medegebruik van de driehoek ten noorden van de hoofdstartbaan voor grootschalige 

manifestaties en evenementen in open lucht die opgezet worden met tijdelijke constructies kan 

het behoud van deze open ruimte economisch ondersteunen en de beleving ervan aan meer 

mensen aanreiken. 

Rondweg als hoofdontsluiting en verbindend element   

De rondweg vormt het tweede verbindende element tussen de bebouwde en beboste plekken 

rondom de centrale open ruimte; hij fungeert vanaf zijn aantakking op N3 als hoofdverdeelweg 

voor het gehele terrein. Hierbij is er een duidelijk onderscheid tussen een intensief bruikbare 

noordelijke helft en een extensief – en binnen de eventuele beperkingen van het gebruik als 

militair oefenterrein – te benutten zuidelijke helft (geaccentueerd door de westelijke kruising met 

de Romeinse weg en de oostelijke kruising met de start- en landingsbaan). In het noordelijk 

deel vormt de rondweg de drager van het bedrijventerrein. De infrastructuren voor 

verschillende functies in het domein worden met de rondweg gebundeld. De rondweg is volledig 

vrij toegankelijk, behoudens op ogenblikken van effectief gebruik van (het tussenliggende deel 

van) de start- en landingsbaan voor vliegbewegingen en van het zuidelijke domeindeel voor 

militaire oefeningen. 

De noordelijke dynamische rand …  

De noordelijke rand, langsheen N3, wordt als het meest dynamische deel van het domein 

uitgebouwd, met in hoofdzaak bedrijvigheid en met een aansluitende buitensportoefensite. Deze 

rand beslaat voor zijn bebouwbaar deel de ruimte die geordend is door het gemeentelijk 

bedrijventerrein-RUP, met lichte uitbreidingen in zuidelijke richting om tot beter bruikbare 

deelzones en tot een vloeiende, afgewerkte rand van de centrale open ruimte met een 

aantrekkelijk baken in het landschap te komen en met uitbreidingen in westelijke en zuidelijke 

richting om bijkomende ruimte voor (hoogwaardige) regionale bedrijvigheid aan te reiken. 

Aansluitend hierbij maken de niet-bebouwbare en zo compact mogelijke buitensportdelen van de 

sportsite onderdeel uit van de centrale open ruimte, in een landschappelijke overgang naar het 

agrarisch gedeelte daarvan.  

De bedrijvigheid heeft een gemengd karakter maar bestaat bij voorkeur uit hoogwaardig 

technologische (milieutechnologie, metaal, communicatie, …) en luchtvaartverbonden activiteiten 

in grotere en kleinere (maar in wezen regionale) bedrijven in het gedeelte ten zuidoosten van de 

centrale toegang, aansluitend op de start- en landingsbaan. Voor uitbreidingen ten westen van 

de toegangsdreef gaat de voorkeur naar een wetenschapspark. De vliegtuiggerichte en 

luchtvaartverbonden bedrijvigheid richt zich op bijzondere luchttransporten (herstel en 

onderhoud, beperkte vracht, beperkt aantal zakenvluchten, …), bedrijven die luchtfotografie doen 
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en piloot(bekwamings)opleidingen met vracht- en grotere personenvliegtuigen kunnen daartoe 

behoren wanneer ze gekoppeld zijn aan een opleidings- / trainingscentrum op de grond in het 

Domein van Brustem en niet op geregelde lijnvluchten en luchtkoerierdiensten. Ook 

andersoortige hoogwaardige regionale bedrijvigheid, zoals bio-industrie of activiteiten in relatie 

tot de fruitsector (bijv. vestiging van een veiling indien er een zou herlokaliseren of van een bijhuis 

ervan) kan er een plaats vinden, evenals een aandeel lokale bedrijvigheid die niet in de 

woonkernen te vermengen is (herlocaties en nieuwe bedrijven). Minder hoogwaardige 

basisbedrijvigheid (breekwerven, grondwerken, …) wordt hier geweerd.  

 … met een hoogwaardige inkom 

De toegang van het domein en van het regionale bedrijventerrein situeert zich aan de rotonde 

van N3, op zijn overgang van primaire naar secundaire weg. Deze toegangszone tussen N3 en 

rondweg is het visitekaartje van het domein en wordt dan ook zeer representatief uitgewerkt, 

zowel in de architectuur en het gebruik van de aanpalende gebouwen, als in het openbaar 

domein: een karaktervolle toegangsdreef met zichtbare aankondiging van de achterin gelegen 

functies (het bedrijventerrein, de buitensportsite, de centrale open evenementenruimte, …) en zo 

mogelijk ook met een representatieve waterpartij. Een soortgelijke kwaliteitsvolle inrichting wordt 

ook in het tweede gedeelte van de toegangsdreef, tussen de rondweg en de centrale open ruimte 

doorgetrokken. 

 … met afgewerkte binnen- en buitenranden 

Zowel voor het landschap als voor het imago van het domein, worden de wanden van de 

noordelijke dynamische rand degelijk afgewerkt, met aantrekkelijke architectuur en passende 

aanplantingen. Zowel naar de centrale open ruimte als naar N3 gebeurt dit op tweeledige wijze 

rond de centrale inkomdreef en zo mogelijk met een aantrekkelijk bedrijfsgebouw dat aan de 

binnenwand als een kunstig uitgewerkt baken, een herkenningspunt voor de toegang het domein, 

aanwezig is. Ten westen van de inkomdreef worden binnen- en buitenwand gevormd door dichte 

groene randen. Ten oosten ervan worden beide wanden in principe gevormd door 

(onder)doorkijkbare sterke bomenrijen en goede achtergevels van gebouwen. 

 … met duurzame ontwikkeling 

Belangrijk element hierin is een degelijke ontsluiting van het domein met de fiets en met het 

openbaar vervoer voor personen (frequente verbinding met stad en station) en goederen 

(potentie van een containerspoorlaadpunt en evt. spooraantakking in de nabijheid aan 

bedrijventerrein Zuid, waarvan het onderzoek voorzien is in het gemeentelijk structuurplan, zo 

mogelijk op termijn te realiseren) en van maximale bundeling van vervoersbewegingen (personen 

en goederen) uit te werken in een gezamenlijk bedrijfsvervoersplan. Het 

bedrijventerreinmanagement kan hier door de organisatie van gemeenschappelijk vervoer voor 

meerdere geïnteresseerde bedrijven toe bijdragen. De fietsbereikbaarheid wordt gestimuleerd 

door optimalisering van de fietsroutes richting stad en regio. 

Intensief ruimtegebruik wordt gerealiseerd door gemeenschappelijk gebruik (in de tijd gespreid) 

van parkings en van de eventuele ondersteunende voorzieningen zowel door bedrijven en 

werknemers, bezoekers van grootschalige evenementen en de gebruikers van de sportsite. In 

principe worden daarom alleen eventueel voor het lage dagdagelijkse niveau van gebruik van het 

sportsite afzonderlijke parkings voorzien en niet voor het iets grotere aantal op lichte 

piekmomenten bij bijv. een oefenwedsrijd. 
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Compact ruimtegebruik komt tot stand door schakelbouw en stapelbouw (binnen de 

landschappelijke draagkracht) rondom sterk uitgewerkte, representatieve publiek open en groene 

ruimten. 

Ecologische aspecten van het vermijden van elke onnodige verharding, het opvangen en 

hergebruiken regenwater, het koppelen van afval/goederenstromen tussen bedrijven, het 

inbouwen van kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen in het bedrijventerrein en in de individuele 

bedrijven, het voorzien van zonne-energieproductie en/of groene daken op de bedrijfsgebouwen, 

het respecteren van de vlarem-regels bij de militaire oefenactiviteiten, … worden evident 

toegepast. 

Vlieginfrastructuur in de bestaande westelijke lob 

De bestaande loodsen, vluchtsimulator en controlegebouwen aan de westrand van het domein 

ter hoogte van Straeten zo mogelijk worden behouden en ingezet voor de occasionele 

vliegactiviteiten (vliegtuig en – op gerichte wijze – heli) en eventueel als onderdeel van een 

luchtvaartmuseum. Landschappelijk wordt deze site ingepast in de beboste rand rond de centrale 

open ruimte. De vliegactiviteit is deze van een (privaat) algemeen vliegveld van lokaal belang. 

Indien combineerbaar met dergelijke vliegactiviteit kan deze lob eventueel ook mee als onderdeel 

van occasionele grootschalige evenementen fungeren. 

Beboste randen  

De landschappelijke waarde van de omsloten komvormige centrale open ruimte wordt versterkt 

door actieve bosontwikkeling van de daartoe in het gewestplan bestemde zuidelijke en oostelijke 

rand, met een uitsparing omheen de start- en landingsbaan en met een verbindende uitbreiding 

ten noordoosten van Kerkom. De zuidelijke uitbouw ondersteunt mee de ontwikkeling van het 

grote geheel natuur Kerkom en zorgt voor een natuurverbinding tussen de valleien van Cicindria 

(aan Kerkom) en Melsterbeek (aan Aalst). De bosontwikkeling in de westelijke rand blijft beperkt 

tot goedgekozen lijnelementen, zodat het zicht op de skyline van de stad maximaal kan worden 

gerespecteerd.  

De bosranden worden – de zuidoostelijke en westelijke met eventuele beperkingen van het 

gebruik als militair oefenterrein – natuurgericht beheerd. 

Een kraal van omliggende gemiddeld dynamische aero-recreatieve plekken  

Gekoppeld aan de rondweg fungeren met een beduidend lagere dynamiek dan de noordelijke 

rand een aantal educatieve en recreatieve plekken voor luchtsporten en luchtvaart. Hun precieze 

invulling – binnen de eventuele beperkingen van het gebruik als militair oefenterrein, en zo deze 

te groot zijn, op termijn na het gebruik als militair oefenterrein – vraagt nader onderzoek, maar 

kan mogelijk steunen op volgende hypothese: een centrum voor luchtvaartjeugdkampen, 

zweefvliegen, luchtballons en eventueel valschermspringen (met eventuele 

verblijfsaccommodatie voor betrokken sporters(groepen)) nabij Aalst, een uitzichtpunt over het 

gehele vliegveld met kleine tentoonstellingsruimte en/of horeca in de vliegtoren, gebruik van de 

loodsen aan Straeten i.f.v. de evenementen, sport en jeugd en evt. voor vliegsportclubs 

(gecombineerd in de vlieginfrastructuur). De activiteit in deze randrecreatieve plekken 

ondersteunt de winkels en horeca in Aalst en Bevingen; verbindingen voor zacht verkeer zijn 

hiervoor aanwezig.  
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Elk van deze randrecreatieve plekken past zich landschappelijk in de beboste rand rond de 

centrale open ruimte en heeft hier naartoe een even degelijk afgewerkte wand als de noordelijke 

rand. 

Romeinse weg en zuidelijke groene schakel als structurerende assen  

De zuidelijke groene schakel wordt op de westelijke rand van het domein verder uitgebouwd 

(vooral door verbetering van de kruisingen van N3 en de start- en landingsbaan) en zorgt voor 

een aantrekkelijke en vlotte verbinding voor fietsers en wandelaars tussen stad, domein en het 

aantrekkelijke Kerkom. Op termijn kan mogelijk ook het betreffende segment van het provinciale 

fietsknooppuntennetwerk hiermee samenvallen. De historische Romeinse weg wordt – binnen de 

eventuele beperkingen van het gebruik van de zuidelijke helft als militair oefenterrein en rond de 

start- en landingsbaan voor vliegactiviteiten – als onderdeel van een regionale fietsroute (drager 

van het provinciale netwerk van kastelen en hoeven) doorheen het domein en de centrale open 

ruimte opnieuw in ere hersteld; met een lokale omleiding doorheen het bedrijventerrein komt een 

werkbaar systeem van kruising van de start- en landingsbaan (via de rondweg) tot stand.  

Een herstelde Cicindria-vallei 

Vermits dit combineerbaar is met de blijvend-gewenste vliegbewegingen, wordt de lange start- 

en landingsbaan aan haar beide uiteinden lichtjes ingekort tot binnen de (extra-omgelegde) 

rondweg, zodat ze nog een van de grootste in Vlaanderen blijft, maar tegelijk in de zuidwestelijke 

zijde de Cicindria in haar oorspronkelijke loop kan worden hersteld en de vallei opnieuw een 

natuurlijke ontwikkeling kan kennen. De zuidelijke groene schakel wordt langsheen dit nieuwe 

valleideel verlegd. 

