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0 Inleiding

0.1 Ruimtelijke situering

Tongeren ligt in het zuidoosten van de provincie Limburg aan de grens met de provincie Luik. De stede-
lijke gebieden rondom zijn Luik, Maastricht en de bipool Hasselt – Genk.

De E313 (Antwerpen – Hasselt – Luik) ten oosten van Tongeren zorgt voor een ontsluiting naar het
noorden (Bilzen, Hasselt en Antwerpen) en naar het zuiden (Luik). De E40 (Luik - Brussel) ligt ten zuiden
van Tongeren. De diverse radiale steenwegen verbinden de kern van Tongeren met de omliggende ste-
den en gemeenten:

N79 / Sint-Truidersteenweg
N20 / Hasseltsesteenweg
N730 / Bilzersteenweg
N79 / Maastrichtersteenweg
N20 / Luikersteenweg
N69 / Romeinse Kassei

De goederenspoorlijn 34 (Antwerpen – Montzen – Aken) loopt doorheen Tongeren. Voor personenver-
voer wordt Tongeren bediend door een stelsel van diverse IR-treinen op de lijn Hasselt – Tongeren –
Luik.

In Zuid-Limburg worden er drie regio’s onderscheiden, namelijk Vochtig Haspengouw, Droog Haspen-
gouw en de Voerstreek.
Tongeren situeert zich in meerdere opzichten in een grenspositie. Enerzijds situeert Tongeren zich op
de grens tussen Droog- en Vochtig-Haspengouw. De zuidelijke deelgemeenten behoren tot Droog-
Haspengouw, de noordelijke dorpen zijn ruimtelijk verweven in Vochtig-Haspengouw. Anderzijds loopt
de waterscheidingskam tussen het Maas- en Scheldebekken dwars doorheen de gemeente. De vertakte
Demer en de Mombeek met haar zijrivieren de Marmolbeek, Fonteinbeek en Lerebeek stromen in
noordelijke richting en behoren tot het Scheldebekken.
De Jeker met haar zijrivieren de Ezelsbeek, de Buthbeek, de Vloedgracht en de Afvoersloot behoren tot
het Maasbekken.

0.2 Opdrachtomschrijving

De provincie Limburg wenst conform de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren af te bakenen.

Het ruimtelijk beleid van kleinstedelijke gebieden is erop gericht de bestaande en toekomstige stedelijke
potenties maximaal te benutten. De afbakening van het kleinstedelijk gebied laat toe om binnen de con-
tour een kleinstedelijk gebied beleid te voeren dat gericht is op het creëren van een aanbod aan bijko-
mende ruimte voor kwalitatief wonen, werken, en andere kleinstedelijke voorzieningen, in relatie tot
een goed functionerend openbaar vervoersnetwerk en rekening houdend met de aanwezige open ruim-
te.

Buiten de contouren van het kleinstedelijk gebied wordt een buitengebiedbeleid gevoerd waarbij eerder
terughoudend wordt opgetreden ten aanzien van hoogdynamische, bovenlokale activiteiten die een
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mogelijke concurrentie met de stedelijke gebieden kunnen betekenen. Wonen en werken kunnen blij-
ven functioneren in de kernen en er wordt in hoofdzaak ruimte geboden aan landbouw, natuur en bos.

In het PRUP wordt de kleinstedelijke afbakeningslijn juridisch vastgelegd. Door het vastleggen van de
afbakeningslijn worden alle bepalingen uit het RSV en het PRSL inzake kleinstedelijke gebieden van toe-
passing voor de gebieden gelegen binnen deze contour. Deze afbakeningslijn bepaalt met andere woor-
den de grens tussen twee gebieden waarvoor een verschillend beleid van toepassing is. Het vastleggen
van de grenslijn betekent helemaal niet dat elke lokale ontwikkeling (bv. lokaal bedrijventerrein of lokaal
sportterrein) onmogelijk is buiten de grens. Over die elementen is in het afbakeningsproces geen uit-
spraak gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken steden en gemeenten om daar uitspra-
ken over te doen.

In het PRUP worden eveneens binnen de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk ge-
bied de noodzakelijke bestemmingswijzigingen of –verfijningen doorgevoerd. Hierbij worden enkel die
gebiedsgerichte voorstellen die essentieel zijn om het stedelijk gebiedbeleid effectief vorm te geven en
waarvoor een planningsinitiatief nodig is -hetzij een herbestemming, hetzij een differentiatie van de
huidige bestemming- als deelplan in het PRUP opgenomen. Ook binnen het kleinstedelijk gebied be-
houdt Tongeren haar planningsbevoegdheid en de mogelijkheid om herbestemmingen voor lokale acti-
viteiten door te voeren, voor zover natuurlijk gekaderd binnen de vigerende ruimtelijke beleidskaders.

Het doel van de afbakening van de kleinstedelijke gebieden is enerzijds de versterking van het buitenge-
bied en anderzijds het tegengaan van de versnippering ervan door een meer optimaal gebruik van de
stedelijke structuur. Er wordt hierbij een selectieve concentratie van de groei van het wonen, het wer-
ken en de andere maatschappelijke functies in de stedelijke gebieden en in de kernen van het buitenge-
bied nagestreefd. Kleinstedelijke gebieden dienen hierbij te worden versterkt waarbij de activiteiten er
worden geconcentreerd en gestimuleerd.

Concreet kunnen de doelstellingen om zowel de afbakeningslijn als de deelgebieden expliciet vast te
leggen in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan als volgt samengevat worden: een ruimtelijk stede-
lijk gebiedbeleid richten naar een concreet afgebakend gebied en de afbakening en de bijhorende ruim-
telijke initiatieven een juridisch statuut geven zodat ze ook doorwerken in andere planningsinitiatieven.
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1 In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren

Het  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in 1997 door de Vlaamse regering definitief goedge-
keurd als kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Op 12 december 2003 heeft de
Vlaamse Regering de eerste herziening van het RSV definitief vastgesteld en op 17 december 2010 een
tweede herziening.

Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aan  als een kader waarin de ruimtelij-
ke ontwikkelingen plaatsvinden en vormt aldus de voor het ruimtelijk beleid via verordenende plannen
en andere maatregelen.

In het richtingevend deel van het RSV wordt op basis van de ruimtelijke principes voor vier structuurbe-
palende componenten de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen uitgewerkt. Deze vier struc-
tuurbepalende componenten zijn:
1) De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken
2) Het buitengebied
3) De gebieden voor economische activiteiten
4) Lijninfrastructuur

De afbakening van het stedelijk gebied Tongeren staat in duidelijk relatie met één van de  vier basisdoel-
stellingen, met name: de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bunde-
len van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebie-
den; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande ste-
delijke structuur.

De grenzen van een stedelijk gebied worden onder meer bepaald door de bestaande bebouwde omge-
ving, door de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken stedelijk gebied en door de bereik-
baarheid.

De kleinstedelijke gebieden worden afgebakend door het provinciale bestuursniveau. In overleg met de
betrokken bestuursniveaus wordt op provinciaal niveau een proces van visievorming gevoerd om te ko-
men tot uitspraken over de grenslijn van de kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg, het stede-
lijk gebied en het te voeren stedelijk gebiedbeleid. Eén van de finaliteiten betreft de opmaak van een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren.

De afbakening laat toe om ruimtelijk onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van het aanbodbeleid
dat gevoerd moet worden. Het afbakeningsproces onderzoekt hiertoe mogelijke en noodzakelijke be-
stemmingswijzigingen en andere acties om dit aanbodbeleid te realiseren.
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2 In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Provincie
Limburg

Het  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) werd goedgekeurd bij M.B. op 12 februari
2003.  De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd bij M.B. op 23 juli 2012.

2.1 Gewenste ruimtelijke structuur – richtinggevend gedeelte

Visie op stedelijkheid
De provincie Limburg gaat voor de uitbouw van een coherent systeem aan stedelijke gebieden en stede-
lijke netwerken. Het gebrek aan voldoende stedelijkheid wordt nog altijd als een comparatief nadeel
voor Limburg vermeld. Het stedelijk draagvlak van de provincie moet daarom worden verhoogd. Daar-
toe is het nodig om stedelijke functies uit te bouwen in of aansluitend op de kleinstedelijke gebieden.

Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in de steden. Ook meer kwaliteitsvolle stedelijke en
geconcentreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. Verdere versnippering moet worden te-
gengegaan. Zuinig ruimtegebruik is aangewezen. Als ‘contramal’ betekent dat eveneens dat de open
ruimte voldoende moet worden beschermd.

Kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg
De Vlaamse overheid heeft voor de provincie Limburg Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg, Lommel,
Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren als kleinstedelijke gebieden ge-
selecteerd.

Na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Beringen eveneens als kleinstedelijk
gebied geselecteerd. Dit leidt tot een aanpassing van de taakstellingen voor de kleinstedelijke gebieden.
De modaliteiten voor de nieuwe berekening staan vermeld in het RSPL.

De provincie onderscheidt drie soorten kleinstedelijke gebieden:
de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren hebben een
sterke stedelijke en concentrerende rol in het zuiden van de provincie. Zij zijn het hiërarchisch
centrum voor hun ommeland. De strikte scheiding stedelijk gebied - buitengebied wordt hier
maximaal gevrijwaard.
de stedelijke gebieden Lommel, Maasmechelen en Neerpelt-Overpelt zijn stedelijke knooppun-
ten van een netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de onderlinge delen van het net-
werk veel minder uitgesproken. Daarom moet er een afstemming komen van de ontwikkeling
van de stedelijke gebieden in relatie tot het volledig netwerk.
de autonome stedelijke gebieden Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg en Maaseik hebben een
duidelijk maar beperkt hinterland. De traditionele relatie tussen de kern en het hinterland is
nog herkenbaar. De autonome stedelijke gebieden zijn omringd door aaneengesloten agrari-
sche gebieden met een soms sterk contrast tussen stad en landschap. De ruimtelijke structuur
wordt behouden en versterkt. Het ruimtelijk beleid van de hoofdkern en van de andere ge-
meenten moeten op elkaar worden afgestemd.
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Ontwikkelingsperspectief voor Tongeren als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied1

Tongeren profileert zich in de eerste plaats als een centrum van diensten en voorzieningen en heeft als
oude Romeinse stad een belangrijk toeristisch potentieel. Bijkomende stedelijke functies worden voor-
namelijk opgevangen door inbreiding van het binnenstadsgebied en verdichting van het stadsrandge-
bied.

De kwaliteiten van de omgeving als groot aaneengesloten landschappelijk waardevol gebied met een
sterk agrarisch karakter vormen de omkadering van de stad. Bij mogelijke uitbreidingen moeten die
kwaliteiten bewaard blijven.

De recente industriële ontwikkeling van Tongeren-Oost in de onmiddellijke nabijheid van de E313 heeft
een achterstand op vlak van industriële werkgelegenheid in de streek goedgemaakt. Nieuwe ontwikke-
lingen worden het best gebundeld, gekoppeld aan de reële behoefte en met oog voor ongewenste ne-
veneffecten, zoals een te grote verkeersdruk. Het is wenselijk om het bedrijventerrein Tongeren-Oost
als een afzonderlijk onderdeel van het stedelijk gebied te benaderen en niet aan te laten sluiten op de
kernstad.

Tongeren als economisch knooppunt
Alle stedelijke gebieden worden geselecteerd als een economisch knooppunt. Binnen deze economische
knooppunten is de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen mogelijk. Het bijkomend aanbod
aan regionale bedrijventerreinen moet worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en een ge-
wenste ruimtelijk-economische structuur.

Binnen Tongeren worden de bedrijventerreinen Overhaem en Tongeren-Oost als belangrijk bedrijven-
terrein beschouwd (oppervlakte groter dan 50 ha).

Voor wat betreft de regionale bedrijventerreinen worden volgende - voor het PRUP relevante - mogelij-
ke acties aangehaald:

De provincie kan via een studie de potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen on-
derzoeken en dit voor alle kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten.
De provincie kan tijdens de afbakening van de kleinstedelijke gebieden potenties voor bijko-
mende regionale bedrijventerreinen onderzoeken.
De provincie kan in ruimtelijke uitvoeringsplannen regionale bedrijventerreinen afbakenen en
differentiëren in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten.

Tongeren gelegen in Vlaams structuurbepalend landbouwgebied
Haspengouw is een voor de landbouw structuurbepalend gebied van Vlaams niveau. Grondgebonden
landbouw met vooral fruitteelt en teelt van akkerbouwgewassen zijn ruimtelijk structuurbepalend.

Jeker doorheen verstedelijkt gebied: beekdoorgang van provinciaal niveau
Het nat ecologisch netwerk is in verstedelijkte gebieden minder samenhangend. De verbindende functie
moet opnieuw worden versterkt en op strategische plaatsen meer ruimte krijgen. Daar winnen zowel
natuur, de kwaliteit van de woonomgeving en de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het ver-
stedelijkt gebied bij. De Jeker doorheen het verstedelijkt gebied Tongeren is een beekdoorgang van pro-
vinciaal niveau

Bepalingen uit de actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg
De actualisatie van het RSPL heeft onder meer betrekking op de taakstelling inzake bedrijventerreinen
voor de planperiode 2007-2012. De taakstelling wordt aangepast op basis van de herziening van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De potentiële planningsinitiatieven voor de provincie Lim-
burg zijn opgelijst. De herziening duidt aan dat deze tenminste verzekerd moeten worden. Het betreft
657ha aan bedrijventerreinen.

De taakstelling voor de provincie Limburg bedraagt 939ha (657ha + 282ha) te realiseren bedrijventerrei-
nen. In navolging van het RSV2  zal de verdeling regionaal/lokaal bedrijventerrein opgevat worden bin-

1 RSPL, gecoördineerde versie 2012, p387
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nen de provinciale 80-85/20-15- (84-89/11-16) verhouding. De verhouding wordt bepaald op basis van
bestaande spreiding aan tewerkstelling. Doel is om de bestaande bundeling (met als referentie tewerk-
stelling 1991) te behouden en waar mogelijk te versterken.

Net zoals in het oorspronkelijk ruimtelijk structuurplan wordt in het richtinggevend gedeelte van deze
actualisering geen cijfermatige taakstelling opgenomen voor de kleinstedelijke gebieden en specifieke
knooppunten en ook niet voor de gemeenten van het buitengebied. Het al toebedelen van bedrijventer-
reinen houdt het risico in dat voorbij wordt gegaan aan de specifieke potenties en knelpunten op het
terrein. Toch is er een kwantitatieve inschatting – een soort grootte-orde – gemaakt voor pakket 3 (pro-
vinciale taakstelling) op basis van inschattingen van het pakket 1 en 2.

Voor pakket 3 ‘kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten’ bedraagt de kwantita-
tieve inschatting 420ha en 497ha ten gevolgen van de cijfers voor pakket 1 en 2.
Hieruit kan men afleiden dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek economisch knooppunt met
een sterke rol binnen de ruimtelijk-economische structuur in aanmerking komt om bijkomend ongeveer
20 à 25ha te bestemmen, waarbij dit getal als een minimum te beschouwen is voor de structuuronder-
steunende kleinstedelijke gebieden.

2.2 Bindende bepalingen

Volgende bindende bepalingen uit het RSPL zijn van belang voor het structuurondersteunend kleinste-
delijk gebied Tongeren:

de selectie van de N69 (vanuit het centrum tot aan de N614) en de N79 (van N618 tot Tonge-
ren) als secundaire weg type II
de selectie van de N20 (van grens provincie Luik tot E313 (knooppunt 29))
 als secundaire weg type II
de selectie van de spoorlijn voor personenvervoer als een openbaarvervoer-as van provinciaal
niveau (niveau B), de selectie van het station van Tongeren als een knooppunt van provinciaal
niveau (niveau B), de selectie van Tongeren als knooppunt van provinciaal niveau (niveau C)
de selectie van een open ruimteverbinding (nr.29) tussen Berg en de Jekervallei over de N79

2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Addendum, Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen 1997 zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 12 december 2003.
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de selectie van de droge natuurverbindingen nr. 41 (Heers-Tongeren: tussen Herke-
beek/Kruisberg en Mombeek (Widooie), nr. 42 (Tongeren: tussen Beukenberg en Jekervallei
ten oosten van Koninksem) en nr. 43 (Tongeren-Riemst: tussen Park Oostelijke Jeker via open
ruimte verbinding over N79 via Galgeberg en open ruimte verbinding tussen Genoelselderen en
Ketsingen via Grafheuvel tot Molenbeek, Klein Membruggen)
de selectie van de natte natuurverbindingen nr. 56 (doortocht van de Jeker doorheen verstede-
lijkt gebied, tussen Beemden ten westen van Tongeren en Park Oostelijke Jeker) en nr. 77
(Jekervallei ten zuiden van Tongeren)
de selectie van een perifere kleinhandelsconcentratie type I langsheen de Luikersteenweg in
Tongeren
de selectie van Tongeren als toeristisch-recreatief knooppunt type I.3

de selectie van Tongeren als multimodaal knooppunt van personenvervoer op provinciaal ni-
veau

3 In de gemeenten van type I kunnen een aantal bestaande voorzieningen en initiatieven die momenteel nog niet van
een provinciaal niveau zijn of niet als type II geselecteerd zijn, doorgroeien tot toeristisch-recreatieve voorzieningen van
provinciaal niveau.  De Pliniusbron in Tongeren wordt aangehaald in de limitatieve lijst. (RSPL,geactualiseerde versie,
p442)
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3 Ruimtelijk structuurplan stad Tongeren

Het gemeentelijk structuurplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 29 juni 2010.
Het document werd goedgekeurd door de provincie Limburg op 7 oktober 2010.

3.1 Gewenste ruimtelijke structuur – richtinggevend gedeelte

3.1.1 Algemeen

De visie van de stad Tongeren op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied bestaat uit de volgende ontwikkelingsperspectieven:

versterken van de interne ruimtelijk-functionele structuur van het centrumgebied
verbeteren en vervolledigen van het wegennet in functie van het verbeteren van de woon- en
leefkwaliteit
versterken van het commercieel draagvlak in de belangrijkste winkelstraten
revitaliseren en verbeteren van de woon- en leefkwaliteit en afwerken van het woonweefsel
binnen het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren
integreren van de Jeker als een blauwgroene structurerende ader doorheen het structuuron-
dersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren
integreren en versterken  van het werelderfgoed en historisch waardevolle panden
bundelen van de gemeenschapsvoorzieningen, zowel in de benedenstad als in de bovenstad
uitbouwen van de  stationsomgeving als openbaar vervoersknooppunt en als gemengde woon-
en dienstenzone
uitbouwen van de recreatiegebieden aan de randen van het structuurondersteunend kleinste-
delijk gebied Tongeren als verrijking en ondersteuning van het stedelijk weefsel met o.a. De
Motten, Jeker-Hippodroom, Pliniusbron, groeve Francart en de Blauwe Geit
afwerken van de contactzones van het stedelijk weefsel en de omliggende open ruimte
vrijwaren en versterken van de ‘groene vingers’ van het structuurondersteunend kleinstedelijk
gebied Tongeren
introduceren van een aantal stadslandschappen

3.1.2 Relevante elementen voor deelplan 2 - logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

Het bedrijvenkwadrant
Het bedrijventerrein Tongeren-Oost ligt binnen de deelruimte 1 ‘structuurondersteunend kleinstedelijk
gebied’. Deze deelruimte is verder onderverdeeld in een aantal kwadranten. Het deelplan ligt in het be-
drijvenkwadrant. Dit komt in grote lijnen overeen met het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost dat
als een geïsoleerd ruimtelijk geheel gericht is op de E313. Hier wordt een verdichting en verdere kwali-
tatieve invulling met regionale bedrijven vooropgesteld. De oppervlaktewaterbuffering en visuele buffe-
ring gebeurt op basis van een uitgewerkte gebiedsgerichte benadering en een landschapsplan. De Ro-
meinse heirbaan die dit gebied doorkruist wordt waar enigszins mogelijk terug zichtbaar gemaakt en
ingericht als as voor zacht woon-werkverkeer (GRS, p 76).