Vliegtoren en centraal bedrijfsgebouw als baken en uitzichtspunt 

De vliegtoren fungeert als een baken en biedt bezoekers een aantrekkelijk uitzichtspunt over het 

domein, het zuidelijke plateau richting Velm, de skyline en de torens van de stad (door gepaste 

modellering van de westelijke bosrand) en het verre uitzicht op de koeltorens en de woontoren 

van Genk. In de noordelijke rand neemt een aantrekkelijk bedrijfsgebouw (in het 

wetenschapspark) naast de centrale toegangsdreef een soortgelijke rol op. Mogelijk worden deze 

als uitzichtpunt aangevuld met een permanente zeppelin boven het domein en als baken met een 

of meer monumentale kunstwerken. 

Door de zichtas van de start- en landingsbaan en de lichtere randafwerking van het oostelijk deel 

van het bedrijventerrein blijft het verre uitzicht naar de Genkse torens in de hogergelegen 

zuidelijke delen van de centrale open ruimte ook van op de grond aanwezig. 
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8. Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur 
Kaart 11  Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur 

Het geheel van voorgaande conceptelementen leidt na verdere afweging tot een gewenste 

ruimtelijke structuur voor het gebied; bijgaande kaart 11 geeft hiervan een hypothese weer. In 

hoofdlijnen komt deze nog steeds overeen met de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur 

die in het gemeentelijk bedrijventerrein-RUP in 2001-2002 is uitgetekend. 

9. Gerichte uitwerking van visie en concept voor 
de noordelijke helft 

Op basis van het structureel overleg met afgevaardigden van Stad en hogere overheden over de 

discussienota voor het gehele domein (december 2003), het daaropvolgende overleg over het 

militair gebruik van delen van het domein, de besprekingen van afgevaardigden van Stad met 

GOM/POM-Limburg over actuele kleinere probleempunten in het bedrijventerrein en met de 

initiatiefnemers van een mogelijk sportrecreatiecomplex (2006), de overleggen met de hogere 

overheden over de subsidiariteitskwesties (september 2008 en maart 2009), de behandeling van 

het herzienings-RUP voor de lokale delen van het bedrijventerrein (najaar 2009-voorjaar 2010) 

en de werkzaamheden van de ambtelijke werkgroep (stad / provincie) voor dit RUP (2010 – 

heden) zijn enkele thema’s geselecteerd waarrond (deels toen, deels recent) kort en gericht 

onderzoek is uitgevoerd om voorgaande hypothesen van visie, concept en gewenste ruimtelijke 

structuur te onderbouwen of bij te schaven. De resultaten zijn hierna weergegeven. 

9.1. Mobiliteit 

9.1.1. Gewenste verkeersstructuur 

Kaart 12  Gewenste verkeersstructuur 

De gewestweg N3 krijgt – als voornaamste ontsluitingsweg voor het gebied – bijzondere 

aandacht. Het recent door AWV en de Stad uitgewerkte streefbeeld voor N80 en de aansluitende 

delen van N3 biedt op middellange termijn perspectief op een zeer vlotte (bijna conflictvrije) 

doorstroming langs N3 en N 80 vanaf de toegang van het bedrijventerrein Domein van Brustem 

richting Hasselt en E313. 

 

Zoals eerder (in punt 3.3.4) aangegeven, blijven de eventuele tracés voor een nieuwe / verbeterde 

autoverbinding van Sint-Truiden naar E40 in dit PRUP buiten beschouwing. 

 

Het Domein van Brustem moet een moderne, multifunctionele ruimte worden, waarin 

verschillende functies een plaats krijgen. Functieverweving wordt waar mogelijk in de hand 

gewerkt door een grote transparantie en toegankelijkheid van het interne wegennet. De centrale 

hoofdinkom geeft niet enkel toegang tot het bedrijventerrein maar ook tot de 

buitensportoefensite, het vliegveld en zogewenst ook tot het militair oefenterrein en het eventuele 

luchtvaartmuseum. Zij draagt ook bij tot de ontsluiting van de centrale open ruimte bij occasionele 

massa-evenementen. Deze hoofdinkom, aansluitend op de N3, zal verder representatief worden 

uitgewerkt. Dit is het visitekaartje voor het gebied en alle daar voorkomende activiteiten. Er wordt, 

zoals opgenomen in het gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem, een 

totaalconcept toegepast voor de aansluiting met Luikersteenweg en de toegang tot de centrale 
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open ruimte van Brustem. Zowel verkeerstechnische als landschapsarchitecturale aspecten 

komen hierbij aan bod. De rotonde langs de rondweg wordt een belangrijk oriëntatiepunt.  

De mobiliteitssituatie bij de normale dagdagelijkse productie-activiteiten van het bedrijventerrein 

wordt in navolgend punt 9.1.2 onderzocht. 

Bij de combinatie van de normale dagdagelijkse productie-activiteiten van het bedrijventerrein en 

van de normale dagelijkse oefenactiviteiten in de buitensportsite zou het voorziene systeem van 

de dubbele rotonde het in- en uitgaand verkeer vanaf N3 makkelijk moeten kunnen opvangen. Bij 

piekmomenten in de buitensportoefensite echter, wanneer mogelijk tot honderden wagens in een 

korte tijdspanne het domein willen verlaten, zou het kunnen dat er bij dit systeem aan de 

hoofdinkom mogelijk wel congestie en wachttijden ontstaan, maar de rondweg heeft voldoende 

capaciteit om deze eventuele wachtfiles op te vangen. Eventuele pieken in het bereiken van het 

domein (voor de aanvang van een occasionele wedstrijd of activiteit) zullen meer afgevlakt zijn 

doordat de bezoekers meer gespreid zullen toekomen, maar zij kunnen mogelijk wel aanleiding 

geven tot congestie op N3 zelf.  

Vermits uit het RVR (zie hoger) blijkt dat een buitensportoefensite een plaats kan krijgen in de 

noordelijke rand van het Domein van Brustem, dient waarschijnlijk een mobiliteitseffectenrapport 

bij het voorontwerp van RUP dat die functie toelaat gevoegd. Conform de afspraken (zie 

hoofdstuk 1, ook bevestigd in de doorlopen plan-MERscreening) is dit bij het gemeentelijk RUP 

Domein van Brustem 3. Die studie zal in elk geval de te verwachten problemen, o.m. als gevolg 

van de bundeling en interferentie van de ontsluiting van het bedrijventerrein en de 

buitensportoefensite, meer in detail moeten onderzoeken en wanneer dit noodzakelijk blijkt 

bijkomende maatregelen voorstellen, of het ambitieniveau van het project bij te stellen tot een 

vanuit mobiliteitsoogpunt haalbaar niveau. Hetzelfde is des te meer het geval voor de eventuele 

grootschalige openluchtmanifestaties en –evenementen in de aanleunende centrale open ruimte, 

waarvoor de mobiliteitssituatie integraal zal moeten worden onderzocht en waar nodig opgelost 

vooraleer enige vergunning terzake kan worden verleend. Dit mobiliteitsonderzoek zal in het 

kader van de op te maken plan-MER voor het gemeentelijk RUP dat die activiteiten toelaat 

moeten gebeuren. Vermits dit past qua timing kunnen in die (ruimere) mobiliteitsstudie ook de 

effecten van de buitensportoefensite worden meegenomen. 

 

De rondweg zelf is het belangrijkste verbindende element tussen de verschillende delen van het 

gebied en dient dan ook duidelijk herkenbaar te blijven. Op kruisingen met andere wegen zullen 

er zo nodig maatregelen genomen worden om de hiërarchie in het wegennet herkenbaar te 

maken (wegversmallingen, aangepaste verhardingen, asverspringingen, poorteffecten, ...). Op 

de rand van het militaire oefenterrein kunnen (al dan niet periodiek functionerende) afsluitingen 

worden voorzien. Wanneer de vliegactiviteiten effectief van de grond komen, dient om 

veiligheidsredenen de rondweg aan de westelijke kruising met de start- en taxibanen te kunnen 

worden afgesloten en dient (minstens) dan de extra-omgelegde rondweg gebruikt. Er zal tevens 

een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het noordelijk deel – dat vooral een rol vervult 

in functie van de activiteiten in de noordelijke rand – en het zuidelijk deel (deel ten zuiden van de 

Romeinse weg), waar meer recreatieve functies aan gekoppeld zijn. Het is niet de bedoeling dat 

de hoge verkeersintensiteiten die in het noordelijk deel zullen plaatsvinden over de ganse 

rondweg, en dus ook over het ganse domein gespreid worden.  

 

Met de aanleg van de rotonde is aan de ingang van het bedrijventerrein op N3 een halte voor het 

openbaar vervoer ingeplant. De openbaarvervoersvraag is afhankelijk van het toekomstige 

aantal werknemers op bedrijventerrein en hun herkomst en kan momenteel niet in detail ingeschat 
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worden. Indien er veel van de bus gebruik wordt gemaakt kunnen er langs de N3 8 bijkomende 

haltes, bijv. in de westzijde in de omgeving van de nieuwe ovonde, groene schakel, Aalsterweg, 

voorzien worden zodat de ganse noordelijke rand beter bediend kan worden. Van hieruit krijgt het 

gehele domein zijn openbaarvervoersontsluiting. Evident dient dit ten gepaste tijde in 

samenwerking met De Lijn nader onderzocht. Vanaf de reeds ingeplante halte op N3 aan (het 

beveiligde kruispunt van) Vliegveldlaan zou zulk een betere openbaar vervoerbediening van de 

oostelijke delen van het bedrijventerrein kunnen verbeterd worden wanneer een rechtstreekse 

voetgangersverbinding tussen die bushalte(n), de omgeving van loodsen 26/27 en de rondweg 

wordt uitgebouwd. Het eerste deel daarvan is in dit provinciaal RUP opgenomen, het tweede deel 

ervan in het (voorontwerp van) gemeentelijk RUP recastrip brustem.  

 

Gelet op de dichte ligging bij de stad, is het bedrijventerrein makkelijk voor grote groepen 

werknemers en bezoekers met de fiets bereikbaar. De bestaande fietsroutes langs Aalsterweg 

en de afgescheiden fietspaden langs N3 en de rotonde bieden hier goede externe aansluitingen. 

Intern zorgt het fietspad langs de rondweg voor een goede verdeling. Met dit provinciaal RUP kan 

een bijkomende fietserstoegang richting Vliegveldlaan worden gerealiseerd en op termijn (na 

aanleg van de fietsbrug over N3 aan Naamsesteenweg) zal een vlotte westelijke fietstoegang tot 

het terrein vanaf het station ontstaan. De RUP-voorschriften voorzien de nodige kwaliteitsvolle 

fietsenstalplaatsen bij elk bedrijf. 

9.1.2. Mobiliteitstoets 

Louter voor het functioneren van het bestaande en met dit PRUP uitgebreide bedrijventerrein 

kunnen, vooruitlopend op voorgaande, alvast volgende mobiliteitseffecten worden weergegeven.  

 

De stad Sint Truiden beschikt over een unimodaal stadsmodel dat alle autoverkeer modelleert. 

Dit model is recent geactualiseerd; deze geactualiseerde versie wordt gehanteerd.  

Het model BASIS 2007 geeft de actuele situatie (eind 2009) weer. Het model REF2007++ 

simuleert de situatie in 2015 / 2020 met inrekening van de volledige invulling van het in het RUP 

van 2002 bestemde bedrijventerrein, alsook van alle voorziene (woon)projecten in het 

gemeentelijk grondgebied, ook deze in het aanleunende van het RUP Brustempoortbuiting (sites 

Champagne 9, Gulden bodem, en ook de termijnreserve Lichtenberg). Dit model houdt rekening 

met de bestaande verkeersinfrastructuur. Specifiek voor dit PRUP is ook een tweede 

referentiesituatie REF2007++_02 ontwikkeld, namelijk met dezelfde ontwikkelingen, maar met de 

toekomstige verkeersinfrastructuur zoals die omstreeks 2020 gerealiseerd kan zijn (met de 

heraanlegde doortocht van N80 en met de ingevoerde parkeerroute). Voor de referentiesituatie 

worden dan ook de cijfers gebruikt die geleverd worden door deze beide modellen. Het zijn een 

avondspitsmodellen. Voor het normale dagelijkse verkeer in deze omgeving dienen aan deze 

modellen (in de mober voor het RUP Domein van Brustem 3) om de totale belasting op het 

wegennet te kennen alleen nog de stromen voor de buitensportoefensite toegevoegd.  

Het stadsmodel geeft de worst case situatie voor het autoverkeer. Door aanleg van vlotte, veilige 

en aangename fietspaden, overdekte fietsenstallingen, goed aanbod van openbaar vervoer en 

dergelijk kan een modal shift ten voordele van meer duurzame modi worden bekomen. 

 

 
8  In principe kan ook aan bijkomende halten langs de rondweg in het bedrijventerrein zelf worden gedacht, maar De Lijn 

heeft reeds laten weten dat het reizigersaanbod daarvoor waarschijnlijk te klein zal zijn. 
9  In de verschillende modellen en intensiteitsschema’s die in dit subhoofdstuk worden weergegeven, is de volledige stroom 

van de Champagnesite en een deel van de achtergelegen site Aalsterweg nog mee gekoppeld aan kleine 
Luikersteenweg, daar waar het RUP Brustempoortbuiting dit slechts voor een deel van de Champagnesite toelaat (om 
de uitrijdende wagens richting stad niet te lang te laten wachten). De weergegeven intensiteiten op Kleine Luikerteenweg 
aan de rotonde zijn dus iets te hoog (maar het betreft telkens slechts enkele eenheden, dus dit maakt geen verschil).  
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Onderstaande figuren geven de verkeersbelasting van de belangrijkste straten en wegen tijdens 

de avondspits respectievelijk in de referentiesituatie met de bestaande verkeersinfrastructuur 

(REF2007++) en in de referentiesituatie met de voorziene toekomstige verkeersinfrastructuur 

(REF2007++_02) weer.  
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Deze intensiteitenschema’s geven aan dat bij de thans bestemde ontwikkeling van het 

bedrijventerrein nergens problemen voorkomen, ook niet na realisatie van de nieuwe 

verkeersinfrastructuren (N80-doortocht met ovonde en parkeerroute); alleen aan de 

verkeerslichten op N3-oost aan Vliegveldlaan kan er, zoals eerder gesignaleerd in de mober van 

het RUP Brustempoortbuiting, mogelijk een probleem ontstaan. In deze beide referentiesituatie 

verlaten ong. 160 personenwagenequivalenten (pae) tijdens het avondspitsuur het 

bedrijventerrein en rijden er dan ong. 60 in. 

Doorrekeningen met de module ‘meerstrooksrotondeverkenner’ (Provincie Zuid-Holland) geven 

op basis van deze intensiteitenschema’s aan dat een eenstrooksrotonde aan de inkom van het 

bedrijventerrein op N3 de verkeersstromen in de beide infrastructuurscenario’s kan opvangen 

(alle takken met een verzadigingsgraad VG kleiner dan de grenswaarde van 0,80 en met een 

gemiddelde wachttijd T kleiner dan 50 seconden/pae).  
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Navolgende modellen Scenario1 en Scenario2 geven de intensiteitenschema’s weer wanneer de 

uitbreidingen die het PRUP voorziet worden gerealiseerd; ook hier is onderscheid gemaakt 

tussen de situatie met de huidige verkeersinfrastructuur (Scenario1) en met de toekomstige 

(Scenario2). Deze beide modellen gaan er van uit dat er netto 23 ha hoogwaardige 

productiebedrijven in de uitbreidingszones bij komen en 0,8 ha netto wetenschapspark (met twee 

incubatoren van het genre Greenville in Houthalen–Helchteren).  
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Voor de hoogwaardige productiebedrijven wordt een arbeidsdichtheid van 11 werknemers per 

hectare verondersteld, die voor 90 % aanwezig zijn en daarbovenop 10 % bezoekers, die beide 

voor 85 % met de wagen komen; daarenboven wordt een stroom van 18 vrachtwagens per 

hectare per dag aangenomen. Deze 11 werknemers per hectare zijn het gemiddelde van de 

actuele arbeidsdichtheden in het bedrijventerrein, dat van bij zijn uitbouw in 2002 alleen mikt op 

hoogwaardige bedrijven en dus representatief kan worden genoemd voor de verdere uitbouw er 

van. Het komt ook in grootte-orde overeen met de arbeidsdichtheid in de SALK-projectfiche voor 

deze ontwikkeling (als Fruitport) waarin aan 12,5 werknemer per hectare wordt gedacht. 

Voor het wetenschapspark / de twee incubatoren wordt daarentegen een (erg hoge) 

arbeidsdichtheid van 400 werknemers per hectare verondersteld, die eveneens voor 90 % 

aanwezig zijn en daarbovenop 10 % bezoekers, die beide voor 85 % met de wagen komen; er is 

verondersteld dat dit geen vrachtwagenbewegingen behoeft. Concreet komt dit voor één 

incubator zoals Greenville in Helchteren-Houthalen (met ca. 4.000 m²) dus neer op ong. 160 

werknemers.  
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Deze intensiteitenschema’s geven aan dat bij de maximale ontwikkeling van het bedrijventerrein 

(met 0,8 ha wetenschapspark en 23 ha hoogwaardige productie) in Scenario 1, voor de realisatie 

van de N80-doortocht, iets meer problemen zouden ontstaan op N3-oost (intensiteit van 1.060 

pae iets hoger dan zonder deze ontwikkeling, maar nog steeds kleiner dan deze van een rijstrook 

in een stedelijke hoofdstraat met meerdere kruispunten, 1.200), in scenario 2, na de realisatie 

van de N80-doortiocht deze intensiteit terug daalt  en dat meer dan waarschijnlijk in de beide 

scenario’s ook aan de verkeerslichten op N3-oost aan Vliegveldlaan problemen kunnen ontstaan. 

In deze beide scenario’s verlaten dan ook ong. 300 pae (nagenoeg uitsluitend personenwagens) 

het bedrijventerrein en rijden er 100 in. 

Doorrekeningen met de module ‘meerstrooksrotondeverkenner’ (Provincie Zuid-Holland) geven 

op basis van deze intensiteitenschema’s aan dat een gewone éénstrooksrotonde de 

verkeersstromen aan de inkom van het bedrijventerrein op N3 in de beide infrastructuurscenario’s 

normalerwijze kan opvangen. Alleen vanuit Kleine Luikersteenweg blijft het, zoals eerder al 

geconstateerd bij het RUP Brustempoortbuiting, nipt. Navolgende rotondeschema’s geven dit 

weer. 
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Geconcludeerd kan worden dat de uitbouw van het bedrijventerrein met alle voorziene 

uitbreidingen ingevuld met twee incubatoren en verder met hoogwaardige productiebedrijven op 

vlak van mobiliteit en belasting van de omliggende wegen geen problemen stelt, noch met de 

huidige infrastructuur noch na aanleg van de N80-doortocht en de parkeerroute. Alleen aan de 

lichten op N3-oost aan Vliegveldlaan ontstaan mogelijk problemen (maar niet meer dan zonder 

deze ontwikkeling) en de wachttijden om van op Kleine Luikerteenweg op de N3-rotonde te 

geraken liggen dicht bij / op de grens van wat redelijk is.  
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Mocht uit monitoring blijken dat zich in dit deel van Kleine Luikerteenweg toch problemen zouden 

voordoen, kan – zoals al gesuggereerd bij het RUP Brustempoortbuiting – de capaciteit van de 

rotonde op N3 gevoelig worden verhoogd door de binnenste rijstrook (thans overschilderd) mee 

in gebruik te nemen (een tweestrooksrotonde). Dit zal de wachttijden uit alle richtingen doen 

dalen. Ook het openbaar vervoer op Luikersteenweg heeft hierbij baat. 

Mocht uit monitoring blijken dat zich aan de verkeerslichten op N3 aan Vliegveldlaan ernstige 

problemen en uiterst lange wachttijden voordoen, kan op dat moment eventueel overwogen 

worden een ingreep te doen (bijv. de linksafslagstrook verlengen, een extra rijstrook rechtdoor 

voorzien, te schuiven met de lichtenregeling, …).  

9.2. Landbouw 

De herbestemming van delen agrarisch gebied in de centrale open ruimte en in de noordwestrand 

van het domein kan mogelijk conflicteren met de provinciale suggestie tot het vrijwaren van de 

structuurbepalende grondgebonden landbouw en het tegengaan van verdere versnippering in het 

door de provincie geselecteerde, maar niet door het gewest herbevestigde agrarisch gebied. Dit 

is afhankelijk van de omvang en aard van de eventuele bestemmingswijzigingen en van het 

belang van betrokken percelen voor het ruimer agrarisch geheel. In dit subhoofdstuk wordt dit 

aspect inhoudelijk beargumenteerd, mede in het licht van de niet herbevestiging van deze 

agrarische gebieden door het gewest. 

 

Het PRUP herbestemt een aantal bestemde en in gebruik zijnde landbouwgronden in de beide 

uitbreidingszones voor regionaal bedrijventerrein en de bijhorende buffers. Beide zones zijn niet 

in herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. 

Bij de realisatie van de voorziene herbestemmingen is geen medegebruik door landbouw 

mogelijk; ook in de randzone naast de start- en landingsbaan zal dit niet meer mogelijk zijn.  

 

De toegankelijkheid van de landbouwgronden in de centrale open ruimte voor de landbouwers 

wordt gegarandeerd (afspraken bij militaire oefeningen en vliegactiviteiten) en gebeurt vanaf of 

over de rondweg ten zuiden van het bedrijventerrein langs de bestaande veldwegen. Waar nodig 

worden deze laatste beperkt aangepast om de afsluiting door het nieuwe bedrijventerrein te 

ondervangen. Ook wordt door het bedrijventerrein (en de buitensportoefensite) een toegang naar 

de centrale open ruimte behouden. De verschillende ‘zij-ingangen van het domein’ naar de 

omliggende dorpen en gehuchten/boerderijgroepen worden voor landbouwvoertuigen 

toegankelijk gemaakt.  

 

Ten opzichte van de bestemmingen die in het gewijzigde gewestplan zijn vastgelegd, zijn in het 

thans voorliggende ontwikkelingsperspectief voor het gehele domein vier factoren aanwezig die 

het landbouwgebruik van met name de centrale open ruimte van het domein bemoeilijken of 

beperken. Een eerste betreft het gebruik van een behoorlijk deel van die ruimte als militair 

oefenterrein waarbij landbouw minstens tijdelijk en in bepaalde delen (hoogstens) in een vorm 

van medegebruik aanwezig zal kunnen zijn. Ook wanneer dit militair oefenterrein tot de 

samenhangende militaire eigendommen ten zuiden van de hoofdstartbaan wordt beperkt, sterkt 

het zich vanaf het zuiden tot iets ten noorden van de Romeinse weg uit; de niet ‘belaste’ 

landbouwgronden vallen hiermee terug tot ongeveer driekwart van het geheel van de centrale 

open ruimte. Ten tweede tasten de voorziene uitbreidingen van het regionaal bedrijventerrein ook 

aan de noordelijke zijde het landbouwareaal aan, dit evenwel op een veel bescheidener schaal 

(voor ca. 26 ha). Zolang de zone niet wordt ontwikkeld, blijven landbouwactiviteiten, zonder de 

bouw van gebouwen of constructies, mogelijk. Ten derde zal de buitensportoefensite ten zuiden 

van het bedrijventerrein een aantal landbouwpercelen (voor ca. 16 ha in totaal) innemen. In delen 
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van de ruime overgangsstrook met beperkte recreatie-infrastructuur daarbinnen, is het mogelijk 

dat landbouwactiviteiten nog een aantal jaren uitgeoefend kunnen worden. Ten vierde zal ook het 

occasioneel gebruik van de centrale open ruimte voor grootschalige openluchtmanifestaties (uit 

het in voorbereiding zijnde gemeentelijk RUP Domein van Brustem 3) beperkingen aan het 

landbouwgebruik opleggen; met name zullen voor de betrokken percelen alleen nog in 

aanmerking komen voor gebruik als weiland. 

Binnen dit provinciaal RUP is alleen de tweede factor van tel en met name in de schil ten zuiden 

en een lob ten westen van het reeds bestemde bedrijventerrein. De derde en vierde factor 

hebben betrekking op het aanleunend gemeentelijk RUP en zullen naar aanleiding daarvan 

onderzocht worden. 