De ontwikkelingsperspectieven voor Tongeren-oost duiden stellen verder het volgende voorop:
buffering van het regionaal bedrijventerrein naar het open agrarische gebied;
een representatiefunctie aan de noordzijde (langs de N79-Maastrichtersteenweg) en de oost-
zijde (langs de E313) creëren

(GRS, p107)
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Figuur 1: gewenste ruimtelijke structuur bedrijvenkwadrant (bron: GRS)

Visie op bedrijvigheid
De verdere groei van bedrijventerreinen wordt geconcentreerd ter hoogte van de bedrijventerreinen
Tongeren-Oost, Overhaem en Tongeren-Noord. Nieuwe verspreide bedrijvigheid wordt tegengegaan.

De regionale bedrijventerreinen Tongeren-Oost en Overhaem moeten verder ontwikkeld worden om
Tongeren economisch te positioneren in Zuid-Limburg. Een verdere verdichting en efficiënt ruimtege-
bruik, met aandacht voor de omliggende landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten en randvoorwaar-
den staan voorop (GRS, p61-63).

3.1.3 Relevante elementen voor deelplan 3 - militair gebied te Berg

Deelruimte Brongebied Demerbekken
Binnen de afbakening van deelruimten binnen Tongeren situeert het deelplan militair gebied te Berg
zich in de deelruimte 4 ‘brongebied Demerbekken’.
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Figuur 2: ruimtelijk concept brongebied Demerbekken (bron: GRS)

De vertakte, bosrijke beekvalleien van het Demerbekken en het structuurbepalend bosgebiedje ten zui-
den van het kasteel ‘De Renesse’ bepalen in grote mate de identiteit en het karakter van deze deelruim-
te. Zij vormen de dragers van deze deelruimte en worden als structurerende natuurelementen versterkt.
De diverse kernen worden hieraan ondergeschikt. De scherp afgelijnde valleigebieden en het daartussen
gelegen open landbouwgebied (voornamelijk gras- en weilanden) bepalen de identiteit van deze deel-
ruimte.
Het historisch woongebied Berg wordt als visuele baken (kerk, vierkantshoeven) in het landschap zicht-
baar gemaakt door het realiseren van randen op plaatsen die deze historische beeldkwaliteit ondermij-
nen (GRS, p65-66)

3.1.4 Relevante elementen voor deelplan 4 - Paardsweidestraat

Romeins artefactenkwadrant
Het deelplan ligt binnen de deelruimte 1 ‘structuurondersteunend kleinstedelijk gebied’. Deze deelruim-
te is verder onderverdeeld in een aantal kwadranten. Het deelplan Paardsweidestraat ligt in het Ro-
meins artefactenkwadrant. Binnen dit kwadrant vormen de restanten van het Romeins verleden (o.a. de
Romeinse Muur, Pliniusbron, het aquaduct, de Romeinse Tempel, het Romeins stadspark en de Romein-
se Heirbanen) de dragers van de ruimtelijke ontwikkeling. Het is het meest residentiële kwadrant van de
stad waar groen nog dominant aanwezig is. Op basis van de bestaande woon- en leefstructuur wordt
ruimtelijk verdicht. (GRS, p75-76)
Specifiek voor Paardsweidestraat wordt de afwerking van het woonuitbreidingsgebied vooropgesteld in
functie van het realiseren van een gezonde sociale mix. Op de kaart met de ontwikkelingsvisie voor het
Romeinse artefactenkwadrant wordt een Romeinse Heirbaan aangeduid die het plangebeid diagonaal
doorkruist.
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Figuur 3 : gewenste ruimtelijke structuur Romeins artefactenkwadrant (bron: GRS)

Visie op structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren
Binnen de visie voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren wordt gesteld dat de
stedelijke ontwikkeling buiten de Wallen zich richt op het versterken van het residentieel wonen binnen
een aantal strategische inbreidingsprojecten. De afwerking en ontwikkeling van verschillende woonuit-
breidingsgebieden (waaronder Paardsweidestraat) worden hieraan gelinkt. Daarnaast worden een aan-
tal bovenlokale voorzieningen ondersteund in hun verdere uitbouw (GRS, p63).

Visie op landschappelijk kader
De oostelijke en westelijke rand van het plangebied worden – binnen de ontwikkelingsperspectieven
voor landschappelijk kader – aangeduid als randzones. Met randzones worden de contactzones tussen
de bebouwde omgeving en de open ruimte aangeduid. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn dit zeer ge-
voelige zones die versterkt en uitgebouwd moeten worden om de gaafheid van het landschap zoveel
mogelijk te vrijwaren. In deze context is de uitwerking van een selectief en gedifferentieerd randenbe-
leid gewenst. Dat is nodig om de kwaliteiten van de randen en de interactie tussen de verschillende con-
tactzones te versterken.
De noordwestelijke rand wordt aangeduid als randzone wonen- agrarisch gebied. Het GRS stelt hiervoor
volgende benadering voorop:

Maximale verankering van de bebouwde huiskavel in en aan de rand van het agrarisch gebied.
Uitwerken van een samenhangend beeld.
Verruiming van de dynamische activiteiten zoals hobbylandbouw, beroepslandbouw, recreatie
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De zuidoostelijke rand wordt aangeduid als randzone wonen-valleigebied.
Specifiek voor het plangebied betreft het een randzone wonen-valleigebied. Hiervoor stelt het GRS vol-
gende specifieke benadering voorop:

goede inrichting en beheer van de valleiranden
integratie door streekeigen beplanting van de bebouwde woonkavel in de valleirand
creëren van een ruimtelijk-functionele overgang waar recreatief medegebruik mogelijk is, zon-
de draagkracht van de vallei aan te tasten

(GRS, p66-67)

Visie op nederzettingsstructuur
Het plangebied ligt in stedelijk gebied. Hier wordt algemeen een dichtheid van 25 woningen per hectare
vooropgesteld. Voor het woonuitbreidingsgebied Paardsweidestraat daarentegen wordt gesteld hier
een lagere dichtheid is aangewezen  gezien de ligging tussen de sociale woonwijk Paspoel (stedelijk ge-
bied), de zeer goed uitgeruste woonkern Koninksem (buitengebied) en het feit dat het hier om een
moeilijk terrein gaat qua reliëf (GRS, p86).

3.1.5 Relevante elementen voor deelplan 5 - Plinius

Romeins artefactenkwadrant
Het deelplan Plinius ligt binnen de deelruimte 1 ‘structuurondersteunend stedelijk gebied’ eveneens in
het Romeins artefactenkwadrant. Binnen dit kwadrant vormen de restanten van het Romeins verleden
(o.a. de Romeinse Muur, Pliniusbron, het aquaduct, de Romeinse Tempel, het Romeins stadspark en de
Romeinse Heirbanen) de dragers van de ruimtelijke ontwikkeling. Het is het meest residentiële kwadrant
van de stad waar groen nog dominant aanwezig is. Op basis van de bestaande woon- en leefstructuur
wordt ruimtelijk verdicht (GRS, p75-76).
Over het plangebied van Pliniusbron heen wordt een ecologische verbinding bewerkstelligd tussen Kol-
montbos en Beukenberg en dit door de uitbouw van een Romeinse tuin.

Visie op kleinstedelijk gebied
In de algemene visie voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied wordt in het GRS gesteld
(p.64) dat de recreatie in het kleinstedelijk gebied wordt geconcentreerd in 5 verschillende recreatieve
polen, waaronder Pliniusbron. De recreatieve polen worden via een fietsroutenetwerk aan elkaar ge-
koppeld tot een samenhangend netwerk. De noordelijk gelegen oude spoorwegzate en de Viae Romana
(Romeinse Heirbanen) vormen hierbij belangrijke dragers (GRS, p 64).

Visie op toeristisch-recreatieve structuur
De zes recreatiegebieden binnen het stedelijk gebied (waaronder Pliniusbron) worden als dé recreatieve
pijlers naar voor geschoven in de uitbouw van het recreatief netwerk binnen het stedelijk gebied. Re-
creatieve fiets- en wandelverbindingen tussen deze recreatieve polen en de binnenstad dienen maxi-
maal uitgebouw te worden (GRS, p 92).

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de relatie tussen het cultuurhistorisch erfgoed, het winkelappa-
raat en de horeca, naar het benutten van de toeristische potenties van de aanwezige landschaps- en
natuurwaarden en het versterken van de identiteit en/of eigenheid van Tongeren.
Een maximaal medegebruik met andere functies en een maximale benutting van de bestaande toeris-
tisch-recreatieve infrastructuur wordt vooropgesteld.

Voor Plinius ligt de focus op het Romeins verleden en het genieten van het park.

3.1.6 Relevante elementen voor deelplan 6 – WUG Tumulus

Deelruimte Verspreidliggende kernen in het open landbouwgebied
Het deelplan situeert zich binnen deelruimte 2(a) ‘verspreidliggende kernen in het open landbouwge-
bied’ (grootschalig open landbouwgebied Droog Haspengouw) aan de grens met de noordoostelijke ge-
legen deelruimte 1 ‘structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren’. Ten zuidoosten van het
plangebied bevindt zich de deelruimte 5 ‘Het valleicomplex Jekerbekken’.
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Binnen de gewenste ruimtelijke structuur voor deze deelruimte wordt het plangebied aangeduid en
ontwikkeld als structuurbepalend landbouwgebied.

Figuur 4: ruimtelijk concept deelruimte 2(a) ‘verspreidliggende kernen in het open landbouwgebied’ (bron: GRS)

Deelruimte 2a wordt gekenmerkt door een sterke openheid van de glooiende landbouwakkers, als
overblijfsel van de ruilverkaveling oude stijl, en de compactheid van de verspreidliggende, agrarische
kerkdorpen Lauw, Rutten en Koninksem. Koninksem is weliswaar via de Romeinse Kassei vergroeid met
het kleinstedelijk gebied Tongeren.

De visie voor deze deelruimte, zo ook voor het plangebied, bestaat erin dat de landbouw structuurbepa-
lend blijft. Het glooiende open landbouwlandschap moet behouden blijven en waar nodig versterkt.
Specifieke aandacht hierbij gaat uit naar het afstemmen van het landbouwgebruik op het fysisch sys-
teem. Andere buitenruimtefuncties (natuur, wonen en recreatie) zijn neven- of ondergeschikt aan de
hoofdfunctie landbouw. De bestaande woonlinten worden door een streekeigen perceelsbegroeiing
maximaal in het open landschap geïntegreerd (GRS, p 38).

Visie open ruimte verbindingen en randzones
De randen van het plangebied zijn aangeduid als randzones. Dit zijn contactzones tussen de bebouwde
omgeving en de open ruimte. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn dit zeer gevoelige zones die versterkt
en uitgebouwd moeten worden om de gaafheid van het landschap zoveel mogelijk te vrijwaren.

De noordwestelijke rand (langs de Romeinse Kassei) is aangeduid als randzone wonen-agrarisch gebied.
De wenselijkheden hiervoor zijn:
- maximaal verankeren van de bebouwde huiskavels in en aan de rand van het agrarisch gebied
- uitwerken van een samenhangend beeld
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- verruiming van de dynamische activiteiten zoals hobbylandbouw, beroepslandbouw, recreatie, …
De zuidoostelijke rand (langs de Koninksemstraat) is aangeduid als randzone wonen-valleigebied. De
wenselijkheden hiervoor zijn:
- goede inrichting en beheer van de valleiranden
- integratie door streekeigen beplanting van de bebouwde woonkavel in de valleirand
- creëren van een ruimtelijk-functionele overgang waar recreatief medegebruik mogelijk is, zonder de

draagkracht van de vallei aan te tasten (GRS, p 66)

Visie beeldbepalende elementen
Bakens zijn punt- of lijnvormige elementen die voor het landschap beeldbepalend zijn. Door de selectie
als beeldbepalend element, wordt de eigenheid en de beeldbepaling van het punt- of lijnvormig ele-
ment gevaloriseerd en naar behoud ondersteund.

Op de site zelf bevindt zich een tumulus, een Romeinse grafheuvel. Dit beeldbepalend element is een
visueel zichtbaar Romeins artefact. Waar mogelijk worden belangrijke artefacten geïntegreerd in de
nederzettingsstructuur (binnen het stedelijk gebied en de kernen van het buitengebied) of in open ruim-
te structuur in zoverre de hoofdfunctie van de open ruimte niet gehypothekeerd wordt.

Net buiten het plangebied ligt, in het zuiden, de Sint-Servatiuskerk. Deze is aangeduid als erfgoedcon-
centratie in de dorpen. Belangrijke zichtassen en directe invloedsgebieden worden aan specifieke rand-
voorwaarden onderworpen. De wenselijkheden hiervoor zijn:
- stijlkenmerken van het bouwwerk vormen de vertrekbasis
- het uitzonderlijk karakter/de veelvuldige aanwezigheid van soortgelijke bouwwerken in de stad en

omgeving
- de betekenis van het bouwwerk binnen de historische context van de streek of de ontwikkelingsge-

schiedenis van Tongeren
- functie-invulling in het verleden
- de ruimtelijk inpasbaarheid binnen de bestaande directe omgeving

Ten zuidoosten van het plangebied (onder Koninksemstraat) ligt een zone die is aangeduid als aaneen-
gesloten groengebied. Dit zijn groengebieden die een zeer grote impact hebben op de beeldwaarde van
Tongeren en de eigenheid van het landschap binnen de streek (GRS, p 67-68).

Visie Koninksem
Het plangebied situeert zich ten noorden van de goed uitgeruste kern Koninksem en wordt aangeduid
als zone voor weilanden en hobbylandbouw.
Het gebied wordt behouden als open ruimte. De in dit gebied gelegen Tumulus wordt landschappelijk
geïntegreerd. De tumuli zijn samen met de kerktoren van Koninksem de belangrijkste bakens.

Ten noorden van de Kerkstraat wordt een landschappelijk te integreren lokale recreatiepool voorzien.
(momenteel nog geen recreatieve voorzieningen aanwezig)
Aansluitend aan de N69 (Romeinse Kassei) als doortocht wordt prioriteit gegeven aan de herinrichting
van de Kerkstraat en Koninksemstraat (GRS, p 77).
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Figuur 5: gewenste ruimtelijke structuur Koninksem (bron: GRS)

Visie op ontwikkeling woongebieden
In de stad Tongeren bevinden zich een aantal te ontwikkelingen woongebieden. Het merendeel van de-
ze gebieden betreffen te ontwikkelen binnengebieden, woonuitbreidingsgebieden of reservegebieden in
het buitengebied. Het plangebied echter, volgens het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied,
wordt aangeduid als te herbestemmen woonuitbreidingsgebied in functie van hobbylandbouw (GRS, p
85).

Visie bovenlokale natuurlijk structuur
Voor de provincie Limburg is de natuurlijke structuur in samenhang met het fysisch systeem ruimtelijk
structurerend. Het provinciaal ruimtelijk beleid en milieubeleid moeten op elkaar afgestemd zijn. Vol-
gende elementen zijn belangrijk voor een duurzame ruimtelijke structuur:
- de Limburgse natuurlijke structuur beschermen tot een grensoverschrijdend netwerk
- de natuurlijke structuur differentiëren en een specifiek beleid uitwerken voor verschillende soorten

gebieden

Een droge natuurverbinding op provinciaal niveau, ‘tussen de Beukenberg en de Jekervallei ten oosten
van Koninksem’ (42), loopt door het plangebied. De verbindende elementen zijn de tumuli, KLE in een
openruimteverbinding (GRS, p 98-99).

Visie op agrarische structuur
In de gewenste agrarische structuur wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepslandbouw en hob-
bylandbouw. Door de ligging van Tongeren binnen Haspengouw maakt de gemeente integraal onder-
deel uit van het structuurbepalend landbouwgebied op Vlaams niveau.

Het plangebied is afgebakend als agrarisch gebied, hobbylandbouw. Hobbylandbouw wordt geweerd in
de gebieden voor beroepslandbouw en wordt bij voorkeur uitgeoefend in de dorpsranden (GRS, p 103).

3.1.7 Relevante elementen voor deelplan 7 – WUG Juffrouwenweg

Deelruimte Brongebied Demerbekken
Het plangebied situeert zich binnen deelruimte 4 ‘het brongebied van het Demerbekken’ aan de grens
met de zuidelijk gelegen deelruimte 1 ‘structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren’. Binnen
de gewenste ruimtelijke structuur voor deze deelruimte wordt het plangebied aangeduid als open land-
bouwgebied. De scherp afgelijnde valleigebieden en het daartussen gelegen open landbouwgebied be-
palen de identiteit van deze deelruimte (GRS, p65-66).
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Figuur 6: ruimtelijk concept brongebied Demerbekken (bron: GRS)

Sporenkwadrant
De deelruimte 1 ‘structuurondersteunend kleinstedelijk gebied’ is verder onderverdeeld in een aantal
kwadranten. Het deelplan ligt op de grens van het sporenkwadrant. Volgens de gewenste ruimtelijke
structuur van dit kwadrant is het plangebied gelegen in de groene zone die ervoor moet zorgen dat het
buitengebied doordingt in het stedelijk weefsel, met de uitbouw van boomgaardlandschap (GRS, p11-
12).
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Figuur 7: gewenste ruimtelijke structuur Sporenkwadrant (bron: GRS)

Visie op ontwikkeling woongebieden
In de stad Tongeren bevinden zich een aantal te ontwikkelingen woongebieden. Het merendeel van de-
ze gebieden betreffen te ontwikkelen binnengebieden, woonuitbreidingsgebieden of reservegebieden in
het buitengebied. Het plangebied echter, volgens het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied,
wordt aangeduid als te herbestemmen woonuitbreidingsgebied (tussen Molenweg en Groeve Francart)
(GRS, p 85).

Visie op agrarische structuur
In de gewenste agrarische structuur wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepslandbouw en hob-
bylandbouw. Door de ligging van Tongeren binnen Haspengouw maakt de gemeente integraal onder-
deel uit van het structuurbepalend landbouwgebied op Vlaams niveau. Grondgebonden landbouw,
vooral teelt van akkergewassen, en in mindere mate fruitteelt zijn ruimtelijk structuurbepalend. Ook de
natuurfunctie dient binnen bepaalde agrarische gebieden aandacht te krijgen (GRS, p 103).

3.2 Bindend gedeelte

De volgende bindende bepalingen uit het GRS van Tongeren zijn van belang voor het structuuronder-
steunend kleinstedelijk gebied Tongeren:

Bepaling 1: selectie van de deelruimten:
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o het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren
Bepaling 5: selectie van prioritair te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden:

o Paspoel (ten noorden van de Paardsweidestraat)
Bepaling 6: selectie van te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden:

o Molenweg, aansluitend aan groeve Francart (naar recreatie in het groen)
o Koninksem, tussen Paardsweidestraat en Kerkstraat

Bepaling 11: selectie van recreatieve pijlers:
o Pliniusbron

Bepaling 13: selectie van de lokale natuur:
o het gebied ten oosten en ten noorden van Piringen (valleigebiedje van de Fontein-

beek/Marmolbeek)
o het gebied ter hoogte van de Beukenberg

Bepaling 17: herwaardering van de Viae Romana (Romeinse Heirbanen) en het romeins aqua-
duct in overleg met de provincie en de hogere overheid.
Bepaling 19: verdere uitbouw van een aantal toeristisch-recreatieve routes
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4 Voorafgaand planningsproces: voorstudie afbakenings-
proces

In 2005 is de voorstudie voor de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ton-
geren opgemaakt. De finaliteit van de voorstudie bestaat enerzijds uit het trekken van een grens rond
het gebied waar een stedelijk-gebiedbeleid gevoerd zal worden. Anderzijds wordt een actieprogramma
voor het te voeren stedelijk-gebiedbeleid uitgewerkt. Het resultaat van de voorbereidende fase vormt
de inhoudelijke basis voor de volgende fase in het afbakeningsproces.