 

De vraag die vanuit de planningscontext (zie hoofdstukken 2 en 3) voorligt is of en in welke mate 

de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein binnen dit niet herbevestigd agrarisch gebied de 

agrarische structuur van de leemplateaus ten zuiden van N3 aantast en daardoor in tegenspraak 

zou zijn met de gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, bos en natuur in Haspengouw-

Voeren. Verschillende aspecten zijn hierbij van belang : 

 de omvang: de schil en de lob hebben samen met 31,8 hectaren een niet verwaarloosbare 

omvang, maar ten opzichte van het gehele domein (370 ha) en het gehele plateau tussen 

Cicindria en Melsterbeek (tussen N3 en Kerkom, ca. 740 ha in totaal) is dit toch slechts een 

klein aandeel 

 de aanwezigheid van landbouwbedrijfsgebouwen en huiskavels: in de zuidelijke schil en in de 

nabijheid ervan zijn geen landbouwbedrijfsgebouwen en dus ook geen bedrijfszetels of 

huiskavels aanwezig. De westelijke lob reikt tot op ong. 150 m van de werkende hoeve langs 

Straeten en neemt ongeveer de helft van één grote huiskavel in; de overige huiskavels worden 

niet gevat 

 de huidige agrarische bedrijfsvoering: de westelijke lob wordt thans voor een akker, een kleine 

hoogstamboomgaard en voor de rest voor laagstamfruitplantages gebruikt. In de zuidelijke 

schil worden op enkele plantages na alle percelen als akkers bewerkt. Uit het recente advies 

van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en de daarbij horende snelle 

LandbouwImpactStudie (LIS) over het voorontwerp van dit PRUP blijkt dat er eind 2012 in 

totaal 22 landbouwers door dit PRUP worden gevat, waarvan meerdere (een onbekend 

aantal) in de reeds sinds 1998 in het gewestplan als bedrijventerrein bestemde percelen. 

Daarbij wordt één landbouwer / fruitteler sterk door de nu voorgestelde uitbreidingen gevat, 

met een areaal verlies van ca. 20 % (dat vermoedelijk nog oploopt wanneer het gemeentelijk 

RUP voor het evenemententerrein doorgaat). Daarnaast impliceert dat voorontwerp voor vijf 

betrokken landbouwers een areaalverlies tussen 10 en 15 %, voor drie landbouwers tussen 

5 en 10 % en voor de overige minde dan 5 %. Vanuit de sector wordt dit als een significant 

negatief effect beoordeeld en voor de zes betreffende landbouwers / fruittelers met het 

grootste areaalverlies als sterk significant negatief. Allicht is een flankerend beleid voor deze 

zes betrokken landbouwers aangewezen. Om de meest geschikte inhoud van dergelijke 

flankerende maatregelen preciezer in beeld te krijgen, heeft de provincie aan de VLM  

gevraagd een LandbouwEffectRapport voor dit RUP op te maken. Naar aanleiding van de 

plenaire vergadering van het PRUP op 7 juli 2014 heeft de deputatie de opdracht voor de 

opmaak van een LER gegund aan de VLM in zitting van 21 augustus 2014. De 

startvergadering heeft plaatsgevonden op 25 september 2014. In het najaar zijn de 

landbouwers bevraagd en deze resultaten zijn eind december 2014 aan de provincie 

overgemaakt. Op 26 februari 2015 is een tweede vergadering doorgegaan waarbij de 

resultaten van de bevraging zijn toegelicht en de aanzet van flankerende maatregelen zijn 

voorgesteld ter goedkeuring. De VLM heeft op basis van de opmerkingen alles verder 

afgerond tot een definitief LER-rapport. Dit rapport is aan het provinciebestuur overgemaakt 
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 de samenhang van het landbouwgebied: de betrokken zuidelijke schil is in de ‘oksel’ van het 

bedrijventerrein gelegen, langs drie zijden erdoor omringd en daardoor aan de rand van het 

functioneel samenhangende landbouwgebied gesitueerd. Wanneer het zuidelijk deel van het 

domein als militair oefenterrein in gebruik blijft en het landbouwgebruik hiervan hoogstens 

beperkt blijft tot een vorm van medegebruik van de graslanden naast en tussen de 

vliegveldinfrastructuur, zullen de landbouwgronden in het noordelijk deel van het domein (ook 

deze in de betrokken zone) de facto geïsoleerd blijven liggen van de rest van het 

landbouwplateau. De westelijke lob bevindt zich in de noordelijke uitloper van een smaller 

landbouwgebied dat tussen de Cicindriabeek / dorpskern van Bevingen en de bosrand en de 

bebouwde delen van het Domein van Brustem is gesitueerd. De lob zelf is nagenoeg langs 

drie zijden omsloten door bebouwing (lint Naamsesteenweg, randstadswijk 

Brustempoortbuiting en bedrijventerrein) 

 de herbestemmingen qua ruimtebeslag goed worden afgewogen: de site is zo compact 

mogelijk opgezet en de reservezone laat een verdere modulering naargelang de noden toe 

 de herbestemmingen tegen bestaande bebouwing aan worden gesitueerd: beide sites worden 

tegen de rand van het bestemde bedrijventerrein voorzien. 

Vanuit deze zes aspecten kan geconcludeerd worden dat de inplanting van de compacte 

bijkomende regionale bedrijvenzones, aanleunend bij het bedrijventerrein en buiten het 

herbevestigd agrarisch gebied geen betekenisvolle schade geeft aan de lokale 

landbouwstructuur, maar mogelijk wel aan de leefbaarheid van een zestal landbouwbedrijven 

(in de zuidoostelijke schil en in de westelijke lob). Naast de vergoeding voor de verwerving van 

de percelen van deze bedrijven, dienen hiervoor als milderende en flankerende maatregel ook 

de nodige stopzettingsvergoedingen, rekening houdend met het productiejaar waarin de 

fruitbomen verkeren, betaald. Ruilgronden zijn thans bij de betrokken overheden in de omgeving 

van het Domein van Brustem niet voorhanden en kunnen dus niet als milderende maatregel 

worden ingezet. Mogelijk komt deze piste wel naar voor wanneer een of meerdere 

landbouwbedrijven met gronden in deze omgeving in de nabije toekomst zouden stoppen (en hun 

gronden over de gevatte bedrijven zouden kunnen worden verdeeld). 

De inname van landbouwgronden inperken en geen buffer voorzien zoals de Afdeling Duurzame 

Landbouw in haar advies bij de vorige plan-MERscreening vooropstelt, doet afbreuk aan de 

visuele kwaliteit van de centrale open ruimte voor recreatieve passanten op o.m. de Romeinse 

weg en evenementenbezoekers en heeft ook weinig effect. De uitbreiding van de reeds bestemde 

buffer van 15 m in het goedgekeurde gemeentelijk RUP naar een buffer van 25 m naar de centrale 

open ruimte in dit PRUP vat immers slechts 1,7 ha en delen van percelen. Daarenboven voorziet 

de provincie bij alle regionale bedrijventerreinen dergelijke buffers, zowel naar bewoning als naar 

open ruimten. 

9.3. Aanpassing afbakeningslijn kleinstedelijk gebied 

De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied dient verschoven / uitgebreid te worden zodat de 

beoogde uitbreidingen van het regionale bedrijventerrein er ook binnen vallen. Gelet op de 

bevoegdheid terzake (zie ook hoofdstuk 1) wordt deze aanpassing in dit PRUP opgenomen.  

Gelet op het laagdynamische karakter daarvan wordt de meest geschikte locatie voor een 

buitensportoefensite (zie punt 5.2) in buitengebied gelaten en bij voornoemde aanpassing niet 

mee in het kleinstedelijk gebied opgenomen. 
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10. Krachtlijnen voor een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan Regionaal bedrijventerrein 
Domein van Brustem 

Volgende krachtlijnen kunnen voor dit RUP, aanvullend aan en inspelend op het goedgekeurde 

gemeentelijk Bedrijventerrein-RUP en herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein enerzijds en de 

provinciale aanpak en opbouw van RUP’s met typevoorschriften in tabelvorm anderzijds, in 

globaal worden geformuleerd.  

10.1. Provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein Domein 
van Brustem en aangepaste afbakening kleinstedelijk gebied 
Sint-Truiden 

Het RUP bestaat uit vier delen. 

Deze toelichtingsnota situeert en verantwoordt de keuzen en bepalingen uit het PRUP, geeft de 

relatie met het provinciaal en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan weer en duidt flankerende 

beleidsmaatregelen. Zij wordt begeleid door een kaart feitelijke en juridische toestand.  

Een bundel stedenbouwkundige voorschriften geeft de voorschriften inzake bestemming, 

inrichting en beheer weer. Het grafisch plan (op schaal 1/2.500) geeft het plangebied van dit RUP 

aan, alsook de grafische aanduidingen van bestemming en inrichting.  

10.1.1. Afbakening van het PRUP 

In functie van uniformiteit van voorschriften zou het PRUP alle regionale delen van het 

bedrijventerrein Domein van Brustem kunnen omvatten. Maar de focus van het RUP ligt op de 

nieuwe (uitbreidings- of herbestemmings)delen van, de versterkte buffers en de deelzones waar 

de luchtvaartgerichtheid wijzigt. Reeds bestemde regionale delen die al (grotendeels) in gebruik 

zijn en/of waar weinig of niets aan de voorschriften zou kunnen wijzigen, blijven daarom buiten 

het RUP.  

 

Voor de delen van het regionaal bedrijventerrein die buiten dit plangebied vallen blijven de 

bestemmingen en de voorschriften van het RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem uit 2002 

van toepassing. Deze voorschriften verbieden geen Seveso-activiteiten in deze delen, maar bij 

vestiging of uitbreiding van Seveso-bedrijven in die delen is het goedgekeurd RVR uiteraard ook 

van toepassing. Bedrijven met gevaarlijke producten die zich in die delen van het regionaal 

bedrijventerrein (op de enkele nog beschikbare percelen) zouden willen vestigen moeten binnen 

de aanwijzingsgetallen die het RVR aangeeft vallen (of in een omgevingsveiligheidsrapport OVR 

aantonen dat de veiligheidsrisico’s aanvaardbaar zijn voor de Dienst VR).  

Dit zou concreet inhouden dat in de strook tussen N3 in de rondweg zich nauwelijks Seveso-

inrichtingen kunnen vestigen (daar de aanwijzingsgetallen er erg laag zijn). Vermits deze strook 

echter bij het onderzoek in het RVR behandeld is vanuit de optie dat hier geen Seveso-activiteiten 

worden toegelaten, is zij buiten het plangebied van het PRUP als een ‘specifieke 

veiligheidscontour’ mee in het grafisch plan opgenomen. Het enige dat deze contour bepaalt is 

dat elke Seveso-inrichting er verboden is. Verder blijven in deze strook alle stedenbouwkundige 

voorschriften van het goedgekeurde RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem (MB 31/10/2002) 

van tel. Ook voor de smalle strook ten westen van de rondweg aan Kapelstraat is dit het geval. 

 

Bijgaande kaart 13 geeft de nieuwe afbakening van het PRUP weer. 
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10.1.2. Voorschriften: algemeen 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan maakt een combinatie van de voorschriftensystemen die provincie 

en stad hanteren. Het provinciale systeem met een opbouw in een drieledige tabelvorm (met 

essentiële ruimtelijke aspecten (informatief), essentiële inhoudelijke aspecten en verordende 

voorschriften) wordt toegepast.  

Voor de inhoud van die voorschriften wordt, in functie van de continuïteit van de 

vergunningverlening op het terrein, een combinatie van de voorschriften die provincie bij andere 

regionale bedrijventerreinen hanteert en de specifieke voorschriften van het goedgekeurde 

gemeentelijk RUP bedrijventerrein toegepast. Een aantal meer gedetailleerde aspecten uit dat 

gemeentelijk RUP Bedrijventerrein worden daarbij naar de richtinggevende essentiële 

inhoudelijke aspecten overgeheveld. De systemen van omgevingsrapport waarmee bepaalde 

tolerantiemarges uit de voorschriften kunnen worden benut, te beoordelen door een stedelijke 

Bouwcommissie, en van het Beheerscomité dat over een aantal niet-ruimtelijke aspecten beslist, 

worden opgenomen. Op die manier gebeurt verdere toepassing van het provinciale RUP op 

stedelijk niveau.  

10.1.3. Bestemmingsvoorschriften 

Kaart 13  Schematische voorstelling van de afbakening en de bestemmingszones van het 

PRUP Regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem en aangepaste afbakening 

kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

Kaart 13b  Zones waar de RUP’s Seveso-activiteiten (onder voorwaarden) toelaten 

Volgende gebiedsdekkende bestemmingscategorieën worden in het PRUP bij de verschillende 

grafische deelplannen gehanteerd die de bestemmingen en voorschriften van het gewestplan 

Sint-Truiden – Tongeren (dd. 1/1/2002) en voor een groot deel deze van het gemeentelijk RUP 

Bedrijventerrein Domein van Brustem volledig vervangen : 

- zone voor regionale bedrijvigheid met voorkeur voor vliegtuiggerichte bedrijvigheid 

- zone voor regionale bedrijvigheid met gemengd karakter 

- zone voor faciliteiten en hoogwaardige regionale bedrijvigheid 

- bijzondere en reservezone voor regionaal bedrijventerrein 

- openbaar domein 

- onbebouwbare zone voor open ruimten en buffer 

- zone voor vliegtuiggerichte activiteiten. 