4.1 Rol en positie van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren binnen de
regio

Tongeren als centrum van Oost-Haspengouw
Binnen de karakteristieke open ruimte van Haspengouw heeft Tongeren een belangrijke stedelijke en
concentrerende rol voor het oostelijke deel van deze regio (Sint-Truiden voor het westelijk deel). Tonge-
ren neemt haar rol als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied op. De functies wonen, werken en
voorzieningen worden gebundeld in het stedelijk gebied.

Tongeren als economisch knooppunt
Als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied is Tongeren ook geselecteerd als economisch knoop-
punt. Tongeren heeft samen met Sint-Truiden een structuurondersteunende economische rol t.a.v. de
regio Zuid-Limburg. De klemtoon voor Tongeren ligt vooral op ‘niet-vervuilende’ industrie, distributie-
activiteiten en een enorme potentie voor agro-industrie. De stad wenst op het bedrijventerrein tevens
naar een intensivering van het aantal werkplaatsen per hectare te gaan door naast logistieke bedrijven
ook meer arbeidsintensieve bedrijven aan te trekken.

KSG Tongeren als economische bipool
Tongeren heeft enerzijds een rol als hoofdplaats te midden de open ruimte. Dit uit zich ondermeer in
het voorzieningenniveau: handelscentrum, ziekenhuis, rechtbank, financieel centrum, scholen,… Ander-
zijds heeft Tongeren een belangrijke knooppuntlocatie ontwikkeld aan het verkeerscomplex van de
E313. Beide rollen worden op verschillende locaties waargemaakt: de knooppuntlocatie is in belangrijke
mate het bedrijventerrein Tongeren-Oost waar ingezet moet worden op verdere logistieke ontwikkeling.
Dit is mogelijk binnen de recente uitbreiding.4

Voor Tongeren kan ingezet worden op optimalisatie van het bestaande aanbod. De ruime stationsom-
geving kan als drager voor tertiaire ontwikkelingen fungeren in een mengvorm met wonen en winkelen.
Voor het regionaal bedrijventerrein Overhaem dient de ontsluiting geoptimaliseerd te worden.

Tongeren als archeologisch recreatieve-toeristische trekpleister
Het historisch Romeins en Middeleeuws gegeven en de toeristische aantrekkingskracht van het struc-
tuurondersteunend kleinstedelijk gebied vormen belangrijke dragers van de stedelijke ontwikkeling.
Het rijk cultuurhistorisch verleden van de stad speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de
regio. Het te ontwikkelen recreatiegebied Pliniusbron wordt voorgesteld als regionaal toeristisch speer-

4 De visie van de voorstudie dateert van voor de actualisatie van het RSPL. In uitvoering van het geactualiseerde RSPL
dienen bijkomende regionale bedrijventerreinen te worden gerealiseerd in de stedelijke gebieden en specifieke eco-
nomische knooppunten à rato van 420 à 497 ha (pakket 3 in het RSPL).
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punt binnen het Streekcharter van Haspengouw en wordt ondersteund door Toerisme Vlaanderen en
Toerisme Limburg. Het Pliniusproject versterkt de toeristische uitbouw van Tongeren en de streek.5

Het gebied wordt afgewerkt als contactzone van het stedelijk weefsel en de omliggende open ruimte als
buitengebied. Strategische elementen ter versterking van het netwerk zijn de oude spoorbedding, de
stationsomgeving en de radiale invalswegen. Deze elementen zorgen voor een betere bereikbaarheid
voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied dat perifeer gelegen is binnen Zuid-Limburg.

4.2 Visie op het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied

De visie op het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren gaat uit van een streven naar
een compact en aaneengesloten structuurondersteunend kleinstedelijk gebied met een belangrijke ste-
delijke en concentrerende functie voor de ruimere regio. De kwaliteiten van de omgeving als groot aan-
eengesloten landschappelijk waardevol gebied met een sterk agrarisch karakter vormen de omkadering
van de stad, die bij mogelijke uitbreidingen gevrijwaard moet blijven.

Dankzij het rijke, historische verleden vormt Tongeren als stad van Ambiorix één van de belangrijkste
toeristische bestemmingen in Limburg. Het cultuur-historisch patrimonium vormt een enorme potentie
die weinig steden in België kunnen evenaren en waarvan de troeven nog niet ten volle uitgespeeld wor-
den. Tongeren zal zich dan ook verder toeleggen op het behoud en de versterking van zijn identiteit en
uitstraling als ‘oudste stad van België’ door middel van de versterking van het bestaande aanbod en de
realistie van een aantal (nieuwe) strategische projecten, die hierbij een belangrijke hefboomfunctie
kunnen vervullen (bvb. Pliniusproject).

Tongeren heeft als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied een belangrijke handels-, dienstverle-
nende en verzorgende functie voor de regio. Binnen deze sectoren zal Tongeren zich vooral concentre-
ren op het verbeteren, diversifiëren en vernieuwen van het bestaande aanbod. De stedelijke functies
worden op schaal van en in het kleinstedelijk gebied maximaal versterkt.  Bijkomende stedelijke functies
worden opgevangen door inbreiding van de binnenstad (binnen de wallen) en verdichting van het stads-
randgebied (buiten de wallen). Aan de rand van het stedelijk weefsel staat de verankering met het bui-
tengebied voorop.

De huidige zonevreemde kleinhandelszaken (voornamelijk langsheen invalswegen) belasten de open
ruimte en het woonweefsel. Deze handelszaken worden geconcentreerd en verweven aansluitend op
het kleinstedelijk gebied. Hierdoor vergroot de aantrekkingskracht en de synergie met het stedelijk ge-
bied.

Als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied heeft Tongeren uiteraard ook een belangrijke woon-
functie te vervullen voor de regio. Tongeren zal zich meer profileren als een woonstad in een aantrekke-
lijk cultuurhistorisch kader, omgeven door een aantal recreatieve polen en een uitgesproken landelijk
gebied. Een aanbodbeleid wordt gevoerd op schaal van het stedelijk gebied. De grote uitdaging voor
Tongeren ligt in de revitalisering en de verbetering van de woon- en leefkwaliteit. Speerpunten van het
te voeren beleid zijn:

de renovatie en de vervangingsbouw van woningen met onvoldoende wooncomfort,
de aanpak van de grote leegstand,
de integratie van groen in openbare ruimten en binnenbouwblokken,
de kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en de differentiatie van het woningaanbod.

Een aantal strategische stedelijke woonprojecten (o.a. het stadsvernieuwingsproject Anicius) zullen een
trekkersrol en een voorbeeldfunctie vervullen bij de revitalisering van de stedelijke woonstructuur.

Op economisch vlak liggen de potenties voor Tongeren in een betere economische positionering van het
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied in Zuid-Limburg. Nieuwe ontwikkelingen gebeuren het

5 Ook deze visie is ondertussen achterhaald. De recreatieve functie blijft, maar de schaalgrootte wordt sterk terugge-
drongen.
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best gebundeld op de bestaande bedrijventerreinen en gekoppeld aan de reëele behoeften. De regiona-
le bedrijventerreinen worden verder ontwikkeld via een stringenter en gericht locatiebeleid.  Verdere
verdichting en efficiënt ruimtegebruik via een doorgedreven interne organisatie met aandacht voor de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten en randvoorwaarden van het buitengebied staan voorop. De
achterstand op het vlak van industriële werkgelegenheid in de streek is nog niet goedgemaakt. Momen-
teel zijn er vooral logistieke bedrijven op het bedrijventerrein Tongeren-Oost gevestigd met een beperk-
te tewerkstelling/ha.
Bij de uitbreiding van bedrijvigheid in Tongeren zal er geprobeerd worden om bedrijven met een hogere
tewerkstellingsgraad/ha naar Tongeren te halen.

4.3 Ruimtelijke concepten

De Jekervallei uitbouwen als groen-blauwe hoofdader doorheen het stedelijk gebied
De Jekervallei heeft een uitgesproken duaal karakter met
een natuurlijke en een verstedelijkte vallei. Dit duale karak-
ter is duidelijk afleesbaar in respectievelijk het onbebouwde
en het bebouwde valleilandschap, de natuurlijke bedding
en de versteende bedding,…
De Jekervallei wordt ontwikkeld als een groen-blauwe
hoofdader, die opgenomen is in het beeld en de belevings-
waarde van Tongeren en op die manier een positieve bij-
drage levert aan de woon- en leefkwaliteit in het stedelijk
weefsel. Langs de verstedelijkte vallei worden groene stap-
stenen ontwikkeld, die kunnen fungeren als ecologische
verbindingen tussen de zuidwestelijke en de zuidoostelijke
natuurlijke Jekervallei. Ten zuiden van de binnenstad kan de
Jekervallei meer zichtbaar gemaakt worden in het stedelijk
weefsel en waar mogelijk kan de Jeker weer opengelegd
worden.

Compact stedelijk gebied verankerd in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren
vormt een herkenbare en samenhangende stedelijke ruim-
te, omringd door een duidelijk herkenbare open ruimte.
Het contrast tussen beide blijft bewaard door te streven
naar een behoud van een compact, aaneengesloten stede-
lijk gebied. Concreet betekent dit dat bij de mogelijke ont-
wikkeling van nieuwe stedelijke activiteiten in de eerste
plaats gezocht zal worden naar verdere verdichtings- en
inbreidingsmogelijkheden in de bestaande stedelijke ruim-
te.
Een verdere uitwaaiering van het stedelijk gebied langs de
historische steenwegen wordt begrensd. Het structuuron-
dersteunend kleinstedelijk gebied wordt verankerd in het
omliggende landschap door middel van een specifiek ‘ran-
denbeleid’. Afhankelijk van activiteiten op een bepaalde
locatie kan deze verankering plaatsvinden door een betere
inpassing/buffering van een bedrijventerrein of door een
link te leggen via zachte verkeersassen of de realisatie van
een koppelingsgebied. Bijvoorbeeld: de afwerking van het
regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost en het bedrijven-
terrein Overheam, de link tussen Pliniusbron en het stads-
centrum via zachte vervoersassen doorheen het kasteel-
park Betho.
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Vrijwaren en versterken van ‘groene vingers’
Een aantal groene vingers dringen door tot in het struc-
tuurondersteunend kleinstedelijk gebied of grenzen eraan.
Het betreft in de eerste plaats de Fonteinbeekvallei-
Beukenberg ten westen van de binnenstad en de Jekervallei
ten zuidwesten en ten oosten van de binnenstad. Daarnaast
is er ook de droge natuurverbinding ten zuiden en ten wes-
ten van het stedelijk gebied en de droge natuurverbinding
tussen de Kevie en de E313 via de noordzuid-gerichte open
ruimtecorridor. In een structuurondersteunend kleinstede-
lijk gebied met weinig stedelijk groen vervullen zowel het
gebied Beukenberg als de Jekervallei (met de Kevie) een
belangrijke recreatieve functie voor de stedeling. Ze blijven
dan ook gevrijwaard van harde stedelijke ontwikkelingen.
Op die manier worden er tot diep in het stedelijk weefsel
groene lobben voorzien die een positieve impact hebben op
de woon- en leefomgeving.
De op provinciaal niveau geselecteerde noord-zuid gerichte
open ruimteverbinding tussen de Jekervallei en Berg
scheidt het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
en het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost van el-
kaar. Deze open ruimte verbinding blijft behouden en
wordt versterkt. Harde ontwikkelingen, zoals wonen, han-
del en bedrijvigheid worden er niet gestimuleerd. Ook een
verdere verlinting langsheen de N79 is niet wenselijk.
Bestaande bebouwing wordt in de omgeving ingepast. Ge-
zien het bedrijventerrein Tongeren-Oost ruimtelijk geen
raakvlakken vertoont met het stedelijke weefsel wordt het
beschouwd als een afzonderlijk onderdeel van het struc-
tuurondersteunend kleinstedelijk gebied.

Een goede ontsluiting van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Een zuidoostelijke verbindingsweg tussen de N20 en de N79
wordt aangelegd. De zuidoostelijke verbindingsweg zal de
ontsluiting van een aantal regionale stedelijke functies ver-
zekeren: o.a. van het bedrijventerrein Overhaem, de klein-
handelszone langs de N20, het ziekenhuis, de toekomstige
politiekazerne in de Kazerne Ambiorix,… Deze verbindings-
weg zal het doorgaand verkeer vanuit het zuiden naar het
oosten (of omgekeerd) rondom het stadscentrum leiden.
Door een verminderde verkeerdruk wordt de woon- en
leefkwaliteit verbeterd in zowel het stadscentrum als de
woonwijk in de stationsomgeving.
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Stationsomgeving uitbouwen als multimodaal knooppunt en als gemengde woon-, kantoor- en
diensten-zone

Het station van Tongeren heeft een regionale betekenis.
Deze regionale rol wordt erkend en versterkt. De stati-
onsomgeving wordt ontwikkeld als een volwaardig multi-
modaal knooppunt, van waaruit verschillende vervoerswij-
zen vertrekken en weer samenkomen (met o.a. park and
ride voorzieningen, herlokalisatie stelplaatsen De Lijn van
de Wallen naar stationsomgeving).
De noord-zuid gerichte strip langsheen de sporen ter hoog-
te van het station wordt ontwikkeld als een kwalitatieve,
stedelijke entiteit op niveau van het structuurondersteu-
nend kleinstedelijk gebied én in de onmiddellijke nabijheid
van het historisch centrum. Er wordt een zone voorbehou-
den voor de ontwikkeling van een kwalitatieve gemengde
woon-, kantoor- en dienstenzone. De herinrichting van het
Stationsplein en de Stations-laan geeft een gezicht aan het
nieuwe stedelijke elan van de stationsbuurt. Zachte ver-
voersassen kunnen een versterking van de relatie met het
centrum bekomen.

Drie gedifferentieerde polen van bedrijvigheid
Nieuwe bedrijvigheid wordt geconcentreerd op of gebun-
deld aan de drie grote bestaande bedrijventerreinen Tonge-
ren-Oost, Overhaem en KMO-Noord.
Het lokale bedrijventerrein KMO-Noord wordt verder ont-
wikkeld als lokaal bedrijventerrein en geoptimaliseerd. De
regionale bedrijventerreinen Tongeren-Oost en Overhaem
worden verder ontwikkeld en gedifferentieerd in het kader
van het economisch positioneren van het structuuronder-
steunend kleinstedelijk gebied Tongeren in Zuid-Limburg.
De ontwikkeling van Tongeren-Oost is in de eerste plaats
gericht op bedrijven die gebaat zijn met de onmiddellijke
nabijheid van de E313 (transport, distributie, logistiek),
maar de stad wenst ook andere types bedrijvigheid  toe te
laten.
Op het terrein Overhaem wordt nagegaan of de in onbruik
geraakte spoorlijn terug een functie kan opnemen, waar-
door het potentiële multimodale karakter kan uitgespeeld
worden. De realisatie van de zuidoostelijke verbindingsweg
zal bovendien zorgen voor een betere aansluiting van het
bedrijventerrein richting Maastricht en E313.
Op alle terreinen staan verdichting, kwalitatieve invulling en
optimaal en efficiënt ruimtegebruik via een doorgedreven
interne organisatie voorop. De perifere ligging aan het ste-
delijk gebied noopt tot een degelijke landschappelijke in-
passing en buffering van de bedrijventerreinen.
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Grootschalige kleinhandelsactiviteiten gebundeld op goed ontsloten lokatie
De ongecontroleerde groei van het fenomeen van baan-
winkels langs invalswegen wordt afgeremd door de realisa-
tie van een grootschalige kleinhandelszone op niveau van
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Nieuwe
grootschalige detailhandelsactiviteiten worden geconcen-
treerd in een kleinhandelszone aan weerszijden van de N20
(Luikersteenweg), aansluitend op het regionaal bedrijven-
terrein Overhaem. Bestaande baanwinkels kunnen blijven
bestaan (en eventueel uitbreiden). Bij te sterke verkeersge-
nererende activiteiten kan echter een herlokalisatie over-
wogen worden. Omwille van het  verkeersgenerende karak-
ter van deze activiteiten is een goede ontsluiting, zowel met
het openbaar vervoer als met de wagen, noodzakelijk. Na
de realisatie van de zuid-oostelijke verbindingsweg tussen
de N20 (Overhaem) en de N79 zal deze kleinhandelszone
niet alleen met het openbaar vervoer, maar ook met de
wagen goed bereikbaar zijn vanuit de ruimere regio.

Uitbouwen van een netwerk van toeristisch-recreatieve polen
De herwaardering van het structuurondersteunend klein-
stedelijk gebied Tongeren als een  volwaardig woon-, werk-
en ontspanningsmilieu gaat hand in hand met  de uitbouw
van het toeristisch-recreatieve gegeven, zowel van be-
staande als van nieuwe (complementaire) infrastructuren.
In het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied wordt
een netwerk van toeristisch-recreatieve polen uitgebouwd:
5 perifeer gelegen polen rond de historische binnenstad. De
vijf toeristisch-recreatieve polen, nl. Pliniusbron, de Jeker-
hippodroom, de Groeve Francart, de Motten en de Kevie,
worden maximaal verbonden met de binnenstad door mid-
del van zachte fiets- en wandelverbindingen (bvb.  voorma-
lige spoorwegzate, de Romeinse Heirbaan, de Wallen,…).
Door het linken van de verschillende bezienswaardigheden
op verschillende schaalniveaus kan het toeristisch draagvlak
in Tongeren versterkt worden naar meerdagtoerisme en
kan Tongeren op toeristisch vlak sterker gepositioneerd
worden in de regio Haspengouw.
De historische binnenstad –de belangrijkste attractiepool-
wordt kwalitatief heropgewaardeerd. Aandacht zal gaan
naar het versterken van de relatie tussen het cultuur-
historisch erfgoed, het winkelapparaat en de horeca.
De Motten wordt gemoderniseerd en geherstructureerd tot
een stedelijk recreatiegebied voor de eigen bevolking.
De Jekerhippodroom wordt uitgebouwd tot een hoogwaar-
dige ‘high-standing’ recreatieve pool met een bovenlokale
uitstraling. Naast de drafrenbaan wordt er een volwaardige
tennisaccommodatie voorzien.
Het natuurreservaat de Kevie heeft een sterke recreatieve
functie, die verder zal uitgebouwd worden door de komst
van een natuureducatief centrum.
Het recreatiepark Pliniusbron wordt uitgebouwd tot een all-
weather event op provinciaal niveau. De focus ligt hier -
ondersteunend aan het Romeins verleden- op het toeris-
tisch verder uitbouwen van het structuurondersteunend
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kleinstedelijk gebied.6

De groeve Francart, een klei-ontginningsgroeve voor de
productie van dakpannen in de belendende fabriek (tot
eind jaren ’80), wordt gebruikt als stort. Recent is voor deze
stortplaats nog een vergunning afgeleverd. De groeve Fran-
cart heeft ontwikkelingsmogelijkheden om als toeristisch-
recreatieve pool uitgebouwd te worden. Het is de ideale
locatie voor de inpassing van grootschalige openluchtrecre-
atie met een zekere lawaaiimpact, mits een sterke geluids-
buffering naar de omliggende woningen wordt gerespec-
teerd.