 

Als niet-gebiedsdekkende overdrukken worden in dit provinciaal RUP gehanteerd : 

- overdruk voor vliegveldinfrastructuur (grotendeels een herneming van de gewestplan-

overdruk ‘erfdienstbaarheidszone voor bestaand luchtvaartterrein’ binnen het plangebied) 

- indicatieve groene dwarsas 

- fietsas 

- te bebomen randafwerking 

- specifieke veiligheidscontour. 

 

 

De voorschriften voor de belangrijkste van deze bestemmingscategorieën en overdrukken zijn op 

hoofdlijn de volgende. 

 

- De zone voor regionale bedrijvigheid met voorkeur voor vliegtuiggerichte bedrijvigheidis 

bestemd voor regionale bedrijven in de verwerking, productie, distributie, onderzoek en 

ontwikkeling, met uitsluiting van loutere handelsactiviteiten, en met voorkeur voor 
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vliegtuiggerichte bedrijven. Deze categorie wordt toegepast voor de reeds bestemde 

oostelijke delen voor regionale bedrijvigheid, voor de zuidoostelijke uitbreiding en voor een 

klein deel dat aan het bedrijventerrein wordt toegevoegd om op die plaats tot meer werkbare 

percelen (regelmatigere vorm of voldoende diepte) te komen.  

 

- De zone voor regionale bedrijvigheid met gemengd karakter neemt de inhoud uit het 

goedgekeurde gemeentelijk RUP Bedrijventerrein over. Deze categorie wordt toegepast voor 

de smalle oostelijke strook van het bedrijfsperceel van het Seveso-bedrijf Globachem die 

daardoor buiten de zone voor faciliteiten en hoogwaardige regionale bedrijvigheid valt en 

(verder) voor Seveso-activiteiten kan worden benut. 

 

- De zone voor faciliteiten en hoogwaardige regionale bedrijvigheid is bestemd voor regionale 

bedrijven bij voorkeur in onderzoek en ontwikkeling, maar ook in de verwerking, productie, 

distributie, en ondergeschikt voor ondersteunende diensten naar het bedrijventerrein, 

stadsdistributie en bedrijfsverzamelgebouwen voor zover deze zich in aantrekkelijke 

gebouwen en buitenaanleg vestigen. Loutere handelsactiviteiten zijn er niet toegelaten. 

Binnen deze zone is aangegeven dat Seveso-inrichtingen verboden zijn (omwille van de 

nabijheid van de toegangsdreef naar de evenementenzone en voor het uitbreidingsgedeelte 

omdat dit later is toegevoegd en niet in het RVR is onderzocht). Deze categorie wordt 

toegepast voor de vroegere faciliteitenzone aan de centrale inkom van het bedrijventerrein en 

voor de aansluitende uitbreidingszone ten westen van de toegangsdreef.  

 

- De bijzondere en reservezone voor regionaal bedrijventerrein wordt toegepast voor de 

westelijke uitbreiding van het terrein, om te stimuleren dat deze voor hoogwaardige, 

fruitgerichte bedrijvigheid wordt ontwikkeld zonder dat dit een exclusieve is. De bijzondere en 

reservezone is bestemd voor dezelfde bedrijvigheden als de zone voor hoogwaardige 

regionale bedrijvigheid. De zone respecteert de aanwezige holle weg. Binnen deze zone zijn 

ook de zones / stroken waar Seveso-inrichtingen verboden zijn (omwille van de nabijheid van 

de toegangs- en evacuatiewegen van de evenementenzone) aangeduid. Zolang het 

betreffende perceel in de zone niet voor een bedrijf of infrastructuur wordt ontwikkeld 

(stedenbouwkundige vergunning verleend), blijven landbouwactiviteiten, zonder de bouw van 

gebouwen of constructies, mogelijk. 

 

- De zone straten en pleinen neemt de inhoud uit het goedgekeurde gemeentelijk RUP 

Bedrijventerrein over. Dit wordt toegepast voor wegenis in het oostelijk deel van het 

plangebied en voor de toegangsdreef vanaf de inkomrotondes. Wat deze laatste betreft is het 

meest zuidelijke gedeelte indicatief aangegeven. Mocht uit de evolutie van andere RUP’s in 

het Domein van Brustem blijken dat definitief wordt afgezien van een auto-ontsluiting van de 

centrale open ruimte van het domein via deze toegangsdreef, kan het College beslissen dat 

dit gedeelte van de dreef alleen met een zachte verbinding wordt gerealiseerd / aangepast. 

De resterende oppervlakte kan dan eventueel in de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

worden ingeschakeld. 

 

- De onbebouwbare zone voor open ruimten en buffer is in hoofdzaak bedoeld om een visueel 

bufferende rol op te nemen maar kan, in situaties waar zij breder is, ook een groene aanleg, 

een natuurlijke ontwikkeling en ruimte voor water kennen. Nieuwe bebouwing is er uitgesloten; 

verharding blijft er beperkt in omvang. Voet- en fietspaden, soms ook paden voor 

nooddiensten en in het meest oostelijke deel aan de uitbreidingszone ten oosten van de 

toegangsdreef ook een deel van een vliegtuigrolbaan, kunnen er in aangelegd worden. Dit 

laatst vernoemde deel van de onbebouwbare zone kent, omwille van het functioneren en de 

veiligheid van de vliegtuigrolbaan aldaar, geen bufferende beplanting maar functioneert alleen 
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als een afstandsbuffer. Deze zone wordt over grote delen van de zuidelijke rand van het 

bedrijventerrein toegepast om de samen met de bufferzones in het bedrijventerrein zelf de 

vooropgestelde groene rand naar de centrale open ruimte te bewerkstelligen. Ook de 

omgeving van de gerealiseerde bluswatervijver in de oostrand van het terrein wordt er in 

opgenomen. De onbebouwbare zone voor open ruimte en buffer verschilt qua 

landschappelijke impact en inpassing van de eveneens op het grafisch plan aangeduide ‘te 

bebomen randafwerking’; in deze laatste staat alleen de aanplant van een stevige bomenrij 

voorop en blijft een doorkijkmogelijkheid van en naar het omliggende landschap aanwezig. 

 

- De zone voor vliegtuiggerichte activiteiten wordt ingevoerd voor de overgangszone tussen het 

bedrijventerrein en de start- en landingsbaan, waar infrastructuren nodig zijn (cfr. overdruk 

voor vliegveldinfrastructuur) en die mede daardoor voor landbouw niet meer bruikbaar is. Met 

in achtname van de veiligheidsvoorschriften kunnen er kleine en lage gebouwtjes (en evt. één 

hoger binnen de vliegveldveiligheidsvoorschriften) en verhardingen van luchtvaartgerichte 

bedrijven en voorzieningen voor het functioneren als vliegveld worden ingeplant.  

 

 De overdruk voor vliegveldinfrastructuur garandeert de mogelijkheid van aanleg, vervanging 

en gebruik van de start- en landingsbaan, noodzakelijke taxibanen (alleen om traag te rijden 

en niet voor opstijgen of landen) en bijhorende installaties. 

 

 De fietsas is een openbare erfdienstbaarheid van doorgang voor zachte verkeersdeelnemers. 

Ze wordt ingevoerd om het oostelijk deel van het bedrijventerrein, met een verbinding richting 

Luikersteenweg en Vliegveldlaan, beter toegankelijk te maken voor fietsers en openbaar 

vervoergebruikers. 

 

 De specifieke veiligheidscontour verbiedt alle Seveso-inrichtingen. Deze wordt toegepast in 

het regionale deel van de noordelijke strook tussen rondweg en N3 en de strook ten westen 

van de rondweg aan Kapelstraat. 

 

Bijgaande kaart 13b duidt de delen van het regionale bedrijventerrein aan waar Seveso-

bedrijvigheid (voor zover ze voldoet aan de in Vlaanderen gehanteerde risicocriteria) kan worden 

toegelaten. In het plangebied van dit PRUP betreft het de zuidoostelijke lob voor vliegtuiggerichte 

bedrijvigheid en de noordzijde van de reservezone. Daarmee is dit PRUP strenger dan het RVR 

hetgeen de veiligheid alleen maar ten goede komt. In de aansluitende delen die door het 

gemeentelijk RUP gevat blijven, betreft het de zones voor regionale bedrijvigheid met gemengd 

karakter in de zuidwestelijke lob ten oosten van de rondweg, ten zuiden en ten noorden van de 

westelijke rondweg en ten noorden van de oostelijke rondweg. Ook hier kunnen Seveso-

inrichtingen, op basis van hun OVR maar worden toegelaten voor zover ze voldoen aan de in 

Vlaanderen gehanteerde risicocriteria. Richtinggevend bij de betreffende voorschriften wordt 

verwezen naar de risicozoneringskaarten. 

10.1.4. Inhoudelijke aanpassingen aan de bestaande voorschriften voor de 
regionale bedrijvenzones 

De voorbije jaren hebben Stad Sint-Truiden en nv BIP in het feitelijk beheer van het 

bedrijventerreinen op sommige detailpunten van de gemeentelijke RUP-voorschriften 

onduidelijkheden of bepalingen die met kleine correcties verholpen kunnen worden ervaren. 

Navolgend overzicht geeft deze punten die betrekking hebben op de regionale delen van het 

terrein weer. Het maakt tegelijk duidelijk dat de voorgestelde aanpassingen detailelementen van 
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de voorschriften betreft en dat de opbouw, de grote inhoudelijke lijnen en het merendeel van de 

detailregelingen in de oorspronkelijke voorschriften inhoudelijk onverkort overeind blijven. 

 

Volgende tabel geeft een overzicht van de beoogde wijzigingen en duidt voor elk aan wat het 

probleem of de reden van wijziging van een voorschrift is en wat de essentie van de wijziging is. 

Deze worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP gecombineerd met de 

regelingen die de provincie bij andere bedrijventerreinen hanteert.  

De wijzigingen worden alleen ingevoerd voor de nieuw bestemde bedrijvenzones en de oostelijke 

reeds bestemde maar nog volledige te ontwikkelen kamers.  
 
 

 

Item / probleem / reden Voorstel 

  

art. 1: definities van elke soorten bedrijven zijn 

onvoldoende duidelijk en leiden tot misinterpre-

taties en onnodige belemmeringen in toewijzing  

bijkomende definities toevoegen 

(distributie, logistiek)  

art. 1: de definitie van voorgevelbouwlijn blijkt in 

de praktijk moeilijk om toe te passen  

definitie verruimen 

art. 2: onduidelijkheid over de wijze waarop 

deze afwijkingsmodaliteiten die binnen het RUP 

zijn voorzien kunnen worden doorgevoerd 

(anders dan bij afwijkingen buiten een B.P.A.) 

en over de reikwijdte van de term perceels-

afmetingen (al dan niet ook betrekking hebbend 

op het product ervan, namelijk de oppervlakte) 

verduidelijkingen over de procedure 

(zonder bijkomende procedurestappen) en 

de perceelsoppervlakten toevoegen 

 

meerdere artikels: uiteenlopende interpretaties 

over de term ‘in principe’ 

vervangen van deze term door een 

eenduidige formulering  

art. 3 : het verbod op reliëfwijzigingen boven het 

niveau van de rondweg maken het onmogelijk 

om in het kader van eventuele bodemsanerings-

activiteiten beperkte hoeveelheden grond op 

hetzelfde bedrijfsperceel ingekapseld te bergen 

en mee in de landschapsopbouw te benutten, 

hetgeen in een aantal situaties voor forse en 

onnodige extra-kosten kan zorgen, of om 

zuivere grond van elders te gebruiken  

verbod nuanceren en aanleg van beplante 

taluds van een beperkte hoogte binnen de 

afgelijnde niet-bebouwde delen van 

bedrijfspercelen toelaten 

(overeenkomstige aanpassingen ook in 

artikels 4 en 6)  

art. 4: de aanwezigheid van twee Seveso-

bedrijven, de nieuwe wetgeving op de 

ruimtelijke veiligheidsrapportage en voorstellen 

voor nabijgelegen sites in het 

afbakeningsproces voor het kleinstedelijk 

gebied nopen tot het toevoegen van regels 

inzake Seveso-inrichtingen 

voortbouwend op de resultaten RVR de 

zones en stroken inschrijven waar geen 

Seveso-inrichtingen zijn toegelaten 
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art. 4: het verbod op bedrijven met loutere 

opslag is te streng en sluit bijv. de vestiging van 

opslagbijhuizen van de veilingen of vestiging 

van stukadoors die ter plaatse alleen materiaal 

en materieel opslaan en op locatie produceren 

uit hetgeen niet de bedoeling is  

verbod nuanceren en opslag voor 

regionale bedrijven die elders in de regio 

productievestigingen hebben wel toelaten  

art. 4: ook bij regionale bedrijven blijken 

beperkte conciërgewoningen soms wenselijk en 

deze kunnen thans niet worden toegelaten 

een nuancering om in de regionale delen 

van het bedrijventerrein ook 

conciërgewoningen / bedrijfswoningen toe 

te laten, maar slechts kleine tot max. 500 

m³  

art. 4: gelet op de toenemende interesse van 

dergelijke bedrijven is het zinvol een ruimer 

gebied aan te duiden waar luchtvaartgerichte 

bedrijven de voorkeur genieten, en waar – in 

voorkomend geval – aangepaste 

bebouwingsregels gelden 

het is zinvol naast de meest oostelijke 

kamer ook de andere kamers ten zuiden 

van de rondweg tussen de toegangsdreef 

en de zuidoostelijke rand van het 

bedrijventerrein hiervoor voorzien  

art. 4: de verplicht te voorziene buffering van 

hemelwater wordt voortgaande op het advies 

van de Waterinstanties best gerealiseerd in 

open waterstructuren zoals grachten bekkens 

deze verplichting voor nieuwe structuren 

voor hemelwaterbuffering en –infiltratie 

zodat een maximaal uitloopdebiet van 20 

l/sec per ha verharde en bebouwde 

oppervlakte wordt gegarandeerd voor de 

regionale bedrijvenzones toevoegen 

  

 

10.1.5. Inrichtingsvoorschriften 

Voor de verschillende bestemmingscategorieën worden specifieke inrichtingsvoorschriften 

ingeschreven. In eerste instantie hebben deze betrekking op de hoofdlijnen van de inrichting, met 

name enerzijds het open, bebouwbare of al dan niet beboombare karakter van betrokken 

percelen en anderzijds de mogelijkheden (een maximum bouwhoogte is bijv. niet expliciet 

vastgelegd, maar wordt in de oostrand wel door de internationale hoogtenormen rond vliegvelden 

beperkt) en beperkingen voor verbouwing, vervangingsbouw en nieuwbouw met een zekere 

uitbreiding van constructies en gebouwen. Zo worden in de zones voor luchtvaartgerichte 

bedrijvigheid geen bomen verplicht omdat nabije bomen (omwille van vogels en bladeren) niet 

compatibel zijn met vliegtuigen. Aanvullend worden waar nodig (aanvullend aan de bepalingen in 

de provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) specifieke voorschriften met 

betrekking tot afwerking van gebouwen en percelen, de omvang en aard van verhardingen, de 

aard van de buffers, de faseringen in de verdere ingrepen op de percelen, de situering van 

toegangen, gebouwen, verhardingen en parkeerzones opgenomen.  
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10.1.6. Beheersvoorschriften 

Kaart 14  Schematisch onteigeningsplan bij PRUP regionaal bedrijventerrein Domein van 

Brustem en aangepaste afbakening kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

Voorgesteld wordt volgende soorten van beheersmaatregelen op te nemen : 

 de onderhoudsplicht van de betrokken eigenaren en gebruikers voor de percelen, gebouwen 

en constructies die door dit provinciale RUP worden gevat wordt extra onderstreept 

 de terreinen die voor een actieve afwerking van de rand van het bedrijventerrein, voor de 

uitbreiding ervan, voor de buffers en voor de verbindingen naar de centrale open ruimte van 

het Domein van Brustem nodig zijn en die thans geen overheidsbezit zijn, worden in een 

onteigeningsplan opgenomen, dat onteigeningsmachtiging verleend aan POM-Limburg.  

Verder worden er voor dit PRUP geen onteigeningen of rechten tot voorkoop ingesteld. 

10.1.7. Omgevingsrapport en bouwcommissie 

Verderbouwend op het systeem dat in Sint-Truiden wordt gehanteerd, wordt voor de toepassing 

van dit provinciaal RUP gewerkt met een omgevingsrapport en een beoordeling daarvan door 

een stedelijke Bouwcommissie. 

 

Om voldoende informatie te hebben voor een goede beoordeling van projecten en hun exacte 

gevolgen, zal bij daarbij bepaalde aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning 

voorafgaandelijk een "omgevingsrapport" worden gevraagd.  

 

Het omgevingsrapport moet duidelijke informatie verschaffen over: 

 de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert; 

 het project naar zijn gebruik en voorkomen; 

 de effecten en de kwaliteitsverhoging van het project voor de omgeving. 

 

Het afleveren van een omgevingsrapport wordt in het PRUP Regionaal bedrijventerrein Domein 

van Brustem en aangepaste afbakening kleinstedelijk gebied Sint-Truiden verplicht gesteld voor 

alle vergunningplichtige bouwwerken en handelingen bij het aansnijden van de westelijke 

bijzondere en reservezone voor regionaal bedrijventerrein, alsook voor alle bouwinitiatieven met 

afwijkingen t.o.v. de normale voorschriften. 

In deze gevallen wordt dienen bouwheren veiligheidshalve (om nutteloos gedetailleerd teken- en 

dossierwerk te vermijden) best eerst een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest, 

ondersteund door een omgevingsrapport, in. Een dergelijke principe-aanvraag wordt binnen de 

wettelijk voorziene termijn van 75 dagen behandeld. Na aflevering van dat stedenbouwkundig 

attest kan een gedetailleerde bouwaanvraag vlotter worden afgehandeld. Het omgevingsrapport 

dient ten laatste gelijktijdig met de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning te worden 

ingediend. Net als bij de overige RUP’s in Sint-Truiden is een dergelijk omgevingsrapport een 

louter informatief document dat geen afzonderlijke procedure doorloopt en dat als dusdanig niet 

wordt goedgekeurd. 

 

De aanvragen die gevat worden door dit provinciaal RUP en waarvoor een omgevingsrapport 

noodzakelijk is, worden beoordeeld door de Bouwcommissie, conform de beschrijving van het 

systeem van de Bouwcommissies in de memorie van toelichting van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening.   
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10.1.8. Op te heffen strijdige voorschriften en verkavelingen 

Dit provinciaal RUP vervangt voor een reeks percelen de gewestplanbestemming met het 

bijhorende voorschrift.  

Dit PRUP vervangt voor meerdere percelen de bestemming met het bijhorende voorschrift uit het 

(gedeeltelijk herziene) gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem; hier betreft het 

een aantal zones voor regionale bedrijven met gemengd karakter, de zone voor faciliteiten en 

gemeenschappelijke diensten en de delen van de bestemmingszones buffergebied, indicatieve 

groene dwarsas, en openbaar domein binnen het plangebied. Het vervangt ook een gedeelte van 

de afbakeningslijn uit het provinciaal afbakenings-RUP. De zone voor regionale bedrijven met 

gemengd karakter en de indicatieve groene dwarsas in de noordelijke strook tussen rondweg en 

N3 en in de smalle strook ten westen van de rondweg aan Kapelstraat worden expliciet niet 

vervangen, maar (alleen) aangevuld met de ‘specifieke veiligheidscontour’. 

Dit PRUP is op geen enkel punt in strijd met voorschriften van andere goedgekeurde B.P.A.’s, 

gemeentelijke of provinciale RUP’s of verordeningen; er dienen dus geen strijdige voorschriften 

te worden opgeheven.  

 

Evenmin dienen voor de realisatie van dit PRUP (delen van) verkavelingen te worden  

opgeheven.  

10.1.9. Flankerende maatregelen  

Bij de uitvoering van dit PRUP worden vier soorten flankerende maatregelen voorzien. 

 

Voor de realisatie van de herbestemde lob voor regionale bedrijvigheid omheen de centrale 

toegangsdreef (vroegere faciliteitenzone) en van de toegangsdreef zelf heeft het stadsbestuur 

deze gronden overgenomen van nv BIP.  

 

Om de (financiële) gevolgen van de herbestemmingen voor een zestal individuele 

landbouwbedrijven (in de zuidelijke schil en in de westelijke lob) beperkt te houden en hun 

leefbaarheid niet in het gedrang te brengen, zal de verwervende instantie, naast de vergoeding 

voor de verwerving van de percelen met fruitplantages van deze bedrijven, als milderende en 

flankerende maatregel ook de nodige stopzettingsvergoedingen, rekening houdend met het 

productiejaar waarin de fruitbomen verkeren, betalen. Hiertoe worden met de meest gevatte 

landbouwbedrijven voorafgaande gesprekken gevoerd. 

 

Vanuit het LER wordt ook het instrument van de grondruil overgenomen en door de Provincie 

mee als flankerende maatregel bij dit PRUP ingezet.  

 

Gelet op de nabijheid van de Romeinse weg en andere archeologische sites in de omgeving, 

dient overeenkomstig de sectorale regelgeving, voorafgaandelijk archeologisch onderzoek bij alle 

bouwwerken die de ondergrond roeren, te gebeuren. 

10.1.10. Onteigening 

Voor de beide uitbreidingen van het regionaal bedrijventerrein en de bijhorende realisatie van de 

buffer wordt een onteigening ingesteld met POM-Limburg als onteigeningsgemachtigde. Op deze 

wijze kan de (provinciale) overheid in heel het verdere ontwikkelingsproces van het 

bedrijventerrein een actieve rol opnemen om bedrijfspercelen sneller, beter gepast voor de 

activiteiten op de markt te krijgen en ze met de nodige kwaliteit te laten realiseren. 
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Ook een aantal percelen van de militairen, onder meer in de omgeving van de start- en 

landingsbaan, worden mee in de onteigening opgenomen om ze overeenkomstig titel III van de 

omzendbrief BA-99/01 betreffende de onteigeningen van algemeen nut van 23/2/1999 (en 

volgens de procedureregels die de militaire overheid hanteert) in der minne te kunnen overkopen 

van de militaire overheid.  

 

Het oostelijk gedeelte van het plangebied, met o.m. de zone voor vliegtuiggerichte activiteiten die 

de band met de start- en landingsbaan maakt, wordt toch mee in deze onteigeningen opgenomen 

omdat LRM deze op basis  van een eerder onteigeningsplan finaal toch niet van de militaire 

overheid heeft overgekocht. 

 

De onteigening van sommige percelen is hoogdringend. Het betreft enerzijds de percelen die 

nodig zijn voor de zuidoostelijke uitbreiding waar de nieuwe taxibaan voor verbinding met de start- 

en landingsbaan moet zorgen, hetgeen een basisvoorwaarde is voor de luchtvaartgerichte 

bedrijvigheid en dus zo snel mogelijk gerealiseerd moet zijn. Anderzijds betreft het resterende 

perceeltjes in het eerder bestemde bedrijventerrein die tot op heden niet door nv BIP / LRM zijn 

verworven, maar die centraal liggen in een van de mogelijke percelen voor luchtvaartgerichte 

bedrijvigheid. 

De andere onteigeningen zijn niet hoogdringend; wanneer zij op basis van het onteigeningsplan 

binnen dit en twee tot drie jaar kunnen worden uitgevoerd, is dat nog op tijd om de beoogde 

herschikkingen en uitbreidingen van het bedrijventerrein te realiseren. Tot dan kunnen de andere 

onbenutte percelen in het bedrijventerrein (voor sommige in het perspectief van uitbreiding bij 

middel van dit provinciaal RUP en onteigeningsplan) al verder worden vermarkt en ontwikkeld. 