4.4 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur

De aanzet tot hypothese van gewenste ruimtelijke structuur kan samengevat worden als stedelijk ge-
bied dat bestaat uit twee delen: het verstedelijkt gebied rond het historische centrum en het regionaal
bedrijventerrein Tongeren-Oost, beide van elkaar gescheiden door een open ruimte verbinding. Het
gebied rond het centrum kan omschreven worden als een compact structuurondersteunend kleinstede-
lijk gebied tenmidden van een uitgesproken landelijk gebied. Rondom het historische centrum liggen
radiaal een aantal recreatieve-toeristische polen. Bedrijventerreinen zijn gelegen aan de rand van het
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Groene vingers dringen op een aantal plaatsen het stede-
lijk gebied binnen tot aan de historische wallen.

6 Deze visie is intussen achterhaald. Plinius wordt uitgebouwd tot een stadspark met inbegrip van paviljoenen en een
zwembadencomplex.
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Figuur 8: hypothese gewenste ruimtelijke structuur structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren (iris consulting, mei
2005)

4.5 Voorstel van afbakening

De eerste aanzet tot afbakening is gebaseerd op de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur, de
taakstellingen inzake wonen en bedrijvigheid, de behoeften op kleinstedelijk niveau (op vlak van groen,
voorzieningen,…) en de grensstellende elementen van binnen in (randen van woongebieden, bedrijven-
terreinen, harde infrastructurele grenzen,…) en van buiten uit (landschap, natuur en landbouw).

Al deze elementen worden met elkaar geconfronteerd om te komen tot een mogelijke afbakeningslijn.
Deze confrontatie zal ook eventuele onzekerheden of mogelijke conflicten op een aantal plaatsen aan
het licht brengen. Voor deze locaties zal bijkomend onderzoek noodzakelijk zijn om tot een uitspraak
over de ligging van de afbakeningslijn te komen.
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Figuur 9: afbakeningslijn op de topografische kaart (bron: voorstudie afbakening KSG Tongeren)

Figuur 10: afbakeningslijn op het gewestplan (bron: voorstudie afbakening KSG Tongeren)
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5 Afstemming met andere (sectorale) planprocessen

5.1 Plan-MER

Zie Bijlage 1: goedkeuringsbesluit planMER

5.1.1 Plan MER Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren inclusief het locatieonderzoek naar de
inplanting van ca. 50 ha bijkomend regionaal bedrijventerrein

De plan-MER omvat de plan-MER-plichtige planelementen waarvoor in navolging van het afbakenings-
proces voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren een PRUP wordt opgemaakt. In
dit plan-MER worden deze plannen getoetst op de impact op het milieu. De afbakeningslijn (= deelplan
1) wordt enkel beoordeeld daar waar ze grenst aan bestemmingswijzigingen. De lijn op zich wordt niet
beoordeeld op zijn milieueffecten, maar zal verder worden gemotiveerd in het betreffende PRUP.
Het plan-MER-plichtig planelement betreft de locatie voor bijkomende regionale bedrijvigheid
(=deelplan 2). Het locatieonderzoek naar potentiële locaties is binnen de voorliggende plan-m.e.r.-
procedure geïntegreerd. De potentiële locaties voor bijkomende regionale bedrijvigheid zijn afgetoetst
aan de impact op het milieu.
Daarnaast is mogelijks, afhankelijk van de locatie voor de realisatie van bedrijvigheid, compensatie voor
de inname van HAG nodig. In voorliggend plan-MER is de omvorming van het militair domein te Berg (=
deelplan 3) naar agrarisch gebied in functie van deze compensatie onderzocht op de impact op het mili-
eu.

Figuur 11: situering structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren met aanduiding van de zoeklocaties voor regionale
bedrijvigheid (bron plan-MER)
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In overleg met de Dienst Mer werd geopteerd om niet het integratiespoor te volgen, maar om voorlig-
gend planMER het generieke spoor te laten doorlopen, zoals bepaald in het DABM en het uitvoeringsbe-
sluit dd. 12 oktober 2007:

De kennisgeving werd volledig verklaard op 26 april 2012.
De terinzagelegging liep van 7 mei 2012 tot en met 5 juni 2012. Het dossier werd nogmaals terinzage
gelegd van 2 juli tot en met 31 juli 2012
De ontvangen adviezen en inspraakreacties zijn behandeld op de bespreking van 14 juni 2012.

De ontwerptekstbespreking vond plaats op 5 november 2013. De ontwerptekst is bijgestuurd en op
18 februari 2014 overgemaakt aan de dienst Mer.
De dienst Mer heeft het plan-MER op 8 april 2014 goedgekeurd.

In voorliggend PRUP worden de ruimtelijke consequenties vertaald van de opgegeven milderende maat-
regelen en gemotiveerde afwegingen van deelplannen.

5.1.2 Plan-MER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren

De plan-MER is opgemaakt voor de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingswegen en dit in op-
dracht van de Administratie Wegen en Verkeer te Limburg.
Om een oplossing te bieden aan het huidige congestieprobleem op de stedelijke ringweg ‘De Wallen’
wordt voorzien in de aanleg van een noordoostelijke omleidingsweg. Tevens wordt in het kader van een
betere ontsluiting van het bestaande regionale bedrijventerrein Overhaem een nieuwe zuidelijke ver-
binding beoogd, namelijk de zuidoostelijke omleidingsweg. Voor de zuidoostelijke omleidingsweg zijn 2
varianten onderzocht. Beide omleidingswegen hebben dus een verschillende functie en vormen dan ook
geen alternatieven van elkaar.

Dienst Land van de Provincie Limburg heeft tijdens de procedure van voorliggend planMER de wens uit-
gedrukt om voorafgaand aan de realisatie van de omleidingswegen, de ondergrond te ontginnen. Dit
aspect is per discipline kwalitatief onderzocht binnen de algemene effectbespreking.

Voorliggend planMER is opgemaakt volgens het integratiespoor. In Art. 4.2.4. van het plan-MER decreet
werd de mogelijkheid voorzien om via een decreet of besluit de procedure tot de opmaak van een plan-
MER te integreren in de opmaakprocedure van een plan of een programma. Voor ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen (RUP’s) is de procedurele integratie van het planMER en het RUP uitgewerkt in het integra-
tiespoorbesluit voor RUP’s. Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het integratiespoor voor
de milieueffectrapportage voor een ruimtelijk uitvoeringsplan werd bekrachtigd op 18 april 2008. (BS 30
mei 2008). Echter ten gevolge van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof werd dd. 31 juli 2013 het
artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de procedure van het integratiespoor
regelt, vernietigd. Daar ondertussen het MER werd vervolledigd, is dit plan-MER integraal, in de vorm
van een kennisgevingsnota+ in november 2013 terug ter inzage gelegd volgens de generieke procedure.
Intussen is op 18 augustus 2014 het plan-MER door de dienst Mer goedgekeurd.

Intussen is ook de opmaak van de projectMER’s voor de NO- en ZO-omleidingswegen opgestart.

Voor de projectMER NO-Omleidingsweg heeft de startvergadering plaatsgevonden op 10 december
2014. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 14 maanden. De opmaak van de projectMER gebeurt in
combinatie met de ontwerpstudie, exclusief aanbestedingsbundel.

Voor de projectMER ZO-Omleidingsweg heeft de startvergadering plaatsgevonden op 21 augustus 2014.
De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 26 maanden. De opmaak van de projectMER gebeurt in com-
binatie met de ontwerpstudie, inclusief aanbestedingsbundel.
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5.2 Onderzoek tot m.e.r.

Zie Bijlage 2: beslissing dienst Mer: onderzoek tot m.e.r.

Op 17 december 2014 heeft de dienst Mer beslist dat op basis van het onderzoek tot m.e.r. voor de
deelplannen 4, 5, 6 en 7 geconcludeerd kan worden dat de deelplannen geen aanleiding geven tot aan-
zienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

5.3 Afbakening van de natuurlijke, agrarische en bosstructuur

Tongeren ligt in de buitengebiedregio Haspengouw-Voeren. De gewenste ruimtelijke structuur is voor
de deelruimte Droog Haspengouw hieronder op kaart weergegeven voor een aantal deelgebieden.

gebied C1: Plateau van Landen, Gingelom en Sint-Truiden
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gebied C2 – plateau van Heers en Vechmaal en de bovenlopen van Herk en Mombeek

gebied C3 – plateau van Rutten en Vreren en de vallei van de Jeker
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gebied C4 – plateau van Millen, Riemst en Veldwezel met Albertkanaal

Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur is een beleidskaart en een actieprogramma opgesteld.
De beleidskaart duidt onder meer aan welke agrarische gebieden herbevestigd worden. De open ruim-
ten in het zuiden van Tongeren zijn, met inbegrip van de dorpen aangeduid als herbevestigd agrarisch
gebied.

De omzendbrief RO/2005/01 betreffende de beleidsmatige herbevestiging van de gewestplannen in het
kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verduidelijkt de beleidsdoelstellingen van het planinitiatief.
Deze omzendbrief is vervangen door de omzendbrief RO/2010/01 van 7 mei 2010.

In omzendbrief RO/2010/01 geeft de Vlaamse Regering haar beleidsvisie weer over de gemeentelijke,
provinciale en gewestelijke planningsinitiatieven die in de herbevestigde agrarische gebieden mogelijk
zijn. De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden gemeentelijke en provinciale planningsinitia-
tieven geen betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrari-
sche macrostructuur.

Bij de beoordeling van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor niet-agrarische func-
ties in deze gebieden moet bij de advisering en besluitvorming echter wél voldoende terughoudend op-
getreden  worden, teneinde een aantasting van de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische
structuur te vermijden. De Vlaamse overheid zal gemeentelijke en provinciale initiatieven die een  pla-
nologische aanpassing van de beleidsmatig herbevestigde agrarische gebieden inhouden voldoende te-
rughoudend beoordelen. Gelet op de stand van zaken van de uitvoering van het RSV zal bij een planolo-
gische aanpassing van het herbevestigd agrarisch gebied waar mogelijk het planologisch evenwicht her-
steld worden en een degelijk onderbouwde motivering en verantwoording gehanteerd worden.

“Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming
van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen
hetzelfde  planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen.
Prioriteit gaat daarbij naar acties om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (waarbij niet-
agrarische bestemmingen in landbouwgebruik herbestemd worden naar agrarisch gebied), verder ‘pla-
nologische  ruil’ genoemd. Afwijken van dat algemeen uitgangspunt kan enkel mits uitdrukkelijke en
grondige motivatie door de initiatiefnemer (bv. omdat het praktisch onmogelijk is een geschikt ruilge-
bied voor te stellen, omdat mogelijke ruilgronden reeds belast zijn met uitbatingsbeperkingen ten ge-
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volge maatregelen inzake natuurbeheer  of omdat het om een plan gaat dat enkel gericht is op het zone-
eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde toestand...).”

De zones binnen de stippellijn worden herbevestigd.

Figuur 12: uittreksel uit herbevestigde agrarische structuur – gebied 5 Droog Haspengouw, tussen Heers en Sluizen, ten zuiden
van Borgloon en Tongeren

Figuur 13: uittreksel uit herbevestigde agrarische structuur – gebied 6 Droog Haspengouw, tussen Eigenbilzen, Veldwezelt,
Kanne, Sluizen, Genoelselderen en Rijkhoven
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5.4 PRUP-Plinius

Het PRUP Plinius is 15 maart 2006 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 18 mei 2006 is het
PRUP bij ministerieel besluit goedgekeurd. In 2005 is een project-MER opgemaakt voor het recreatie-
park Plinius.

Het projectgebied Plinius heeft hoofdzakelijk de bestemming recreatiepark op het gewestplan met als
stedenbouwkundig voorschrift artikel 12: “een recreatiepark is een bovenlokaal toeristisch recreatief
trefpunt te integreren in de bestaande ruimtelijke eigenheid van de site. De ordening van het gebied
wordt vastgelegd in een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan voorafgaand aan de
ontwikkeling van dat gebied”.
De aanleiding voor de opmaak van het PRUP Plinius was het project ‘Land van Ooit Tongeren’.
Het PRUP Plinius bestaat naast recreatiepark volgens het gewestplan ook voor een deel woongebied.
Het afgebakend plangebied beslaat een oppervlakte van circa 26ha.

Figuur 14: grafisch plan van het PRUP Plinius
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5.5 Masterplan Pliniuspark

In opdracht van de NV Plinius is in 2011 een masterplan opgemaakt. De site zal worden ontwikkeld tot
een geïntegreerd toeristisch en parkachtig stadsproject in harmonie met haar omgeving. De opgewor-
pen barrières zullen worden verwijderd; het park wordt weer openbaar. Het stadspark zal de toeristi-
sche ontsluiting  van  de  cultuurhistorische  en  landschappelijke elementen van Tongeren en haar om-
geving worden, het vormt er als het ware de poort van. De Pliniussite kan bijdragen aan de synergie tus-
sen het Gallo-Romeins Museum en dagrecreatieve uitstapjes in het landschap van Haspengouw.
Het attractieve programma sluit hierbij aan. Het openluchtzwembad, het  evenemententerrein, brasse-
rie/restaurant, het  parkeergebied  en  alle  andere  toeristische programmaonderdelen zullen zorgvuldig
worden ingepast in de waardevolle historische omgeving. Water in de brede zin, en de Pliniusbron in het
bijzonder, zal het stadspark karakteriseren.
De Pliniussite wordt weer een bestemming voor de inwoners van Tongeren. Daarnaast maakt stadspro-
ject Plinius Tongeren en  omgeving nog meer dan dat reeds het geval was, een interessant  doelgebied
voor  meerdaagse  verblijfstoerisme, bestaand  uit  een  combinatie  van  cultuurtoerisme,  shopping en
wandel- en fietstoerisme.
Als pendant van kasteel Betho wordt een tweede landschappelijk kasteel ontworpen; een verhoging in
het park met daarop een paviljoen en het openluchtzwembad. De visie op het zwembad is gebaseerd op
het idee van stromend water en verwijst daarmee naar het water van de Pliniusbron. Het zwembad is
vergelijkbaar met Romeinse badhuizen of met voorbeelden uit de natuur zoals Pamukkale in Turkije en
refereert daarmee naar de duizenden jaren oude badcultuur.
Het nieuwe “landschappelijk kasteel” is zodanig in het park geplaatst dat de functie van het paviljoen en
de functie van het park elkaar optimaal versterken.

Figuur 15: masterplan van het Pliniuspark

5.6 Landbouwgevoeligheidsanalyse

De landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA) is opgesteld in het kader van de afbakening van het Kleinstede-
lijk Gebied Tongeren en meer bepaald de zoektocht naar ongeveer 50ha voor de aanleg van een nieuw
regionaal bedrijventerrein.
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Bijna alle gronden van de 6 zoeklocaties zijn gelegen in agrarisch gebied (1 zoeklocatie wel in landschap-
pelijk waardevol agrarisch gebied). Enkel aan de randen zijn er een paar snippers gelegen in andere be-
stemmingen. Er zijn ook geen VEN- of Natura 2000- gebieden aanwezig. Als dusdanig zijn er op dit mo-
ment geen belangrijke juridische beperkingen voor de landbouw in de zoeklocaties, ook niet op vlak van
bemesting.
De gronden bestaan vooral uit droge leembodems die zeer geschikt zijn voor landbouw. Enkel erosiege-
voeligheid kan op sommige percelen een probleem zijn. De perceelsstructuren zijn over het algemeen
zeer goed te noemen. Dit is vooral een gevolg van het feit dat de zoeklocaties bijna volledig gelegen zijn
in gebieden waar vroeger ruilverkavelingen zijn  uitgevoerd. De teelten bestaan vooral uit akkerbouw-
teelten (vooral granen en suikerbieten). Daarnaast komen ook nog redelijk wat voedergewassen voor
(grasland en maïs). Er zijn ook enkele percelen met fruitteelt.
Er zijn in totaal nog 59 bedrijven actief in het gebied. Vier hiervan hebben ook hun bedrijfszetel in het
gebied. Daarnaast zijn er nog twee die een deel van hun huiskavel in het gebied hebben. De bedrijven
zijn vooral rundveehouders, akkerbouwers of varkenshouders. Het gaat overwegend over grote, goed
leefbare bedrijven.
Het ontbreken van juridische beperkingen, de goede bodemgesteldheid en perceelsstructuren en het
feit dat het overwegend over grote, professionele bedrijven gaat, maakt dat de zoeklocaties in het ge-
heel erg waardevol zijn en dat het dus moeilijk is om te differentiëren.
De meest waardevolle gronden zijn de drie bedrijfszetels en huiskavels binnen zoeklocaties 3, 4 en 5 en
de huiskavel in zoeklocatie 1. Vanuit landbouwkundig oogpunt is het vooral van belang om die percelen
te sparen.

De LGA werd opgesteld door de VLM en het eindrapport werd in mei 2013 opgeleverd.

5.7 Landbouweffectenrapport

Het landbouweffectenrapport (LER) is opgesteld in het kader van de afbakening van het Kleinstedelijk
Gebied Tongeren en meer bepaald de zoektocht naar ongeveer 50ha voor de aanleg van een nieuw re-
gionaal bedrijventerrein.

In het LER werden twee onderzoeksgebieden bestudeerd, zijnde zone 1 gelegen op grondgebied van
Tongeren en overeenkomstig deelplan 2 van het PRUP, en zone 2 aan de overzijde van de E313 en
grenst met de noordzijde aan de Tongersesteenweg (N79). Beide zones zijn gelegen in herbevestigd
agrarisch gebied. In het LER wordt de land- en tuinbouw in het studiegebied grondig in kaart gebracht,
aan de hand van een analyse, door middel van enquêtes, van de betrokken landbouwpercelen en bijho-
rende bedrijven. Met behulp van deze informatie kan de impact van de bestemmingswijziging op de
huidige aanwezige land- en tuinbouw beter worden ingeschat, alsook de interesse in mogelijke flanke-
rende maatregelen.

Het overgrote deel van het studiegebied bestaat uit droge leem, en een kleine oppervlakte vochtige
leemgrond. Het studiegebied ligt grotendeels in niet-overstromingsgevoelig gebied, met uitzondering
van een kleine oppervlakte dat aangeduid is als mogelijk overstromingsgevoelig.

In zone 1 zijn 14 verschillende bedrijven actief, die samen 55,1 ha landbouwgrond registreren in 2013.
25% van deze oppervlakte is in gebruik als huiskavel. Van ruim één derde van de percelen gelegen in
zone 1 ligt de bedrijfszetel op 1 tot 2 km afstand van het perceel. De gemiddelde perceelsgrootte is 2,2
ha. Iets minder dan de helft van de landbouwoppervlakte is in eigendom van de gebruiker. De meest
voorkomende teelten in de zone zijn maïs en tarwe. De helft van de geregistreerde landbouwoppervlake
is in gebruik door zeven gespecialiseerde akkerbouwbedrijven, verder zijn er ook melkveebedrijven en
gemengde akkerbouwbedrijven actief in het gebied. 52% van de oppervlakte is in gebruik door land-
bouwbedrijven met een bedrijfsleider tussen de 40 en 50 jaar. 76% van de oppervlakte is in gebruik door
landbouwbedrijven met een “zeer grote” vergelijkende bedrijfsomvang, 18% is in gebruik door bedrijven
met een matige vergelijkende bedrijfsomvang.