In het onteigeningsplan worden volgende percelen opgenomen. Deze met hoogdringendheid zijn 

onderlijnd : 

tabel  te onteigenen percelen 

reden  Perceelnr. 
Volgnummer 
onteigeningsplan 

onbebouwde percelen die noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van de westelijke bijzondere en reservezone 

voor regionale bedrijvigheid en bijhorende buffer 

Sectie E, nrs. 860, 861e, 

861g, 862a, 863c, 865e, 865f, 

866c, 866d,868e, 870a, 875c, 

876a 

1 t/m 13 

 

onbebouwde percelen die noodzakelijk zijn voor de 

versterking van de buffer richting de centrale open 

ruimte 

Sectie E, nrs. 856a, 861m, 

926a, 932b, 933 

14 t/m 19 

onbebouwde percelen die noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van de zuidelijke uitbreiding voor regionale 

bedrijvigheid en bijhorende buffer, de nieuwe taxibaan 

en de verbinding naar de startbaan 

Sectie E, nr. 888c, 889a, 890, 

891d2, 891e, 900c, 901e, 

902g, 903a, 906, 907, 908, 

909c, 913c, 924 

Sectie I, nrs. 58a, 59b, 61a, 

63b, 64a, 65a, 68, 75a, 75c, 

75d (deel), 76d, 77h, 82h, 

83e, 84, 85, 86a, 102d, 104c, 

113c, 114a, 115a, 160a, 165a 

20 t/m 47 

51 t/m 57 

70 t/m 87 

 

onbebouwde percelen die noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van het reeds bestemd bedrijventerrein  

Sectie I, nr. 75d (deel), 82h, 

102d, 113c, 160a 

50, 81, 82 (deel), 

84 (deel), 

85(deel)  
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onbebouwd perceel dat noodzakelijk is voor de 

verdere realisatie van de buffer en 

wateropvangmogelijkheden voor het bedrijventerrein 

Sectie I, nr. 390b 69 

 

Motivatie van de onteigeningen 

De motivering om deze vijf categorieën in het onteigeningsplan op te nemen is de volgende. 

 

 De westelijke percelen en perceeldelen worden in het onteigeningsplan opgenomen om deze 

goedgelegen uitbreiding van het bedrijventerrein te kunnen realiseren en daarmee bij te 

dragen aan de noodzakelijke realisatie van de taakstelling inzake bedrijvigheid voor Sint-

Truiden. Deze realisatie van bijkomende ruimte voor hoogwaardige bedrijvigheid op een wijze 

die ruimtelijk goed aansluit bij het bestaande regionaal bedrijventerrein is van openbaar 

belang. Gelet op de thans versnipperde eigendomssituatie en het actuele landbouwgebruik 

van deze percelen is de onteigening noodzakelijk om voldoende snel tot een voldoende 

substantiële ontwikkeling te kunnen komen en is het ook niet realistisch dat de (dertien 

verschillende) veelal particuliere eigenaars een dergelijke ontwikkeling zelf zouden doen. De 

betreffende bedrijvenzone is een reservezone, het PRUP voorziet wel dat hoogwaardige, 

fruitgerichte bedrijven zich van bij de goedkeuring van het PRUP in deze zone kunnen 

vestigen. 

 

 De zuidelijke percelen voor versterking van de buffer naar de centrale open ruimte worden in 

het onteigeningsplan opgenomen omdat de ruimtelijk noodzakelijke en van bij de start van de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein in 2002 vooropgestelde stevige buffering naar de 

centrale open ruimte te kunnen realiseren. Daar de ontwikkeling van het bedrijventerrein door 

de overheid gebeurt, is de (versterking van de) buffering ervan eveneens van openbaar 

belang. De onteigening is noodzakelijk omdat niet van de (vijf verschillende) veelal particuliere 

eigenaars waarvoor het actuele landbouwgebruik zijn nut heeft, kan verwacht worden dat zij 

een dergelijke niet-rendabele buffer zullen realiseren. 

 

 De zuidelijke percelen en perceeldelen worden in het onteigeningsplan opgenomen om deze 

goedgelegen uitbreiding van het bedrijventerrein te kunnen realiseren en daarmee bij te 

dragen aan de noodzakelijke realisatie van de taakstelling inzake bedrijvigheid voor Sint-

Truiden. Deze realisatie van bijkomende ruimte voor hoogwaardige bedrijvigheid 

(luchtvaartgerichte bedrijven en wetenschapspark / incubatoren) op een wijze die ruimtelijk 

goed aansluit bij het bestaande regionaal bedrijventerrein is van openbaar belang. Gelet op 

de thans versnipperde eigendomssituatie en het actuele landbouwgebruik van deze percelen 

is de onteigening noodzakelijk om voldoende snel tot een voldoende substantiële ontwikkeling 

te kunnen komen en is het ook niet realistisch dat de (meer dan veertig verschillende) veelal 

particuliere eigenaars een dergelijke ontwikkeling zelf zouden doen.  

De percelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de nieuwe taxibaan en voor de 

verbinding naar de startbaan zijn hoogdringend (zie hoger). 

 

 De resterende perceeltjes in de reeds eerder bestemde lob voor luchtvaartgerichte bedrijven 

in het regionaal bedrijventerrein worden in het onteigeningsplan opgenomen om deze lob in 

haar geheel in functie van de versterking van haar luchtvaargerichtheid te kunnen realiseren 

en daarmee bij te dragen aan de noodzakelijke realisatie van de taakstelling inzake 

bedrijvigheid voor Sint-Truiden. Deze realisatie van bijkomende ruimte voor hoogwaardige en 

luchtvaartgerichte bedrijvigheid op een wijze die ruimtelijk goed aansluit bij het bestaande 

regionaal bedrijventerrein is van openbaar belang. Van de ene individuele eigenaar, die geen 
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activiteiten in deze sector heeft, noch van de militaire overheid kan moeilijk verwacht worden 

dat zij mee dit deel van het bedrijventerrein zou realiseren; ook in de voorbije tien jaar is het 

niet mogelijk gebleken deze perceeltjes in der minne te verwerven.  

 

 Een oostelijk perceeldeel ten noorden van de rondweg wordt in het onteigeningsplan 

opgenomen om dit, aansluitend bij het reeds gerealiseerde waterbufferbekken, mee te kunnen 

inschakelen voor de noodzakelijke wateropvang- en buffermogelijkheden voor het 

bedrijventerrein en daarmee bij te dragen aan de noodzakelijke realisatie van de taakstelling 

inzake bedrijvigheid voor Sint-Truiden. Deze realisatie van waterinfrastructuur ter 

ondersteuning van een regionaal bedrijventerrein dat door de overheid wordt ontwikkeld is 

eveneens van openbaar belang. De opname in het onteigeningsplan is noodzakelijk om als 

(provinciale) overheid deze ontwikkeling terdege te kunnen aansturen en afstemmen op de 

ontwikkeling van de aansluitende lobben van het bedrijventerrein en om daarvoor, 

overeenkomstig titel III van de omzendbrief BA-99/01 betreffende de onteigeningen van 

algemeen nut van 23/2/1999, tot aankoop in der minne van de militaire overheid te kunnen 

overgaan. 

 

Voor alle percelen opgenomen in het onteigeningsplan wil het provinciebestuur, wanneer de 

eigenaars daar alsnog om zouden vragen, op korte termijn na de inwerkingtreding van het PRUP 

tot aankoop in der minne van het volledige perceel overgaan, maar zal het de 

onteigeningsmachtiging aanvragen en na het bekomen ervan deze onverwijld ook ten uitvoer 

brengen. 

10.2. Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied 

Het grafisch plan van het provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein zal een aangepaste 

afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied bevatten. Deze neemt alle bijkomend bestemde 

zones van het regionaal bedrijventerrein inclusief de buffers in het kleinstedelijk gebied op. 

Hieraan is een voorschrift gekoppeld dat dit uit het goedgekeurde afbakenings-RUP herhaalt. 

10.3. Planschade en planbaten 

Ten opzichte van de vastliggende bestemmingen in gewestplan en andere plannen van aanleg / 

uitvoeringsplannen legt dit provinciaal RUP, behoudens in de bufferzones, nergens een 

bouwverbod op dat tot planschade aanleiding zou kunnen geven.  

 

Voor een aantal situaties wordt de agrarische bestemming omgezet naar (reserve)zones voor 

bedrijvigheid en bijhorende buffers. Deze percelen vallen onder de nieuwe planbatenregeling.  

 

Volgens de Vlaamse Codex RO moeten alle ruimtelijke uitvoeringsplannen een register bevatten 

van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven 

tot een planschadevergoeding (cfr. art.2.6.1.), een planbatenheffing (cfr. art.2.6.4.) of een 

compensatie (cfr. decreet grond- en pandenbeleid).  

De kaart bij bijlage 4 geeft een overzicht van dit register. Het is een grafisch register van de 

percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 

planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of 

een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid. 
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Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een 

bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname 

van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd 

of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. 

Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en 

volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 

kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te 

vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot 

openbaar nut.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal 

te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond 

waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen 

bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud 

geraadpleegd worden. Meer informatie over het register voor planbaten, planschade, 

kapitaalschade of gebruikersschade is opgenomen in bijlage 4 van deze toelichtingsnota. 

10.4. Relatie met gewestplan en andere RUP’s 

Kaart 15  Wijzigingen t.o.v. het gewestplan en het PRUP regionaal bedrijventerrein Domein 

van Brustem’ en aangepaste afbakening kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

Kaart 16  Officieuze coördinatie RUP’s en gewestplan Domein van Brustem 

Om de leesbaarheid van het geheel van de doorgevoerde herbestemmingen in dit PRUP en in 

het parallel in opmaak zijnde gemeentelijk RUP Domein van Brustem 3 te verduidelijken, zijn 

deze in bijgaande kaart uitgetekend ten opzichte van de resterende delen van het gewestplan en 

van het goedgekeurde gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem die in de 

omgeving ervan kracht blijven. Deze kaart geeft het uiteindelijke beeld weer zoals dat na 

goedkeuring van de beide nieuwe RUP’s in het planregister zal moeten worden opgenomen. 

10.5. Elementen voor een ruimtebalans 

Ten behoeve van verwerking in ruimtebalansen kunnen oppervlaktegegevens over de 

(her)bestemmingen in dit provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem 

worden vermeld : 

 

 totale oppervlakte van het PRUP : ca. 47,2 ha 

 effectieve herbestemmingen in dit PRUP: ca. 39,8 ha waarvan : 

 zone voor luchtvaartgerichte regionale bedrijvigheid en zones voor faciliteiten en 

hoogwaardige regionale bedrijvigheid en bijhorende buffers: ca. 25,6 ha 

 bijzondere en reservezone voor regionaal bedrijventerrein en bijhorende buffers: ca. 7,5 ha 

 zone voor vliegtuiggerichte activiteiten en bijhorende buffer: ca. 3,2 ha 
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 herbestemmingen buiten het goedgekeurde gemeentelijk RUP bedrijventerrein (van 

gewestplan-landbouwbestemming): ca. 31,55 ha 

 aanvullend aan het plangebied: een specifieke veiligheidscontour die in de noordelijke en 

westelijke strook elke Seveso-inrichting verbiedt. 
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RUIMTEBALANS 

       

bestemmingscategorie gewestplan BPA/RUP grafisch plan saldo 
1. wonen     
2. bedrijvigheid (incl. buffers) 0ha 15,22ha 45,80ha 30,58ha 
3. recreatie     
4. landbouw 31,55ha  0ha -31,55ha 
5. bos     
6. overig groen     
7. natuur & reservaat     
8. lijninfrastructuur  0,18ha 1,4ha 1,22ha 
9. gemeenschapsvoorzieningen 
en openbaar nut (incl. militair 
gebied) 

0,25ha  0ha -0,25ha 

10. ontginning en waterwinning     
      

TOTAAL 31,80ha 15,40ha 47,20ha  
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Bijlage 1 - watertoets 
In het plangebied en in de directe omgeving ervan zijn geen waterlopen aanwezig. 

 

In dit ontwerp-PRUP focust de watertoets op een toets op hoofdlijn voor de aspecten de 

overstromingsgevoeligheid, grondwaterstromings-, erosie- en infiltratiegevoeligheid.  

Overstromingsgevoeligheid 

Voor deze beknopte watertoets op planniveau kan onderscheid gemaakt worden tussen : 

 de delen van het plangebied die in of in relatie tot een risicogebied voor overstromingen in 

een beekvallei zijn gelegen (donkerblauw op de figuur); 

 de delen van het plangebied die in andere delen, met name in de historisch, van nature uit 

overstroomde delen, van de valleien zijn gelegen (lichtblauw op de figuur); 

 de delen van het plangebied die buiten de beekvalleien zijn gelegen. 

 

Geen enkel deel van het plangebied ligt in een beekvallei of een overstromingsgebied 

 

Algemeen voorzien de voorschriften van het PRUP voor alle gebouwen de verplichting tot 

aansluiten van de hemelwaterafvoer op een hemelwaterput en (voor de grotere gebouwen en 

verharde oppervlakten) de verplichting tot het installeren van buffercapaciteit ter beperking van 

het lozingsdebiet in de openbare rioleringen en waterlopen.  
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Grondwaterstromingsgevoeligheid 

 

Geen enkel deel van het plangebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1, aangeduid 

in oranje op de figuur). Een deel, namelijk de westelijke uitbreidingszone in de omgeving van 

Kapelstraat, is er weinig gevoelig voor (aangeduid in groen op de figuur). De rest van het 

plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2, aangeduid in lichtgeel op de 

figuur). 

De matig gevoelige zone bevat in hoofdzaak bebouwbare bestemmingen (voor regionale 

bedrijvigheid), waarin ook ondergrondse constructies toegelaten zijn. In dit type van terrein (type 

2) kan men er van uitgaan dat de realisatie van een ondergrondse constructie geen significant 

negatieve invloed zal hebben op de grondwaterstroming als die constructie (met uitzondering van 

funderingspalen en leidingen met diameter van minder dan 1 m) minder dan 5 m diep of dan 100 

m lang in de grond zit. Gelet op de afmetingen en de aard van de zones en de mogelijke percelen 

daarin is dit redelijkerwijze nooit het geval. 
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Infiltratiegevoeligheid 

In het plangebied komen geen infiltratiegevoelige zones (aangeduid in geel op de figuur) voor. 

Erosiegevoeligheid 

In het plangebied van het PRUP komen sporadisch kleinere erosiegevoelige zones voor 

(aangeduid in groen op de figuur), maar deze zijn zo klein dat de mogelijke negatieve gevolgen 

er op verwaarloosbaar zijn.  

Waterkwaliteit 

Daar er geen waterlopen in het plangebied aanwezig zijn, is het risico op vervuiling ervan door 

nieuwe activiteiten die het PRUP toelaat onbestaande.  
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Vermits het gehele plangebied van het PRUP gelegen is in ‘collectief te optimaliseren 

buitengebied’ van het zoneringsplan en het afvalwater er voor de bestaande bedrijvenzones toch 

al met een collector afgevoerd wordt naar een operationeel RWZI (RWZI Melveren) waarop ook 

de beperkte uitbreidingen zullen kunnen worden aangesloten (verplicht volgens de gemeentelijke 

verordening), is het behoud van de waterkwaliteit bij de ontwikkelingen in het plangebied bij 

normale toepassing van de bouwvoorschriften uit de gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening over de aanleg van de rioleringen gegarandeerd.  

Richtlijn gewijzigde afstroomhoeveelheid 

Het gehele bedrijventerrein Domein van Brustem, en ook het regionale deel ervan dat door dit 

provinciaal RUP wordt gevat, wordt op termijn in belangrijke mate bebouwd en verhard. Naast de 

wegenis in het openbaar domein (verhoudingsgewijze beperkte oppervlakte), zal op termijn 

minstens de helft van de paarse bestemmingszones worden bebouwd en kunnen bebouwing en 

verharding samen tot 80 % van die bestemmingszones oplopen. Voor de totaliteit van 80,5 ha 

van de paarse bestemmingszones in het bedrijventerrein (inclusief de lokale delen) zal dus min. 

40,2 en maximaal 64,5 ha worden verhard en bebouwd. De voorschriften van de verschillende 
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RUP’s voor de totaliteit van het bedrijventerrein, ook van voorliggend PRUP, verplichten 

hemelwateropvang en –hergebruik en de aanleg van hemelwaterbuffervijvers- of bekkens om tot 

een voldoende vertraagde afvoer naar de open grachten in het bedrijventerrein en uiteindelijk 

naar de openbare riolering te komen. Het betreft in de eerdere RUP’s een buffering van 150 m³/ha 

verharde oppervlakte die bij een regenbui met een terugkeerperiode van minimaal 10 jaar een 

maximaal uitloopdebiet van 20 l/s/ha verharde oppervlakte garandeert. In dit RUP betreft het een 

buffering van 250 m³/ha verharde oppervlakte die bij een regenbui met een terugkeerperiode van 

minimaal 20 jaar een maximaal uitloopdebiet van 20 l/s/ha verharde oppervlakte garandeert. Een 

dergelijke buffercapaciteit voor het gehele terrein, uitgevoerd aan een gemiddelde nuttige hoogte 

van 1 m, vergt min. 7.350 en maximum 11.850 m² vijver. Wanneer dit per bedrijfsperceel wordt 

georganiseerd, vergt dit voor de kleinste regionale percelen (5.000 m²) 125 m² vijveroppervlakte, 

hetgeen overeenkomt met 12,5% van de verplicht onbebouwd en onverhard te houden 

oppervlakte van het paarse deel van dat bedrijfsperceel en dus makkelijk haalbaar is. Wanneer 

de buffercapaciteit voor de volledige uitbreiding van het bedrijventerrein die dit PRUP in 

landbouwzones voorziet, collectief wordt georganiseerd, zal voor de min. 11,3 ha en maximaal 

18,0 ha verharding en bebouwing in de paarse zones daarvan een buffercapaciteit van min. 2.820 

m³ en maximum 4.500 m³ nodig zijn. Ook in een uit veiligheidsoverwegingen ondiepe vijver met 

een gemiddelde nuttige hoogte van 0,5 m (en dus een maximale oppervlakte van 9.000 m²) kan 

dit in de in het PRUP voorziene oostelijke uitbreiding van de bufferzone met wateropvang worden 

opgevangen. 

Het gehele bestaande bedrijventerrein is reeds aangesloten op een openbare 

hemelwaterriolering die afvoert naar een collectief bufferbekken in de oostrand van het 

bedrijventerrein; de uitbreiding van het terrein kan hier, aansluitend op de te voorziene 

infiltratiezones per bedrijfsperceel, gewoon op aansluiten. Hierdoor is een collectieve buffering 

gerealiseerd. 

Algemeen besluit 

Omwille van al deze opties en maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften zijn 

vervat, kan geoordeeld worden dat er geen schadelijk effect op de waterhuishouding wordt 

veroorzaakt door de voorziene projecten in het plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 - onderzoek naar de noodzaak 
tot milieueffectrapportage (plan-MER-
screening) – verzoek tot beslissing over 
de plan-MER 
Na het doorlopen van de hernieuwde plan-MERscreeningsronde geeft deze bijlage de 

opgemaakte en goedgekeurde plan-MER-screeningsnota (verzoek tot beslissing aan de Dienst 

MER) integraal weer. De kaarten waarnaar daarin verwezen zal worden zijn deze die, onder een 

andere nummering, ook in deze toelichtingsnota voorkomen.  
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Bijlage 3 – beslissing Dienst MER tot 
ontheffing van plan-MER 
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Bijlage 4 – register van percelen waarop 
de regeling van planschade, planbaten, 
kapitaalschade of gebruikersschade van 
toepassing kan zijn 

1. Inleiding 
kaart 17: Register planbaten / planschade / gebruikerscompensatie 

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van 

die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële 

regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een 

planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de 

meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging. 

Overeenkomstig artikel 2.2.2.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een ruimtelijk 

uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 

doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan geven tot een 

planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie. 

Een grafisch register in die zin is weergegeven op de kaart in deze bijlage. 
Dit document verschaft uitleg over de items planschade, planbaten, kapitaalschade en 

gebruikersschade die in het grafisch register worden opgenomen. 

Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt 

geen onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, naar de aanwezigheid van 

mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch naar het voorhanden zijn van 

uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. Op de laatste bladzijde van deze 

bijlage is de legende van het register te vinden. 

2. Planschade 

2.1. Het begrip planschade 

De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een 

bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een bestemmingswijziging 

waarbij de grond vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de wijziging 

niet meer toegelaten is. 

2.2. Het bedrag van de vergoeding 

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg 

van de bestemmingswijziging. 
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2.3. Toekenning van planschadevergoeding 

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent 

te hebben, dient een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank 

beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige aan die een 

raming maakt van de geleden schade (de waardevermindering). 

De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na: 

 - verkoop van de grond of inbreng in een vennootschap 

 - weigering van een vergunning 

 - aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest. 

Het recht op planschadevergoeding vervalt vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan. 

2.4. Uitzonderingen en vrijstellingen 

Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste 

voorwaarden zijn: 

 het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg 

 enkel de eerste 50 meter vanaf die weg komt in aanmerking voor een planschadevergoeding. 

Er gelden een aantal uitzonderingen waarin geen planschade verschuldigd is. Zo is er geen recht 

op een planschadevergoeding in volgende gevallen: 

 bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing 

 wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel. 

2.5. Meer informatie over planschade 

Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3. van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

3. Planbaten 

3.1. Het begrip planbaten 

De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een grond krijgt door een 

bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare 

gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone. 

3.2. Het bedrag van de heffing 

De planbatenheffing bedraagt tussen 1% en 30% van de geschatte meerwaarde van het perceel. 

De meerwaarde wordt onderverdeeld in opeenvolgende schijven waarop een stijgend percentage 

tussen 1 en 30 van toepassing is. Hoe groter de meerwaarde, hoe meer die dus belast wordt. 
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3.3. Inning van de planbatenheffing 

De eigenaar van een perceel waarop een planbatenheffing rust ontvangt een aanslagbiljet van 

de Vlaamse Belastingsdienst. Een heffingsplichtige kan bij de Vlaamse belastingsdienst een 

bezwaar indienen tegen de aanslag. De voorwaarden zijn vermeld op het aanslagbiljet. 

De planbaten worden in principe slechts betaald op het moment dat de meerwaarde wordt 

gerealiseerd (bijvoorbeeld bij verkoop van de grond of het bebouwen van de grond). Wie vroeger 

betaalt kan echter een vermindering krijgen. 

3.4. Uitzonderingen en vrijstellingen 

Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste: 

 er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging die planbaten 

veroorzaakt op minder dan 25% van het perceel betrekking heeft of op minder dan 200 m² 

 percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat zijn vrijgesteld van 

planbatenheffing indien de grond wordt bestemd voor woningen of bedrijven 

 er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging niet tot gevolg 

heeft dat voor de grond een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning 

kan verkregen worden. 

3.5. Meer informatie over planbaten 

Meer informatie over de planbatenregeling is te vinden in artikel 2.6.4. tot een met 2.6.19. van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

4. Kapitaalschade 

4.1. Het begrip kapitaalschade 

Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van: 

 een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen” 

 het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van 

landbouwgrond beïnvloedt 

 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt. 

Voor kapitaalschade kan een kapitaalschadecompensatie worden gevraagd. 

4.2. Het bedrag van de kapitaalschadecompensatie 

De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de waardevermindering. 

4.3. Toekenning van de kapitaalschadecompensatie 

De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op 

meent te hebben dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij. 
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De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan. 

4.4. Voorwaarden 

 Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep 

percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare. 

 Het perceel moet geregistreerd zijn in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de 

landbouwadministratie. 

4.5. Meer informatie over kapitaalschadecompensatie 

De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. tot en met 6.3.3. van 

het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De modaliteiten, 

randvoorwaarden en wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de 

kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie. 

5. Gebruikersschade 

5.1. Het begrip gebruikersschade 

Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een landbouwgrond 

ondervindt als gevolg van: 

 een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen” 

 het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van 

landbouwgrond beïnvloedt 

 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond 

beïnvloedt. 

Voor gebruikersschade kan een gebruikerscompensatie worden gevraagd. 

5.2. Het bedrag van de gebruikerscompensatie 

Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en 

het bedrijf in kwestie zijn opgenomen in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) 

van de Vlaamse administratie. 

5.3. Toekenning van de gebruikerscompensatie 

De gebruikerscompensatie wordt niet automatisch toegekend. De gebruiker van landbouwgrond 

die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij. 

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan. 
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5.4. Voorwaarden 

 Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep 

percelen van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare. 

 Het perceel is geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de 

landbouwadministratie. 

 De gebruiker heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond. 

 De gebruiker is als landbouwer geïdentificeerd in het Geïntegreerd Beheers- en 

Controlesysteem. 

 De gebruiker kan het effectieve gebruik van de grond aantonen op het moment van de 

inwerkingtreding van het plan. 

5.5. Meer informatie over gebruikerscompensatie 

De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 

houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij 

bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De modaliteiten, 

de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende vaststelling van een kader voor 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden van 

openbaar nut. 
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6. Legende en disclaimer 
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Bijlage 5 – Ruimtelijk Veiligheidsrapport 
op planniveau en beslissing Dienst 
Veiligheidsrapportering  
Deze bijlage geeft de niet-technische samenvatting en de beslissing van de Dienst 

Veiligheidsrapportering integraal weer.  

Het goedgekeurd eindrapport van het Ruimtelijk Veiligheidsrapport op planniveau is mee in het 

dossier van het PRUP opgenomen.  
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