In  zone 2 zijn 12 verschillende landbouwbedrijven actief, die in 2013 totaal 28,3 ha landbouwgrond re-
gistreren. Alle percelen zijn veldkavels. Van ruim 36% van de percelen gelegen in zone 2 ligt de bedrijfs-
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zetel op meer dan 5 km afstand van het perceel. De gemiddelde perceelsgrootte is 1,7 ha. Ruim 2/3 van
de oppervlakte is in eigendom van de gebruiker. De meest voorkomende teelten in zone 2 zijn maïs en
tarwe. 65% van de geregistreerde landbouwoppervlakte is in gebruik door zeven gespecialiseerde ak-
kerbouwbedrijven, verder zijn er ook melkveebedrijven, gemengde akkerbouwbedrijven en tuinbouw-
bedrijven actief in het gebied. 33% van de oppervlakte is in gebruik door landbouwbedrijven met een
bedrijfsleider jonger dan 40 jaar. 61,5%  van de oppervlakte is in gebruik door landbouwbedrijven met
een “zeer  grote” vergelijkende bedrijfsomvang, Bijna 27% is in gebruik door bedrijven met een matige
vergelijkende bedrijfsomvang.

Wat betreft de impact van een eventueel oppervlakteverlies zijn er in zone 1 twee bedrijven actief die
met meer dan 10 ha in de zone zijn gelegen, dit is 10 tot 30% van de totale bedrijfsoppervlakte. In totaal
zijn er vier bedrijven in zone 1 actief waarvan de betrokken oppervlakte tussen de 20 en 30% van de
totale bedrijfsoppervlakte is.

In zone 2 is één bedrijf met een absolute oppervlakte tussen de vijf en tien hectare betrokken, dit is
maximaal 10% van het totale bedrijfsareaal. Één (ander) bedrijf is met 20-30% van de totale bedrijfsop-
pervlakte betrokken, absoluut gezien gaat het om een oppervlakte tussen de twee en vijf hectare.

Wat betreft de voorkeur voor flankerende maatregelen gaat de meeste interesse uit naar ruilgrond. In
zone 1 en 2 wordt respectievelijk voor 70% en 88% van de betrokken oppervlakte om ruilgrond ge-
vraagd. Andere flankerende maatregelen waaraan de landbouwers de voorkeur geven zijn grenscorrec-
tie en het uitbetalen van de gronden.

In navolging van het LER engageert de provincie zich ertoe om een werkgroep op te richten die mede
vormt geeft aan dit gevraagde flankerend beleid. In bijlage 3 is het besluit van Deputatie toegevoegd
van 13 november 2014 betreffende de beslissing tot oprichting  van een werkgroep  'Tongeren-Oost'.
De werkgroep  krijgt de opdracht om de impact van de inname  van agrarisch gebied  voor de ontwikke-
ling  van een bijkomend bedrijventerrein  zoveel  als mogelijk te milderen.

5.8 Watertoets

5.8.1 Decreet IWB

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt in hoofdstuk III,
afdeling  I,  bepaalde  verplichtingen  op,  die  de  watertoets  worden  genoemd.  De  watertoets  geeft
uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, pro-
gramma’s  en  vergunningen,  waarin  wordt  gesteld  dat  er  bij  eender  welk  nieuw  initiatief  geen
schadelijk effect mag ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit
niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie  van  hemelwater  of  de  vermindering  van  ruimte  voor  het  watersysteem,  gecompen-
seerd.
Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen de beslissende overheden te onderzoeken of
de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is.

De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren,
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s of
vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg
stadium het watersysteem mee te nemen in de afweging.

Een  schadelijk  effect  wordt  gedefinieerd  als:  "ieder  betekenisvol  nadelig  effect  op  het  milieu  dat
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt
teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid
van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, ge-
legen  buiten  overstromingsgebieden,  op  het  duurzaam  gebruik  van  water  door  de  mens,  op  de
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed,
alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".
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Elk  nieuw  initiatief  waarvoor  er  een  vergunning  nodig  is  (een  stedenbouwkundige,  een milieuver-
gunning  of  een  andere)  en  elk  plan  of  programma,  moet  vóór  de  goedkeuring  aan  de watertoets
onderworpen worden. Alleen wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te verwachten
zijn,  zoals  bij  een  jachtvergunning,  dan  zegt  het  gezond  verstand  dat  de  watertoets zonder voor-
werp is.

Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men op zoek
naar alternatieven of compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste plaats
voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, zal de be-
slissende  overheid  de  maatregelen  richten  op  herstellen  van  de  schade.  Voor  schade  in  de cate-
gorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel on-
mogelijk is, kan compensatie eventueel nog een oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen
aanvaardbaar alternatief of remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of de goed-
keuring voor het plan of programma te weigeren.

5.8.2 Watertoets

De watertoets wordt voor elk deelplan verderop in de nota besproken bij de individuele behandeling
van elk deelplan.

5.9 Ruimtelijke veiligheidsrapportage

Aan ondernemingen waar belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en die daardoor
onder de Seveso II-richtlijn vallen, kunnen er risico’s van zware ongevallen verbonden zijn. Om binnen
voorliggend PRUP rekening te houden met deze risico’s voor zowel mens als milieu is een ruimtelijk vei-
ligheidsrapport (RVR) gemaakt met een evaluatie in dit verband.

Het RVR kadert binnen het proces tot het vaststellen van geschikte locaties voor de inplanting  van  ca.
50ha bijkomend regionaal bedrijventerrein aansluitend aan de bestemde bedrijventerreinen Overhaem
en Tongeren-Oost.
In het RVR wordt nagegaan of de inplanting van inrichtingen met gevaarlijke (Seveso-)producten op een
of meerdere (delen) van deze alternatieven mogelijk is en welke (delen van) alternatieven hiervoor het
meest geschikt zijn vanuit het oogpunt van risico’s voor mens en milieu.

In het RVR zijn de mogelijke alternatieven voor uitbreiding onderzocht en dit specifiek vanuit het oog-
punt van de externe (mens)risico’s. Hierbij wordt rekening gehouden met de nabije gebieden met woon-
functie alsook met de kwetsbare locaties (scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen). Hier-
uit volgt dat Tongeren-Oost Zuid (zone 1) vanuit het oogpunt van de externe veiligheid zonder meer het
meest geschikt is voor de ontwikkeling van bijkomend bedrijventerrein. Tongeren-Oost Riemst (zone 2),
Overhaem-West (zone 4) en Overhaem-Oost (zone 5) zijn eveneens geschikte alternatieven voor uit-
breiding, waarbij zone 2 en 5 van deze drie de meest geschikte zijn. Zone 4 is minder geschikt omdat het
gebied met grootste draagkracht niet aansluit bij het reeds bestaande bedrijventerrein. Tongeren-Oost
Noord (zone 3) en N79 Maastricht Zuid (zone 6) worden doorkruist met gebieden met woonfunctie (zo-
nevreemde  woningen) zodat deze alternatieven niet zo geschikt zijn omwille van de bijgevolg lagere
draagkracht uit het oogpunt van de externe veiligheid.
Bij opmaak van het rapport waren er geen Seveso-inrichtingen aanwezig noch in of nabij de bestaande
bedrijventerreinen Overhaem en Tongeren-Oost, noch nabij de alternatieven voor uitbreiding.

Inzake de risico’s voor het milieu en meer bepaald aangaande de kwetsbaarheid van het  grondwater,
de  meest nabije kwetsbare natuurgebieden, e.a. blijkt dat er geen relevant verschil is tussen de be-
staande  bedrijventerreinen, noch tussen de mogelijke alternatieven voor uitbreiding. In het RVR wor-
den enkele  aandachtspunten naar voren gebracht voor het geval dat gekozen zou worden voor de aan-
leg van een waterbuffer bij de ontwikkeling van een of meerdere (delen van) alternatieven.



Afstemming met andere (sectorale) planprocessen

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 51 van 210

Het ruimtelijk veiligheidsrapport werd goedgekeurd door de Dienst Veiligheidsrapportering van het de-
partement Leefmilieu, Natuur en Energie op 24 juni 2013 met goedkeuringscode RVR/13/10.
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5.10 Woonbehoeftestudie

Gelijktijdig met voorliggende studieopdracht is een woonbehoeftestudie opgemaakt.

Uitgaande van de raming van de woningbehoefte volgens de gesloten prognose met bijkomend het aan-
tal uit de reservepot voor aanbod stedelijke gebieden, en het beschikbaar aanbod aan bouwmogelijkhe-
den, blijkt dat de woonbehoefte van Tongeren voor de periode 2012-2017, niet volledig kan worden
opgevangen binnen het bestaande juridisch beschikbaar aanbod:

Evolutie 2012-2017

Behoefte gesloten prog-
nose

+161

Bijkomende taakstelling + 423
Beschikbaar juridisch
aanbod

-367

TUSSENTIJDS TOTAAL +217

Er is een tekort van ca. 217 bouwpercelen. Er dient bijkomende ruimte voor woningbouw (woonuitbrei-
dingsgebieden) te worden aangesneden. Anderzijds kan binnen het stedelijk gebied worden ingezet op
bestaand aanbod te ontwikkelen en te differentiëren (leegstand en renovatie bestaande oudere wonin-
gen) alsook op het verdichten van bestaande woonzone en woonpanden. Dit kan nieuwe kansen bieden
voor herwaardering van de oude stadskern. Naast nieuwbouw kan bijgevolg worden ingezet op renova-
tie van bestaande woningen of andere panden (vb. oude schoolgebouwen).

Er wordt aanbevolen om een zuinig en duurzaam ruimtegebruik na te streven, waarbij een kernverster-
kend beleid met maximaal gebruik van bestaande bouwmogelijkheden centraal staat. Er wordt aanbe-
volen om verspreide bewoning en woonlinten niet te stimuleren. De doelgroepen die specifiek naar
voor kwamen uit deze studie vragen ook om dit kerngericht beleid. In de kernen vindt men immers de
nodige voorzieningen die de woonfunctie ondersteunen. Deze voorzieningen zijn ook gemakkelijk be-
reikbaar met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. Ook de woonomgevingskwaliteit voldoet hier
meer aan de eisen van deze doelgroepen.

Uit voorliggende woonbehoeftestudie blijkt dat de stad Tongeren op het vlak van aanbodbeleid naar
wonen vooral aandacht dient te besteden aan volgende bevolkingsgroepen:

Sociale huisvesting:
Volgens het Decreet Grond- en Pandenbeleid dient Tongeren tegen 2025 een sociaal woonaanbod
te creëren van 214 sociale huurwoningen,150 sociale koopwoningen en 10 sociale kavels. De be-
hoefte aan sociale woningen maakt deel uit van de totale berekende woonbehoefte. De sociale
woonbehoefte dient niet louter via nieuwbouw gerealiseerd te worden, maar kan ook via het be-
staand patrimonium gerealiseerd worden.
Senioren:
Het groeiend aantal senioren vraagt een aangepaste huisvesting, onder de vorm van kleine woon-
eenheden al dan niet met aangepaste dienstverlening. Gezien het aanbod de vraag ruimschoots
overschrijdt en op lange termijn een dalende behoefte wordt verwacht, zal er moeten worden na-
gedacht of er niet meer moet worden ingezet op het verbouwen van bestaande grote woningen
naar kleinere wooneenheden; dit in de plaats van nieuwe woningen voor senioren te voorzien.
Kleine gezinnen:
Verwacht wordt dat de trend van gezinsverdunning zich verder zal doorzetten in de toekomst. Dit
leidt tot kleinere gezinnen en een groter aantal alleenstaanden. Een aangepast woonbeleid met
eveneens aandacht voor kleine gezinnen en alleenstaanden wordt aanbevolen. Hierbij dient vol-
doende aandacht uit te gaan naar het aanbod van bescheiden woningen. Dit kan onder meer door
het voorzien van kleinere en betaalbare wooneenheden. Dit kan onder meer door het verbouwen
van bestaande grotere of leegstaande woningen.
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6 Globale toelichting bij de afbakeningslijn en de ver-
schillende deelplannen: reikwijdte van het PRUP

De opdracht betreft het opstellen van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren conform de voorgeschreven procedure in
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna verder genoemd VCRO).

De afbakening van de kleinstedelijke gebieden (hierna verder genoemd KSG) heeft tot doel aan te dui-
den in welke gebieden een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is en welke ge-
bieden eventueel als reservegebieden worden opgenomen. In de KSG dient immers een bijkomende
ruimtebehoefte voor woningbouw, economische activiteiten en andere kleinstedelijke activiteiten te
worden opgevangen.

In opdracht van de provincie Limburg werd reeds een voorstel tot afbakening van het KSG Tongeren
opgemaakt (Afbakening KSG Tongeren – Ontwerp eindrapport door  Iris Consulting). Het resultaat van
deze voorstudie is een voorstel van een grenslijn voor het KSG en een actieprogramma met concrete
voorstellen voor de uitvoering van de ruimtelijke aspecten van het stedelijk beleid op provinciaal niveau.

In het voorstel tot afbakening werd geconcludeerd dat het PRUP enkel de afbakeningslijn omvat. Dit
betekent concreet dat in het PRUP voor de afbakening vanuit het uitvoeringsprogramma enkel ‘actie nr.
1: voorstel van afbakeningslijn verfijnen’ (= deelplan 1) wordt opgenomen.
De reden hiertoe is dat:
- er naar aanleiding van de laatste gewestplanwijzigingen reeds tegemoetkomingen zijn geweest

(Tongeren-Oost, secundaire wegen, kleinhandelszone) die  passen binnen de visie op het structuur-
ondersteunend kleinstedelijk gebied;

- de stad Tongeren een duidelijke visie heeft over de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied en
deze reeds implementeert met BPA’s en strategische stedelijke projecten;

- de provincie reeds de procedure voor een provinciaal RUP voor het Pliniusproject heeft opgestart als
voorafname op het afbakeningsproces.

In navolging van de herziening van het RSV en de gedeeltelijke herziening van het RSPL is binnen het
PRUP alsnog een locatie voor bijkomende regionale bedrijvigheid voorzien en dit in de vorm van een
zuidelijke uitbreiding van Tongeren-Oost (= deelplan 2).
Op deze locatie wordt circa 50ha herbevestigd agrarisch gebied herbestemd hetgeen planologisch ge-
compenseerd wordt in gebieden die momenteel voor landbouwdoeleinden gebruikt worden, maar niet
als dusdanig bestemd zijn. Verschillende gebieden zijn hiervoor onderzocht:
- Militair gebied te Berg(= deelplan 3): de locatie wordt weerhouden voor compensatie;
- WUG Overrepen: in het GRS staat dat dit gebied behouden wordt als reservegebied voor woonont-

wikkeling;
- WUG Geebroek: de ondergrond van dit gebied is niet interessant voor landbouw (zeer drassig); bo-

vendien betreft het een ingesloten gebied dat geen deel uitmaakt van een groter agrarisch geheel;
- WUG Tumulus(= deelplan 6): in het GRS is opgenomen dat dit binnengebied tussen de Kerkstraat en

de Paardsweidestraat wordt behouden als open ruimte en meer specifiek weerhouden wordt als
een zone voor hobbylandbouw;

- WUG Juffrouwenweg: (= deelplan 7): in het GRS is dit gebied opgenomen als één van de recreatieve
pijles van de stad. Groeve Francart is een ideale plaats voor de inpassing voor openluchtrecreatie,
gekaderd in een sterk landschappelijke structuur. De bestaande schietstand wordt geïntegreerd bin-
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nen de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waardoor een deel van het gebied kan herbestemd
worden naar agrarisch gebied;

- KMO Noord: conform het GRS wordt KMO Noord verder uitgebouw voor de herlocatie van bestaan-
de zonevreemde bedrijven en als locatie voor nieuwe lokale bedrijven.

- WUG Rutten: het betreft een ingesloten binnengebied dat niet aansluit bij een structureel agrarisch
gebied; bovendien is het gebied beperkt in oppervlakte;

- WUG Lauw: in het GRS is voor dit gebied opgenomen dat het woonuitbreidingsgebied achter de kerk
in reserve wordt gehouden om een centrumgerichte verdichting naar de toekomst te verzekeren.

In bijlage 4 is een bijkomende motivatie toegevoegd.

Ook wordt een woonuitbreidingsgebied herbestemd tot stedelijk woongebied en dit in het kader van
een ingediend PRIAK (= deelplan 4).

Tot slot wordt het huidige PRUP Plinius vervangen door een plan op maat van de gewenste ontwikkeling
van het gebied tot stadspark (= deelplan 5).

Het PRUP omvat bijgevolg 7 deelplannen:
- Deelplan 1: Afbakeningslijn Structuurondersteunend Kleinstedelijk gebied Tongeren
- Deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost
- Deelplan 3: Militair gebied te Berg
- Deelplan 4: Paardsweidestraat
- Deelplan 5: Plinius
- Deelplan 6: WUG Tumulus
- Deelplan 7: WUG Juffrouwenweg

Figuur 16: overzichtskaart 7 deelplannen



1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 55 van 210

7 Deelplan 1: Afbakeningslijn

7.1 Bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 5: deelplan 1 – afbakeningslijn – kaarten bestaande feitelijke toestand

De bestaande feitelijke toestand van het KSG Tongeren wordt weergegeven op de kaarten in bijlage.
(orthofoto, stratenatlas, topografische kaart)

7.2 Bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 6: deelplan 1 – afbakeningslijn – kaarten bestaande juridische toestand

De bestaande juridische toestand van het KSG Tongeren wordt weergegeven op de kaarten in bijlage
(kaarten gewestplan, contouren BPA – RUP).

De kaarten in bijlage geven een overzicht van alle relevante elementen en laten toe een en ander ten
opzichte van elkaar te situeren. Bij de verdere bespreking van de deelplannen worden alle relevante
elementen in detail aangehaald en weergegeven.

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied kent verschillende bestemmingen zoals weergegeven op de kaart met het gewestplan.
Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP PRUP Plinius
BPA BPA Begijnhof, BPA Broek, BPA Centrum Noordoost, BPA Centrum West, BPA Centrum Zuid-

west, BPA Driekruisenstraat-Verbindingsstraat, BPA Grote Markt, BPA Hippodroom, BPA Indu-
strieterrein Tongeren Oost Deel 1, BPA Industrieterrein Tongeren Oost Deel 2, BPA KMO-Noord,
BPA Schaapsstal, BPA Seniorenhof, BPA Slachthuis-Moerepoort, BPA Villawijk Romeinse Wallen,
BPA Zagerijstraat, BPA Zonevreemde Bedrijven.

Gemeentelijk RUP RUP Begraafplaats Berg, RUP Siegelsmarkt, RUP Sportoase, RUP Zonevreemde Knelpunten.
Beschermd monument Binnen de afbakeningslijn zijn diverse beschermde monumenten gelegen zoals weergegeven op

de kaart
Beschermd landschap Park van de Oostelijke Jeker

Beukenberg
Beschermd stads- of dorpsgezicht Binnen de afbakeningslijn zijn diverse beschermde monumenten gelegen zoals weergegeven op

de kaart
Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Het plan grenst aan en is voor een klein gedeelte gelegen in het Habitatrichtlijngebied ‘Jekerval-

lei en bovenloop van de Demervallei’ (BE2200041-6)

Gebieden van het VEN/IVON Het plan grenst aan het VEN-gebied ‘De Jekervallei’ en is voor een klein gedeelte gelegen in het
VEN-gebied ‘De Kevie en Kleinmeers’

Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Het plan grenst aan het HAG ‘Landbouwgebieden tussen Heers en Sluizen, ten zuiden van Bor-

gloon en Tongeren’ aan de westzijde, en is gelegen in het HAG ‘Landbouwgebieden tussen
Eigenbilzen, Veldwezelt, Kanne, Sluizen, Genoelselderen en Rijkhoven’ aan de oostzijde.

Waterlopen 1ste categorie: Jeker, Oude Jeker
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Type In of grenzend aan het projectgebied

Landschapsatlas

2de categorie: Ezelsbeek
3de categorie: Fonteinbeek, Afvoersloot, Vloedgracht
Puntrelicten: Tumulus Beukenberg, Sint-Gilliskerk, Hoofdkerk van Onze-Lieve-Vrouw, Huis Bail-
liet, Spaans Huis, Complex ‘De Munt’, Sint-Hubertuskapel.
Lijnrelicten: Stadsomwalling Tongeren, Romeinse weg Tongeren-Maastricht, Romeinse weg
Tongeren-Luik, Tramzate, Beukenberg, Romeinse weg Tongeren-Bavais, Romeins diverticulum,
Fonteinbeek, Oude Steenweg Hasselt-Tongeren
Relictzones: Bovenlopen van de Demer, Bovenlopen van de Mombeek, Krijtland van Millen,
Tongeren.
Ankerplaatsen: Jekervallei tussen Tongeren en Mal, Kasteeldomein van ’s Herenelderen, Vallei-
en van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont, Kasteel van Beto en Beuken-
berg met Romeinse weg.
Traditionele landschappen: Krijtland van Millen, Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon,
Vallei van de Jeker.
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7.3 Gewenste ruimtelijke structuur

Het aangeven van de grenslijn is één van de finaliteiten van het afbakeningsproces. De doelstellingen
om die lijn in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te nemen zijn de volgende:

uitvoering geven aan Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Limburg;
voeren van een gecoördineerd  gebiedsgericht beheer en kleinstedelijk gebiedbeleid in een
duidelijk afgebakend gebied;
geven van een juridisch statuut aan de afbakening zodat ze ook doorwerkt in specifieke over-
heidsinitiatieven en uitvoeringsplannen van de verschillende overheden binnen dit kleinstede-
lijk gebied.

7.4 Juridische vertaling van het voorstel van afbakeningslijn naar een plan op kadastraal
niveau

7.4.1 Inhoudelijke uitgangspunten

In het voorstel afbakening werd een voorstel van afbakeningslijn uitgewerkt. De motiveringen voor het
voorstel van de afbakeningslijn zijn sterk verschillend van plaats tot plaats. Het voorstel voor afbake-
ningslijn volgt infrastructuren, gewestplanbestemmingen, morfologische grenzen,…

Om de afbakeningslijn te kunnen bepalen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is vertrokken van
de lijn zoals deze werd aangegeven op het einde van de voorstudie van het afbakeningsproces. In dit
deelplan moet het voorstel van afbakeningslijn verfijnd en vastgesteld worden op perceelsniveau. De
afbakeningslijn uit de voorstudie dient te worden gemotiveerd en plaatselijk aangepast te worden, zon-
der deze volledig in vraag te stellen. In hetgeen volgt wordt per segment de motivatie per segment toe-
gevoegd. Algemeen kan gesteld worden dat de afbakening is gebaseerd op de hypothese van gewenste
ruimtelijke structuur, de taakstellingen inzake wonen en bedrijvigheid, de behoeften op kleinstedelijk
niveau (op vlak van groen, voorzieningen,…) en de grensstellende elementen van binnen in (randen van
woongebieden, bedrijventerreinen, harde infrastructurele grenzen,…) en van buiten uit (landschap, na-
tuur en landbouw). Al deze elementen zijn met elkaar geconfronteerd om te komen tot een afbake-
ningslijn.

Het vastleggen van de afbakeningslijn betekent helemaal niet dat elke lokale ontwikkeling onmogelijk is
buiten de grens. Over deze lokale elementen (bv. lokaal bedrijventerrein, lokaal sportterrein, individuele
bedrijven, perceelsgebonden stedenbouwkundige vergunningsaanvragen,…) wordt in het afbakenings-
proces geen uitspraak gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om daar uitspraken
over te doen.

7.4.2 Technische uitgangspunten

De lijn zoals aangegeven in het voorstel van afbakening (op kleine schaal) wordt beperkt bijgesteld in
functie van de juridische vertaling tot op kadastraal perceelsniveau (op grote schaal). Voor de aanpas-
sing van de lijn werden de volgende principes gehanteerd:

1. In principe wordt de afbakeningslijn bepaald door de perceelsgrenzen. Dit betekent dat de lijn
zo wordt bepaald dat over elk perceel een éénduidige uitspraak kan worden gedaan: in het
kleinstedelijk gebied of erbuiten. Van dit uitgangspunt wordt enkel afgeweken in de volgende
gevallen:

a. wanneer de afbakeningslijn bepaald wordt door een woonlint waarin één of een aan-
tal percelen zijn gelegen die veel dieper zijn dan de omliggende percelen, dan wordt
de afbakeningslijn bepaald door de logica van de algemene tendens van de meerder-
heid van de gevolgde perceelsgrenzen.

b. wanneer de afbakeningslijn een stedelijke uitloper volgt waarbij de percelen doorsne-
den worden door twee bestemmingszones én waarbij de perceelsstructuur in die mate
grillig verloopt dat het onduidelijk is welke bestemming overheerst, wordt geopteerd
de grenzen van de bepaalde gewestplan bestemmingszones doorheen het perceel te
volgen omwille van de rechtszekerheid.
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2. Infrastructuren vormen op verschillende plaatsen een duidelijke fysieke grens van het kleinste-
delijk gebied. De aanliggende ‘verharde’ lijninfrastructuren aan het stedelijk gebied worden in
het stedelijk gebied opgenomen als ze een verbindende, verzamelende of ontsluitende functie
hebben op niveau van het stedelijk gebied.

3. Bij het doorsnijden van nagenoeg continue bebouwing langs een uitloper van de stedelijke
ontwikkeling (bvb. aan een verbindings-/steenweg) wordt gezocht naar logische, ruimtelijke
herkenbare terreinkenmerken als aanknopingspunt zodat de afbakeningslijn visueel maximaal
herkenbaar is op het terrein. Bij voorbeeld: bebouwing doorsnijden ter hoogte van een dwars-
weg, een beekvallei,...

4. Vertrekkend vanuit het uitgangspunt dat de afbakeningslijn van het stedelijk gebied ook maxi-
maal herkenbaar moet zijn op het terrein, is het ook mogelijk een element in het landschap
(bomenrij, beek, voetweg, …) of een uitgebouwd fietspad als grens te stellen.

7.4.3 Onderdelen van de afbakeningslijn

De afbakeningslijn wordt op basis van de bestaande ruimtelijke structuur opgedeeld in segmenten om
het geheel hanteerbaar te maken. Per segment wordt gemotiveerd welke elementen aan de basis liggen
voor het voorstel tot afbakening, hoe dit concreet vertaald wordt naar een definitieve vastlegging van
de lijn en welke bouwstenen van het kleinstedelijk gebied binnen de lijn liggen. De basis waarvan ver-
trokken wordt is uiteraard de reeds bestaande voorstudie waaruit een hypothese van afbakening naar
voor kwam maar waaraan ook diverse aanpassingen en correcties zijn doorgevoerd.

We beschrijven de verschillende segmenten van de afbakeningslijn van het SKSG Tongeren in wijzerszin,
beginnende in het noorden zoals ook weergegeven op de kaarten in bijlage. De naamgeving van de
segmenten is afgeleid uit de voorstudie.

7.4.3.1 Segment 1: Zone tussen Bilzersteenweg N 730 en Molenweg
In de voorstudie is dit segment aangeduid als focusgebied waarvoor nader onderzoek nodig is. De grens
van het kleinstedelijk gebied dient hier gelegd te worden op de Molenweg, inclusief de te realiseren
aansluiting, die een belangrijke rol zal opnemen in functie van een optimale ontsluiting van een regiona-
le stedelijke functie, namelijk het ziekenhuis . De woonkernen Henis-Riksingen vallen buiten de afbake-
ning van het kleinstedelijk gebied.

In het PRUP is de afbakening van dit segment bepaald door de ligging van de NO-omleidingsweg die ge-
pland is voor het oplossen van het congestieprobleem op de stedelijke ringweg.

Figuur 17: voorlopige tracé voor de NO-omleidingsweg con-
form de plan-MER

Figuur 18: voorlopige tracé voor de NO- en ZO-
omleidingsweg conform de plan-MER
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Het westelijke deel van de afbakeningslijn binnen dit segment wordt gelijk gelegd met de contour van
het RUP Siegselmarkt (as van de weg). Dit betekent dat de afbakeningslijn hier in noordelijke richting
verruimd wordt met opname van het woongebied langsheen Kellensstraat – Bolleberg. In dit RUP is het
tracé van de omleidingsweg opgenomen.

Figuur 19: RUP Siegselmarkt

Vervolgens volgt de afbakeningslijn de grens tussen het woonuitbreidingsgebied en het landschappelijk
waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan.
Ter noorden van de Baversstraat volgt de afbakeningslijn het tracé van de Molenweg.
Ten zuiden van de Baversstraat is de afbakeningslijn verruimd in functie van de marge die voorzien is
voor de aanleg van de NO-omleidingsweg (zie hierboven).

7.4.3.2 Segment 2: AZ Vesalius
In de voorstudie is bepaald dat de ziekenhuissite Campus AZ Vesalius een regionale functie is en dient
opgenomen te worden in het kleinstedelijk gebied. Concreet betekent dit dat de grenslijn hier samen-
valt met de gewestplanbestemming openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. Het woonlint langs-
heen de N79 wordt mee opgenomen in het KSG tot aan de kruising met de te realiseren zuidoostelijke
verbindingsweg.

In het PRUP is er ter hoogte van de ziekenhuissite Campus AZ Vesalius binnen de afbakeningslijn vol-
doende ruimte gehouden voor de finale keuze van het tracé van de NO-omleidingsweg. De marge is in
het noordelijke deel gelijk gelegd met hoekpunten van de aansluitende kadastrale percelen.
Meer zuidwaarts ligt de afbakeningslijn op de grens tussen agrarisch gebied en landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied. Ook ligt deze afbakeningslijn op de buitenkant van het tracé van de Molenweg.

7.4.3.3 Segment 3: ZO-omleidingsweg:
In de voorstudie is bepaald dat de oostelijke Jekervallei met het natuurgebied De Kevie zowel vanuit
natuur als vanuit landschap gekenmerkt wordt door een hoge waardering. Harde stedelijke ontwikkelin-
gen zijn hier niet wenselijk. Tussen de N79 en de spoorweg valt de grens van het KSG samen met de te
realiseren zuidoostelijke verbindingsweg. Vervolgens loopt de grenslijn samen met de spoorlijn tot aan
de zuidoostelijke rand van het bedrijventerrein Overhaem.
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In dit segment wordt in het PRUP van aan de Molenweg het gewestplantracé gevolgd ten behoeve van
de inplanting van de ZO-omleidingsweg. Plaatselijk wordt een verruiming van de afbakeningslijn voorge-
steld in functie van het geplande wegtracé van de ZO omleidingsweg:

ter hoogte van de Maastrichtersteenweg: een verruiming tot aan de Eerste Meistraat
ter hoogte van de spoorlijn: een verruiming tot aan de Jeker

Verderop volgt de afbakeningslijn de westzijde van het tracé van de spoorweg.

Figuur 20: voorlopige tracé voor de NO-omleidingsweg
conform de plan-MER

Figuur 21: voorlopige tracé voor de NO- en ZO-omleidingsweg
conform de plan-MER

7.4.3.4 Segment 4: Overhaem - kleinhandelszone
De zuidelijke grens van het kleinstedelijk gebied wordt volgens de voorstudie in sterke mate bepaald
door het omgevende waardevolle landbouwgebied. Het bedrijventerrein Overhaem vormt een scherpe
grens met het zuidelijk gelegen landbouwgebied. De grenslijn valt hier samen met de contouren van het
bedrijventerrein (inclusief bufferzone). In het oosten vormt de spoorlijn Tongeren-Alken een duidelijke
en logische grens. In het westen valt de grens samen met de Luikersteenweg, de contour van de klein-
handelszone en de aangrenzende woonwijk Offelken.

Ook in het PRUP valt de afbakeningslijn samen met de grens van het industriegebied (met inbegrip van
de bufferzones) en de kleinhandelszone langsheen de Luikersteenweg. Het landelijk woonlint aan de
westzijde van het industriegebied maakt geen deel uit van het stedelijk gebied.
De aangrenzende woonwijk Offelken maakt deel uit van het stedelijk gebied.
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7.4.3.5 Segment 5: Zuidwestelijke Jekervallei - Koninksem
In de voorstudie is bepaald dat de Jekerhippodroom en het aangrenzende sportcomplex Heco worden
opgenomen in de afbakening. De grens volgt hier de contouren van het BPA ‘Hippodroom’. De Jekerval-
lei is onderdeel van het VEN en wordt niet opgenomen in het kleinstedelijk gebied. De grens van het
kleinstedelijk gebied volgt de bestaande bebouwing langsheen de Linderstraat, de N614-
Koninksemstraat, de Paardsweidestraat, het woonuitbreidingsgebied Beukendael en de begrenzing van
de bestemming woongebied langsheen de N79-St-Truidersteenweg. De kern van Koninksem is niet mee
opgenomen in het kleinstedelijk gebied.

In het PRUP worden inderdaad de Jekerhippodroom en het aangrenzende sportcomplex Heco opgeno-
men in de afbakening. De afbakeningslijn volgt hier bij aanvang de contour van het BPA ‘Hippodroom’.
Wel wordt de afbakeningslijn uit de voorstudie (zie hieronder) verkleind ter hoogte van het in het BPA
aangeduide natuurgebied en de te beschermen zone (Kapel).

Figuur 22: BPA Hippodroom op orthofoto Figuur 23: BPA Hippodroom op GWP

Figuur 24: BPA Hippodroom

natuurgebied
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7.4.3.6 Segment 6: Kasteelpark Betho, Recreatiepark Plinius en het PIBO
In de voorstudie is ook dit segment aangeduid als focusgebied waarvoor nader onderzoek nodig is. Van-
uit de achtergrond van een beperkt aanbod aan kwalitatief en significant groen voor het stedelijk gebied
Tongeren én de idee om het toeristisch profiel van Tongeren te versterken en te verbreden wordt het
randstedelijk recreatiegebied Plinius, het kasteelpark Betho en het groengebied Beukenberg opgeno-
men in het kleinstedelijk gebied. De grens van het recreatiepark valt samen met de contouren van het
huidige Provinciaal RUP. De afbakeningslijn ter hoogte van het kasteelpark Betho valt samen met de
gewestplanbestemming ‘parkgebied’. Het PIBO, de bebouwing langsheen de N79 en het landbouwge-
bied tussen de N79 en de Holle Helverik worden ook opgenomen in het kleinstedelijk gebied. Ten noor-
den van de N79 valt de afbakeningslijn samen met de Holle Helverik, de Wandelstraat en de Mulker-
straat. Het landbouwgebied tussen N79 en de Holle Helverik blijft bestemd als landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied.

Ook in het PRUP worden het kasteelpark Betho, het recreatiepark Plinius en het PIBO opgenomen in het
kleinstedelijk gebied.
Het PIBO, de bebouwing langsheen de Sint-Truidersteenweg-N79 en het landbouwgebied tussen de N79
en de Holle Helverik worden ook opgenomen in het kleinstedelijk gebied. Ten noorden van de N79 valt
de afbakeningslijn samen met de Holle Helverik, de Wandelstraat en de Mulkerstraat. Het landbouwge-
bied tussen N79 en de Holle Helverik blijft bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De afbakeningslijn ter hoogte van het kasteelpark Betho valt samen met de gewestplanbestemming
parkgebied.
Verder volgt de afbakeningslijn de grens van het woongebied tot aan de De Locht.

7.4.3.7 Segment 7: Bedrijventerrein KMO-Noord
Conform de voorstudie sluit het lokale bedrijventerrein KMO-Noord aan op het verstedelijkt gebied en
wordt het mee opgenomen in het kleinstedelijk gebied. De grens van het kleinstedelijk gebied valt hier
samen met de grens van de gewenste lokale uitbreiding van het bedrijventerrein, waarvoor een BPA van
toepassing is.

Het lokale bedrijventerrein KMO-Noord sluit aan op het verstedelijkt gebied en wordt in het PRUP mee
opgenomen in het kleinstedelijk gebied. De grens van het kleinstedelijk gebied valt hier samen met de
grens van de gewenste lokale uitbreiding van het bedrijventerrein, waarvoor een BPA is opgemaakt. Het
betreft het BPA KMO Noord.

Figuur 25: BPA KMO-Noord op orthofoto Figuur 26: BPA KMO-Noord op GWP
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Figuur 27: BPA KMO Noord

7.4.3.8 Segment 8: Tongeren – Oost
Het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost is in de voorstudie opgenomen als een afzonderlijke satel-
liet in het kleinstedelijk gebied. De grens valt hier samen met de contouren van de gewestplanbestem-
ming van het bedrijventerrein en de contouren van het BPA Industrieterrein Tongeren-Oost deel 1: Buf-
fers en deel 2: Blauwe Geit.

Dit segment omvat in het PRUP het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost alsook de geplande uit-
breidingszone. Dit segment wordt uitgebreid met de Sportoase, en meer bepaald het sportcomplex en
de bijhorende sportvelden.
Dit segment vormt fysisch geen geheel met de overige 7 segmenten.

7.5 Milieutoets

Omwille van het feit dat de afbakeningslijn een planologische grens is die het resultaat is van een analy-
se op basis van natuurlijke, economische en fysische structuren en in mindere mate een grensstelling
vanuit beleidsbeslissingen, is het afwegen van alternatieven niet van toepassing.

We verwijzen hier naar de voorstudie waar de grensstellende elementen vanuit het buitengebied (na-
tuur, landbouw en landschap) onderzocht werden.

7.6 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

- De afbakeningslijn geeft het gebied aan waarbinnen een specifiek stedelijk beleid gevoerd wordt.
Deze lijn is bepaald vanuit de globale gewenste ruimtelijke structuur. Ze omvat alle gebieden die tot
het stedelijk gebied behoren. Dat zijn zowel de afzonderlijke deelplangebieden waarvoor specifieke
voorschriften zijn uitgewerkt, als de overige gebieden waarvoor de bepalingen van het gewestplan,
blijven gelden.

- De inhoudelijke invulling van dit verordenend element steunt op de visie en de krachtlijnen die voor
de ruimtelijke ontwikkeling van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied is uitgewerkt.
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7.7 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

De afbakeningslijn is een beleidslijn. De aanduiding van de afbakeningslijn op een grafisch plan houdt
geen bestemmingswijzigingen in. Dit betekent dat er geen voorschriften worden opgeheven. De be-
staande voorschriften van het geldend gewestplan, BPA en/of RUP en de geldende verkavelingen blijven
van toepassing.
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8 Deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

8.1 Situering

Deelplan 2 situeert zich in Tongeren, in het zuidoosten van de provincie Limburg aan de grens met de
provincie Luik. De stedelijke gebieden rondom zijn Luik, Maastricht en de bipool Hasselt – Genk.

De E313 (Antwerpen – Hasselt – Luik) ligt ten oosten van Tongeren zorgt voor een ontsluiting naar het
noorden (Bilzen, Hasselt en Antwerpen) en naar het zuiden (Luik). De E40 (Luik - Brussel) ligt ten zuiden
van Tongeren. De diverse radiale steenwegen verbinden de kern van Tongeren met de omliggende ste-
den en gemeenten.

Het deelplan ligt ten oosten van het stadscentrum Tongeren, buiten de stadswallen. Het betreft een
landbouwgebied ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost, gelegen langs de Maas-
trichtersteenweg (N79). Het deelplan zelf wordt in het oosten begrensd door de E313, en in het zuiden
(zuidoosten) door een lokale weg.

Figuur 28: ruimere situering van het plangebied (rode stippellijn) ten zuiden van bestaand bedrijventerrein Tongeren-Oost (rode
lijn)
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8.2 Ruimtelijke context - bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 8: deelplan 2 – Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost – kaarten bestaande feitelijke toe-
stand

Het gebied ligt een eindje buiten de kern van Tongeren, ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein
Tongeren-Oost. Het bedrijventerrein alsook het plangebied zijn wel mee opgenomen in de afbakening
van het kleinstedelijk gebied van Tongeren.
Het plangebied sluit aan bij het zuidelijke open landbouwgebied, en wordt ingevuld door landbouw met
bijna uitsluitend akkerlandlanden. Het reliëf is beeldbegrenzend en bepalend voor het landschap ter
hoogte van het plangebied. Het zuidelijke deel van het plangebied is namelijk gelegen op het hoogste
deel van een heuvelrug en helt met een sterke hellingsgraad af naar het noord(westen) toe, naar de
vallei van de Afvoersloot.

Figuur 29: reliëf plangebied

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost en in
het oosten door de E313. Deze oostelijke grens wordt gekenmerkt door de aanwezige begroeide steile
talud. De grens tussen het plangebied en het bedrijventerrein wordt gevormd door een groene buffer-
zone rondom de waterloop ‘Afvoersloot’. Parallel hiermee, binnen het deelplan, loopt een lokale weg
die verder doorloopt langs de oostelijk grens van het plangebied, en via een afsplitsing ook de zuidelijke
(zuidoostelijke) grens van het deelplan vormt. Hier wordt de weg gedeeltelijk gekenmerkt door een hol-
le weg. De weg sluit aan op de Viséweg, die zorgt voor de ontsluiting van het deelgebied, en naar het
noorden aansluit op de Maastrichtersteenweg.
In het plangebied zelf zijn geen woningen gelegen. De dichtstbijzijnde woningen liggen langs de Viséweg
en behoren tot de kern van Mal, ten zuidwesten van het plangebied.



Deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 67 van 210

Zicht op plangebied met bestaand bedrijventerrein in de ach-
tergrond

Lokale holle weg ten zuiden van het plangebied

Zicht op E313 vanuit plangebied Regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost

8.3 Juridische context - bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 9: deelplan 2 – Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost – kaarten bestaande juridische
toestand

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is bestemd als industriegebied, bufferzone en agrarisch gebied.
Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP Geen
BPA BPA Industrieterrein Tongeren Oost Deel 2
Gemeentelijk RUP Het plangebied grenst aan RUP Sportoase
Verkavelingen Geen

Beschermd monument Geen
Beschermd landschap Geen
Beschermd stads- of dorpsgezicht Geen
Bouwkundig erfgoed Kapel (ID:37501): ten zuidwesten van en op 200,00m van het plangebied
Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Geen
Gebieden van het VEN/IVON Geen
Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Het plangebied is grotendeels gelegen in het HAG ‘Landbouwgebieden tussen Eigenbilzen,

Veldwezelt, Kanne, Sluizen, Genoelselderen en Rijkhoven’ aan de oostzijde.
Waterlopen
Landschapsatlas

3de categorie: Afvoersloot
Relictzone: Krijtland van Millen, Tongeren
Traditionele landschappen: Krijtland van Millen, Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon
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8.4 Gewenste ruimtelijke structuur

8.4.1 Maatregelen en randvoorwaarden uit het plan-MER

Het plan-MER Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren inclusief het locatieonderzoek naar de inplan-
ting van ca. 50 ha bijkomend regionaal bedrijventerrein is goedgekeurd door de dienst Mer op 10 april
2014 (zie bijlage).

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Mobiliteit:
/
Geluid:
- Respecteren van de VLAREM-normen (dag- en nachtpe-

riode):
Gronddam tov Rosbergstraat

Geluidsarme bedrijven

Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij art. 2.2
In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij
art. 2.2 staat dat in de zone aansluitend bij de
woonomgeving de gebouwen maximaal gekoppeld
moeten worden en verderop staat ook dat de ge-
luidsproducerende bedrijfsentiteiten centraal in de
gebouwen moeten worden ondergebracht.

Bodem:
/
Grondwater:
/
Oppervlaktewater:
- Voldoende ruim gedimensioneerde open gemeen-

schappelijk hemelwaterinfiltratie- en –buffersysteem
met regelbare knijpconstructie en overstort.

- Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige voor-
schriften horende bij art. 2.3 en art.2.13. Het opzet is
binnen deze zone en overdruk het hemelwater maxi-
maal te bufferen en te infiltreren. De huidige over-
stromingszone dient hierbij volledig te worden geres-
pecteerd. Indien dit niet volstaat dienen hiervoor op de
individuele bedrijfspercelen de nodige voorzieningen
voor te worden getroffen (zie art.2.1). Ook is verorde-
nend opgenomen dat de buffer- en infiltratiebekkens
volgens de principes van de natuurtechnische milieu-
bouw dienen te worden aangelegd.

Fauna en Flora:
- Duurzaam ruimtegebruik met maximaal behoud be-

staande ecotopen; stockage materieel op reeds of toe-
komstig verharde locaties; vrijwaren KLE

- Maximaal behoud corridors en stapstenen

- Centraal tussen het bestaande en nieuw te ontwikke-
len bedrijventerrein is in art.2.3 en art.2.12 een langge-
rekt parkgebied voorzien waarbinnen de bestaande
ecotopen gevrijwaard blijven en waar ook nieuwe in-
heemse groenstructuren kunnen aangeplant worden.
Binnen het bedrijventerrein zelf, zijnde art. 2.1, kan per
bedrijfsperceel op vergunningenniveau, nagegaan
worden of er bestaande waardevolle ecotopen aanwe-
zig zijn die behouden dienen te worden. Wel worden
binnen het gebied 2 structurele groenassen voorzien
als laanbeplanting langsheen de aan te leggen wegenis.
Tot slot wordt ten aanzien van het omgevende land-
schap een groenbuffer voorzien in art. 2.2 die beplant
wordt met inheemse groensoorten. De huidige reliëf-
werking blijft gerespecteerd.
Bovenstaande bepalingen garanderen een duurzaam



Deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 69 van 210

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
ruimtegebruik met maximaal behoud van ecotopen,
corridors en stapstenen.

Landschap:
- Archeologisch vooronderzoek

- Realisatie duurzaam bedrijventerrein door landschap-
pelijke inpassing, integratie lijnrelicten, behoud zichtas-
sen,…

- Duurzaam ruimtegebruik: stockage materieel op reeds
of toekomstig verharde locaties

- KLE maximaal behouden of compenseren; ontwerp
afstemmen op landschappelijke structuur

- Attractieve gevelarchitectuur en kwaliteitsvolle inrich-
ting en beheer van buitenruimten

- Heuvelrug zoveel mogelijk vrijwaren van ontwikkelin-
gen, maar de bedrijvigheid vooral in het dal of op een
talud tussenin voorzien, of ingekapseld in de topografie

- Beperken van de hoogte van de nieuwe gebouwen en
aanleggen van een voldoende brede en hoge buffer om
de landschapsverstoring tot een minimum te beperken.

- Het archeologisch vooronderzoek  is richtinggevend
voorzien bij de bepaling omtrent de inrichtingsstudie
die dient toegevoegd te worden aan de vergunnings-
aanvraag binnen de bedrijvenzone, art. 2.1.

- Zoals gemeld bij de discipline fauna en flora voorziet
het logistiek bedrijventerrein centraal een langgerekt
parkgebied (art.2.3 en art.2.13), intern laanbeplanting
(art.2.1) en rondom een groenbuffer (art.2.2).
Bijkomend kan gesteld worden dat rekening wordt ge-
houden met het huidige reliëf en dat art.2.1 voorziet
dat de bouwlagen deels ondergronds kunnen aange-
legd worden. Ook worden ten aanzien van het parkge-
bied en de E313 aantrekkelijke gevelwanden opgelegd.

- Aangezien het gebied momenteel in gebruik is voor
landbouwactiviteiten zijn er geen verharde delen
waarop gestockeerd kan worden. Deze maatregel is
eerder van toepassing voor het bestaande bedrijven-
terrein dat geen deel uitmaakt van voorliggend plan.
Wel wordt de bestaande landbouwweg binnen het
parkgebied (art.2.3) geïntegreerd als fiets- en wandel-
doorsteek (art.2.9).

- Het parkgbied (art.2.3 en art.2.13) voorziet de aanleg
van een lineair park waarbinnen bestaande KLE’s be-
houden worden.

- In art.2.1 staat vermeld dat ten aanzien van het publiek
domein aantrekkelijke gevelwanden dienen opgericht
te worden (art.2.11). Voor wat betreft de buitenruimte
staat in de stedenbouwkundige voorschriften horende
bij art.2.1 dat het stapelen van goederen uit het zicht
van het bedrijventerrein dient te gebeuren.

- Voor de invulling van het bedrijventerrein is de heuvel-
rug weerhouden als locatie, wel wordt geopteerd voor
een inkapseling in de topografie. In art.2.1 wordt het
oprichten van de gebouwen in de heuvelflanken toege-
laten..

- De hoogte van de gebouwen in art.2.1 is beperkt tot
14,00m richting bewoning. De groenbuffer rondom
(art.2.2) is 25,00m breed. In de betreffende steden-
bouwkundige voorschriften staat bovendien bepaald
dat in de groenbuffer aan westelijke zijde een grond-
wal wordt voorzien.

Mens:
- Realisatie duurzaam bedrijventerrein - De vooropgestelde inrichting van het bedrijventerrein

(art.2) garandeert een duurzame inrichting. Er wordt
een omvangrijk parkgebied (art.2.3) voorzien dat naast
een landschappelijke ook een belangrijke waterbuffe-
rende en –infiltrerende betekenis heeft. Het opzet is
hier het hemelwater te bufferen en te infiltreren. In-
tern worden de ontsluitingsstructuren voorzien van
laanbeplanting (art.2.10)  en rondom dient een groen-
buffer (art.2.2) te worden voorzien. Intern wordt ge-
streefd naar een optimale benutting van de bedrijfs-
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Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP

- De buffer rondom het bedrijventerrein kwalitatief in-
richten

percelen, dit door een aanvaardbare bouwhoogte toe
te staan en het aandeel bedrijfsruimte te optimaliseren
(art.2.1).

- Voor de inrichting van de groenbuffer is in de steden-
bouwkundige voorschriften (art.2.2) opgenomen dat
deze gelaagd moet worden opgebouwd en dient te be-
staan uit hoog- en laagstammig groen in combinatie
met struikgewas. De struiken en bomen zijn inheems
en de beplanting is groenblijvend. Bij de beheersvoor-
schriften staat dat de groenbuffer in goede staat moet
gehandhaafd blijven en onderhouden worden door de
beheerder van het bedrijventerrein.

8.4.2 Doelstelling

De doelstelling voor dit plangebied richt zich op een kwalitatieve, duurzame en doordachte uitbreiding
van het bedrijventerrein Tongeren Oost. Het bedrijventerrein dient in hoofdzaak voor logistieke bedrij-
vigheid te worden gereserveerd.
De uitbreiding vindt plaats in zuidelijke richting en wordt begrensd door de zuidelijk gelegen holle weg.
De oostelijke grens wordt gevormd door de E313.  De westelijke grens wordt aangezet door het be-
staande woonlint langsheen de Viséweg maar wordt afgebakend rekening houdende met de vooropge-
stelde oppervlakte van 50 hectare en het maximaal behoud van landbouwgronden.

Een kwalitatief, duurzaam en doordacht bedrijventerrein dient de huidige, waardevolle kenmerken van
het terrein die tevens relevant zijn, te integreren in de gewenste ruimtelijke structuur.  Die kenmerken
zijn het reliëf, het waterverhaal, de aanwezige groenstructuren en de holle weg.  De toekomstige invul-
ling van het gebied maakt geen tabula rasa op het terrein, integendeel, het geeft deze kenmerken een
nieuwe bestemming.  Ze krijgen een nieuwe functie in een nieuw verhaal dat zich niet langer richt op
landbouwgebruik, maar op bedrijvigheid.  In hun nieuwe bestemming worden deze kenmerken min-
stens behouden, indien mogelijk versterkt en liefst verder uitgebouwd.

De bestaande waardevolle kenmerken zijn randvoorwaarden.  Ze zetten het kader uit waarbinnen een
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein moet gerealiseerd worden, volgens principes van intensief ruim-
tegebruik, duurzaam parkbeheer en functionele ontsluitingen voor zowel gemotoriseerd als langzaam
verkeer.  Deze principes worden hierna voorgesteld in een aantal concepten die verdere ontwikkeling
van het terrein sturen naar een efficiënte inrichting.
Daarbij is er ook oog voor een duurzaam parkmanagement. Het bedrijventerrein zal een voornamelijk
logistieke invulling krijgen. De visie om dit bedrijventerrein te manifesteren als een vooruitstrevend,
innovatief bedrijventerrein moet een doorvertaling krijgen in de juridische bestemming van het gebied.

De ruimtelijke invulling van het terrein voorziet in het realiseren van alle ingrepen met het oog op een
duurzaam parkmanagement (gemeenschappelijke personeelsruimtes, gemeenschappelijke parkeerzo-
nes, één centraal secretariaat, bundeling van gebouwen, uitwisseling van energie, beheerfaciliteiten, …).
Waar mogelijk zal het plan deze faciliteiten ook stimuleren.
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8.4.3 Ruimtelijke concepten

Vertrekkende vanuit de planningscontext en de analyse van het gebied kan de visie voor de ontwikkeling
van het gebied samengevat worden in volgende thematische krachtlijnen.

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer
Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein wordt geopteerd
voor een duidelijk leesbare ontsluitingsstructuur die tegelijker-
tijd een minimum aan ruimte inneemt.
Recent is gestart met de heraanleg van het op- en afrittencom-
plex aan de E313. Er wordt voorzien in een rechtstreekse ont-
sluiting van het bedrijventerrein die parallel loopt met de E313.
De bedoeling is dat de bestaande weg, Michielenweg, aansluit
op deze weg en dat hierop de ontsluiting voor het nieuwe lo-
gistieke bedrijventerrein wordt gepland.
Er worden 2 hoofdaansluitingen voorzien op een gelijke onder-
linge afstand. De meest westelijke aansluiting ligt in het ver-
lengde van de bestaande weg, Michielenweg.
Intern is de ontsluitingsstructuur vrij en kan deze mede op ba-
sis van de gewenste perceelsstructuur bepaald worden. Er kan
een u-vormig tracé voorzien worden of 2 doodlopende wegen.
Aansluitend op de hoofdontsluitingswegen kunnen secundaire
ontsluitingswegen aansluiten.
De ontsluitingswegen sluiten niet aan op de zuidelijk gelegen
holle weg.

Groenstructuren
De hoofdontsluitingswegen worden begeleid door laanbeplan-
ting. Dit komt de beeldkwaliteit van het terrein ten goede en
zorgt tegelijkertijd voor een structurering van het terrein.
Bijkomend kan de laanbeplanting een landschapsbufferende
rol vervullen bij een gefaseerde aanleg van het bedrijventer-
rein.

Park
Centraal tussen het bestaande en nieuwe bedrijventerrein
wordt een lineair park voorzien. Naast een belangrijke land-
schappelijke en ecologische betekenis vervult deze ruimte ook
een belangrijke hydrologische functie. In het park kunnen im-
mers waterpartijen voorzien worden om hemelwater te buffe-
ren. Ook kan het hemelwater in dit park infiltreren.
Aangezien door dit park een doorsteek voor langzaam verkeer
loopt, is de toegankelijkheid ervan verzekerd en kan de ruimte
als een aangename verblijfsruimte fungeren.
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Groenbuffer
Daar waar het nieuwe bedrijventerrein grenst aan de landelijke
omgeving wordt een groenbuffer voorzien. De groenbuffer
zorgt ervoor dat het bedrijventerrein landschappelijk kan inge-
past worden. Aan de westelijke zijde is de woonomgeving op
korte afstand gelegen. Om eventuele geluidshinder te vermij-
den wordt aan deze zijde binnen de groenbuffer een grondwal
opgericht.

Zichtlocaties
Aan de noordelijke en oostelijke zijden worden zichtlocaties
voorzien. In het noordoosten grenst het bedrijventerrein aan
de E313. Voor de bedrijven zijn dit interessante locaties inzake
visibiliteit. Voor het bedrijventerrein vormen deze bedrijven
het visitekaartje voor het bedrijventerrein. Om die reden die-
nen de desbetreffende gevels over een kwalitatief hoogwaar-
dige gevelwand te beschikken. Ook parallel met het parkgebied
is een kwalitatieve gevelwand belangrijk. Deze zijde vormt im-
mers de inkom naar het bedrijventerrein. Ook voor het park
biedt een aantrekkelijke gevelwand landschappelijk een be-
langrijke meerwaarde inzake beleving.

Percelering
Inzake percelering wordt een grote diversiteit voorzien om
maximaal in te spelen om de economische behoeften van de
bedrijven. Landschappelijk situeren de grootste bedrijven zich
het best centraal tussen de 2 hoofdontsluitingswegen. Dit prin-
cipe strookt ook met de vooropgestelde fasering. Het is immers
de bedoeling dat het meest westelijke gedeelte pas in 2° fase
wordt ontwikkeld.
Bij de oprichting van de bedrijfsgebouwen dient maximaal re-
kening te worden gehouden met het huidige reliëf (zie ruimte-
lijke context). Het bedrijventerrein wordt immers op een heu-
velflank opgericht. Om het reliëf maximaal te respecteren
wordt aangeraden om bedrijfsgebouwen maximaal in te bou-
wen in de helling en dus bepaalde bedrijfsruimten geheel of
deels ondergronds te voorzien.
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8.4.4 Globale visievorming

8.4.5 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

Deze paragraaf vat de elementen uit de doelstelling, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen,
die zeker moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van dit deelplan. Het kan
gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies alsook naar bebouwings- en inrich-
tingsvoorschriften en beheersmaatregelen:
- Het huidige landbouwgebied wordt omgezet naar zone voor bedrijvigheid.
- De uitbreidingszone is in hoofdzaak bestemd voor logistieke bedrijvigheid.
- Er zijn maximaal 2 hoofdontsluitingswegen voorzien die aansluiten op de Michielenweg
- Laanbeplanting voorzien langsheen de hoofdontsluitingswegen.
- Een lineair park voorzien met een waterbufferende en –infiltrerende functie en een doorsteek voor

langzaam verkeer.
- Een groenbuffer voorzien aan de zuidwestelijke zijde van het plangebied met aan westelijke zijde

een grondwal.
- Aantrekkelijke gevelwanden voorzien ten aanzien van de E313 en het lineair park.
- Diversiteit in kavelgroottes mogelijk maken.
- Ondergrondse bouwlagen toelaten.
- Fasering opleggen rekening houdende met de aanwezige huiskavel van de landbouwer.
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8.5 Ruimtebalans

BESTEMMINGSZONE
huidige bestem-

ming (ha)
bestemming

PRUP (ha)

BEDRIJVIGHEID
industriegebied 7,69
bufferzone 3,03
art. 2.1:zone voor logistieke bedrijvigheid 47,40
art. 2.2: groenbuffer 4,33
art. 2.3:parkgebied met waterbufferend ver-
mogen 3,32

LANDBOUW
agrarisch gebied 46,33

LIJNINFRASTRUCTUUR
bestaande autosnelweg 0,02
art.2.4: zone voor wegenis 2,02

TOTAAL: 57,07 57,07

8.6 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

Ten gevolge van voorliggend deelplan worden de voorschriften opgeheven horende bij industriegebied,
bufferzone en agrarisch gebied zoals vastgelegd op het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april
1977).
Gelijktijdig worden de voorschriften van bufferzone, bufferzone met openbare nutsfunctie, zone voor
landbouwwegen en zone voor agrarisch gebied uit het BPA Industrieterrein Tongeren Oost deel 2 opge-
heven voor de gedeelten binnen de afbakening van voorliggend deelplan.

8.7 Watertoets

Het deelplan is gelegen binnen het Maasbekken. De noordelijke en noordwestelijke grens van het deel-
plan wordt gevormd door de Afvoersloot, een geklasseerde waterloop van 3de categorie. Het deelplan
stroomt af naar deze waterloop.
Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.
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Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat voor deelplan 2:

Type kaart Conclusie
Hellingenkaart Het merendeel van het terrein kent hellingen van 0,5 tot 5%. Enkele

zones, hebben een hellingsgraad tussen 5 en 10% en zeer lokaal kan
de hellingsgraad meer dan 10% zijn.

Erosiegevoelige gebieden Door de grotere hoogteverschillen binnen het plangebied is het me-
rendeel van het plangebied aangeduid als erosiegevoelig.

Winterbed Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop
Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is deels aangeduid als mogelijke overstromingsgevoe-

lig en deels als niet overstromingsgevoelig gebied.
Infiltratiegevoelige bodems Het plangebied is, met uitzondering van een kleine zone in het zuid-

oosten, niet Infiltratiegevoelig

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als matig gevoelig (type 2).
Een zuidelijke en zuidoostelijke deel is aangeduid als weinig gevoelig
(type 3)

Uit de disciplines grondwater, oppervlaktewater en fauna en flora van het plan-MER blijkt dat er geen
significant negatieve effecten op het watersysteem zullen optreden op voorwaarde dat:
- de invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt. Niettegenstaande de invloedssfeer van be-

maling beperkt zal zijn, is het aangewezen de nodige maatregelen te treffen om de invloedssfeer
maximaal te beperken: om verdroging (en de afgeleide effecten voor ecotopen) te beperken. Ten
aanzien van vervuild wegwater is de gecontroleerde infiltratie in weggrachten wenselijk. Gezien de
zuiverende capaciteit van vegetaties, is een goed ontwikkelde vegetatie in deze grachten een meer-
waarde.

- het afstromend hemelwater per bedrijfsunit opgevangen wordt in een hemelwaterput voor herge-
bruik binnen de productielijn en/of voor het sanitair. Deze hemelwaterputten worden voorzien van
een overstort dat afstroomt naar een open (gemeenschappelijk) buffersysteem. Dit kan gerealiseerd
worden onder de vorm van waterlopensysteem, wadi’s, bufferbekken, …, waarbij geen bodemver-
hardingen voorzien worden, zodat infiltratie mogelijk is. Deze buffersystemen dienen voldoende
ruim gedimensioneerd te worden, rekening houdend met de verwachte hoeveelheid afstromend
hemelwater. Deze buffersystemen worden voorzien van een regelbare knijpconstructie (voor een
vertraagde afvoer) en een overstort (voor de veiligheid) naar het oppervlaktewatersysteem. De buf-
fersystemen kunnen t.h.v. hun aansluiting op het oppervlaktewatersysteem voorzien worden van
een koolwaterstof-afscheider.

- bij het dwarsen van waterlopen geopteerd wordt om voor deze waterlopen voldoende ruimte te
voorzien, waarbij de waterloop overwelfd wordt met ruim dwarsprofiel ipv ingebuisd.
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8.8 Planschadevergoeding, planbatenheffing en compensatie

Figuur 30: register deelplan 2
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MOGELIJKE PLANBATEN

perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming

73046A0177/00A000 73a 11ca landbouw bedrijvigheid

73046A0178/00A000 1ha 49a 21ca landbouw bedrijvigheid

73046A0179/00A000 4ha 74a 00ca landbouw bedrijvigheid

73046A0180/00A000 15a 42ca landbouw bedrijvigheid

73046A0181/00A000 21a 13ca landbouw bedrijvigheid

73046A0182/00A000 1a 35ca landbouw bedrijvigheid

73046A0185/00A000 146a 55ca landbouw bedrijvigheid

73046A0186/00A000 74a 03ca landbouw bedrijvigheid

73046A0187/00A000 84a 15ca landbouw bedrijvigheid

73046A0188/00B000 83a 71ca landbouw bedrijvigheid

73046A0188/00C000 21a 12ca landbouw bedrijvigheid

73046A0189/00A000 34a 28ca landbouw bedrijvigheid

73046A0190/00A000 9a 26ca landbouw bedrijvigheid

73046A0191/00A000 10a 09ca landbouw bedrijvigheid

73046A0192/00A000 1ha 38a 37ca landbouw bedrijvigheid

73046A0193/00A000 11a 95ca landbouw bedrijvigheid

73046A0194/00A000 53a 29ca landbouw bedrijvigheid

73046A0195/00A000 48a 23ca landbouw bedrijvigheid

73046A0196/00A000 67a 85ca landbouw bedrijvigheid

73046A0197/00A000 2ha 18a 29ca landbouw bedrijvigheid

73046A0200/00A000 83a 43ca landbouw bedrijvigheid

73046A0201/00A000 12a 96ca landbouw bedrijvigheid

73046A0202/00A000 44a 96ca landbouw bedrijvigheid

73046A0221/00A000 36a 73ca landbouw bedrijvigheid

73046A0222/00A000 45a 11ca landbouw bedrijvigheid

73046A0223/00A000 37a 91ca landbouw bedrijvigheid

73046A0224/00A000 37a 36ca landbouw bedrijvigheid

73046A0225/00A000 17a 64ca landbouw bedrijvigheid

73046A0226/00A000 87a 88ca landbouw bedrijvigheid

73046A0227/00A000 53a 74ca landbouw bedrijvigheid

73046A0228/00A000 25a 02ca landbouw bedrijvigheid

73046A0229/00A000 31a 43ca landbouw bedrijvigheid

73046A0230/00A000 60a 38ca landbouw bedrijvigheid

73046A0231/00A000 21a 63ca landbouw bedrijvigheid

73046A0232/00A000 80a 53ca landbouw bedrijvigheid

73046A0233/00A000 89a 09ca landbouw bedrijvigheid

73046A0234/00A000 28a 05ca landbouw bedrijvigheid

73046A0235/00A000 1ha 27a 62ca landbouw bedrijvigheid

73046A0236/00A000 101a 52ca landbouw bedrijvigheid

73046A0278/00A000 4a 47ca landbouw bedrijvigheid

73046A0279/00A000 4a 25ca landbouw bedrijvigheid

73046A0280/00A000 21a 44ca landbouw bedrijvigheid

73046A0281/00A000 38a 94ca landbouw bedrijvigheid

73046A0282/00A000 18a 09ca landbouw bedrijvigheid

73046A0285/00A000 1ha 23a 25ca landbouw bedrijvigheid

73046A0286/00A000 52a 91ca landbouw bedrijvigheid

73046A0290/00A000 27a 58ca landbouw bedrijvigheid

73046A0291/00A000 8a 22ca landbouw bedrijvigheid

73046A0292/00A000 19a 81ca landbouw bedrijvigheid

73046A0293/00A000 5a 15ca landbouw bedrijvigheid
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MOGELIJKE PLANBATEN

perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming

73046A0294/00A000 1ha 56a 67ca landbouw bedrijvigheid

73046A0394/00A000 31a 43ca landbouw bedrijvigheid

73046A0396/00A000 60a 59ca landbouw bedrijvigheid

73046A0400/00A000 49a 09ca landbouw bedrijvigheid

73046A0401/00A000 15a 71ca landbouw bedrijvigheid

73046A0407/00A000 5a 04ca landbouw bedrijvigheid

73046A0410/00A000 34a 91ca landbouw bedrijvigheid

73046A0411/00A000 25a 77ca landbouw bedrijvigheid

73046A0412/00A000 39a 06ca landbouw bedrijvigheid

73046A0416/00B000 29a 56ca landbouw bedrijvigheid

73046A0416/00C000 32a 78ca landbouw bedrijvigheid

73046A0417/00A000 17a 03ca landbouw bedrijvigheid

73046A0418/00A000 47a 47ca landbouw bedrijvigheid

73046A0419/00A000 76a 76ca landbouw bedrijvigheid

73046A0420/00A000 59a 33ca landbouw bedrijvigheid

73046A0422/00A000 18a 50ca landbouw bedrijvigheid

73046A0426/00A000 33a 38ca landbouw bedrijvigheid

73046A0427/00A000 48a 74ca landbouw bedrijvigheid

73046A0428/00A000 9a 00ca landbouw bedrijvigheid

73046A0429/00A000 21a 53ca landbouw bedrijvigheid

73046A0430/00A000 62a 49ca landbouw bedrijvigheid

73046A0433/00A000 21a 50ca landbouw bedrijvigheid

73046A0434/00A000 20a 62ca landbouw bedrijvigheid

73046A0435/00A000 1ha 01a 23ca landbouw bedrijvigheid

73046A0437/00A000 1ha 55a 10ca landbouw bedrijvigheid

73046A0438/00A000 52a 40ca landbouw bedrijvigheid

73046A0441/00A000 50a 87ca landbouw bedrijvigheid

73046A0442/00A000 54a 24ca landbouw bedrijvigheid

73046A0445/00A000 1ha 09a 80ca landbouw bedrijvigheid

73046A0446/00A000 44a 11ca landbouw bedrijvigheid

73046A0447/00A000 1ha 23a 47ca landbouw bedrijvigheid

73046A0449/00A000 39a 61ca landbouw bedrijvigheid

73046A0177/00A000 5a 77ca landbouw bedrijvigheid

73046A0445/00A000 5a 86ca landbouw bedrijvigheid

73046A0435/00A000 5a 45ca landbouw bedrijvigheid

73046A0447/00A000 1a 99ca landbouw bedrijvigheid

73046A0442/00A000 2a 93ca landbouw bedrijvigheid

73046A0433/00A000 1a 21ca landbouw bedrijvigheid

73046A0434/00A000 1a 06ca landbouw bedrijvigheid

73046A0446/00A000 4a 85ca landbouw bedrijvigheid

73046A0438/00A000 2a 81ca landbouw bedrijvigheid

73046A0441/00A000 2a 61ca landbouw bedrijvigheid

73046A0437/00A000 8a 27ca landbouw bedrijvigheid

47ha 73a 08ca



Deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 79 van 210

8.9 Onteigeningsplan

Gelijktijdig met dit PRUP wordt voor deelplan 2 een onteigeningsplan opgemaakt.

De (delen van) percelen, zoals weergegeven op het bijhorende onteigeningsplan en gelegen in agrarisch
gebied volgens het gewestplan, zijn in handen van particulieren. Deze (delen van) percelen worden via
het PRUP omgezet naar zone voor bedrijvigheid (inclusief groenbuffer), wegenis en parkgebied met wa-
terbufferend vermogen.
De ontwikkeling van dit gebied, als uitbreiding op een bestaand bedrijventerrein, kadert in een actief
sturend beleid van de overheid inzake het voorzien en realiseren van bedrijventerreinen in kleinstedelij-
ke gebieden en economische knooppunten en gebeurt derhalve in het algemeen belang.
De onteigening is absoluut noodzakelijk nu de actuele perceelconfiguratie en eigendomsstructuur een
coherente, ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling van het gebied in zijn geheel verhinderen. Het is immers
de bedoeling dat de bestaande relevante waardevolle kenmerken van het terrein (o.a. reliëf, waterver-
haal, aanwezige groenstructuren, holle weg, …) op een doordachte en duurzame wijze in de ontwikke-
ling geïntegreerd worden.
De gehele zone zal, zoals beschreven in de stedenbouwkundige voorschriften, in 2 fasen ontwikkeld
worden. Voor de eerste fase wordt de onteigening met toepassing van de procedure hoogdringendheid
gevraagd omwille van volgende redenen: de verwerving en onmiddellijke inbezitneming van de beoogde
onroerende goederen is volstrekt noodzakelijk voor de snelle realisatie van een logistiek bedrijventer-
rein. Immers, in het SALK-rapport wordt melding gemaakt van het gegeven dat er, ondanks een grote
beschikbaarheid aan bedrijventerreinen, er binnen Limburg gebieden zijn met relatieve of absolute
schaarste aan bedrijventerreinen (nl. Houthalen, Hasselt, Tongeren-Oost en Sint-Truiden). Uit het SALK-
rapport blijkt tevens dat “mobiliteit en logistiek” als een speerpuntsector verder moeten ontwikkeld
worden teneinde een antwoord te kunnen bieden op de maatschappelijke en economische uitdagingen
(o.a. werkloosheid en het wegtrekken of faillissement van bedrijven). Een snelle ontwikkeling en realisa-
tie van het gebied is bijgevolg nodig om een bijkomend aanbod te kunnen creëren dat tegemoet komt
aan een dringende behoefte aan ruimte voor logistieke economische activiteit en werkgelegenheid.
De lokale overheid is het best geplaatst om dit te coördineren en te realiseren.
Het AGB Tongeren zal dan ook optreden als onteigenende instantie.
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9 Deelplan 3: Militair gebied Berg

9.1 Situering

Het deelplan 3 ‘Militair gebied Berg’ ligt ten oosten van het stadscentrum Tongeren, een eind buiten de
stadswallen, ten oosten van het gehucht Berg. Het betreft een gebied bestemd als militair gebied dat
voornamelijk in gebruik is als landbouwgebied, met de aanwezigheid van een begraafplaats.
Het gebied ontsluit via lokale wegen naar de Maastrichtsesteenweg.

Figuur 31: ruimere situering van het plangebied (rood)

9.2 Ruimtelijke context - bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 10: deelplan 3 – Militair gebied te Berg – kaarten bestaande feitelijke toestand

Het plangebied ligt buiten de kern van Tongeren en is niet mee opgenomen in de afbakening van het
kleinstedelijk gebied van Tongeren.
Het plangebied bestaat uit landbouwgebied, dat aansluit bij het omringende landbouwgebied. Het
wordt voornamelijk ingevuld door weilanden in het zuiden, en in mindere mate akkerlanden in het
noorden, alsook enkele bospercelen in het zuiden. Aan de westzijde van het plangebied zijn er ook enke-
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le woningen gelegen. Deze woningen behoren tot het gehucht Berg, dat zich situeert ten westen van het
plangebied. In het zuidwesten van het plangebied situeert zich een paardenhouderij.
Het plangebied wordt gekenmerkt door een sterk reliëf met het hoogste punt in het zuidwesten van het
plangebied (Galgenberg) dat afdaalt naar het noordoosten toe, richting de vallei van de Halverwegbeek,
gelegen ten oosten van plangebied.
Een groot deel van het plangebied is gelegen in het beschermd landschap ‘Galgenberg’. Dit landschap
bestaat uit een complex van akkerland, weilanden met graften, populieren(bos), hoogstamboomgaar-
den, holle wegen en een belangrijk deel bos. In het plangebied zijn bijgevolg verschillende kleine land-
schapselementen aanwezig.
Doorheen het plangebied lopen een aantal lokale wegen. De Goudsbeemdenstraat vormt de belangrijk-
ste weg, die van oost naar west doorheen het plangebied loopt. Hierop sluiten een aantal andere wegen
op aan. De Goudsbeemdenstraat wordt via de Gilliswinhof ontsloten naar de Maastrichtersteenweg.

Noordelijke zone plangebied Zuidelijke zone plangebied

Begraafplaats omsloten door het plangebied Woningen in het westen van het plangebied

9.3 Juridische context - bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 11: deelplan 3 – Militair gebied te Berg – kaarten bestaande juridische toestand

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is bestemd als militair gebied met kleine stukjes landschappelijk waardevol agrarisch ge-
bied en natuurgebied

Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP Geen
BPA Geen
Gemeentelijk RUP RUP Begraafplaats Berg: grenst eraan
Verkavelingen Grenzend aan plangebied:

1966/VA9013 (27/07/1966)
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Type In of grenzend aan het projectgebied
1989/VA413 (geen datum)

Beschermd monument Geen
Beschermd landschap De Galgenberg

Beschermd stads- of dorpsgezicht Geen
Bouwkundig erfgoed Galgenberg (ID:37431): gelegen in het zuidelijk deel van het gebied
Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Geen
Gebieden van het VEN/IVON Geen
Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Geen
Waterlopen
Landschapsatlas

Geen
Lijnrelict: Holle wegen te Tongeren
Relictzone: Bovenlopen van de Demer, Tongeren
Ankerplaats: Kasteeldomein van ’s Herenelderen
Traditioneel landschap: Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon

9.4 Gewenste ruimtelijke structuur

9.4.1 Maatregelen en randvoorwaarden uit het plan-MER

Binnen plan-MER Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren zijn de potentiële locaties voor bijkomende
regionale bedrijvigheid afgetoetst aan de impact op het milieu. Gelijktijdig is in dit plan-MER de com-
pensatie voor de inname van HAG onderzocht. In betreffend plan-MER wordt de omvorming van het
militair domein te Berg naar agrarisch gebied in functie van deze compensatie onderzocht op de impact
op het milieu.

In het planMER zijn twee scenario’s onderzocht voor het militair domein als compensatie gebied:.
- Scenario 1: volledige omzetting van het militair domein naar agrarisch gebied, zonder rekening te

houden met de bestaande ecologische en landschappelijke waarden (intensief agrarisch gebied)
- Scenario 2: omzetting van het militair domein naar agrarisch gebied, waarbij bestaande landschap-

pelijke en ecologische waarden maximaal worden behouden.

Het onderzoek stelt dat indien het Militair Domein wordt herbestemd naar agrarisch gebied en dit met
behoud van het huidige landgebruik (scenario 2), er vanuit de verschillende disciplines geen effecten
verwacht worden. Dit omdat de feitelijke toestand niet wordt gewijzigd.
Er worden bijgevolg vanuit de plan-MER geen maatregelen of randvoorwaarden aangereikt.

9.4.2 Doelstelling

Het militair domein te Berg betreft een zogenaamde witte vlek op het gewestplan. Dit gebied is anno
2014 in landbouwgebruik en wordt in die zin ook bestendigd.  Ten gevolge van de ontwikkeling van het
bedrijventerrein in Tongeren Oost, wordt er agrarisch gebied ingenomen dat gecompenseerd dient te
worden.  Dit gebeurt onder meer in Berg.

Het landbouwgebruik is niet eenduidig in dit gebied. Dit laat zich duidelijk lezen op het terrein. De visie
voor dit plangebied wenst dit typerende landschap te bewaren. Bijkomend worden beeldbepalende
landschapselementen behouden en versterkt.  Dit zijn kleine landschapselementen, beeldbepalend
en/of waardevol groen, bosstructuren en boomgaarden.

Het aanwezige erfgoed en de ligging van het plangebied deels in beschermd landschap zijn elementen
die één op één worden opgenomen in de visie.
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9.4.3 Ruimtelijke concepten

Vertrekkende vanuit de planningscontext en de analyse van het gebied kan de visie voor de ontwikkeling
van het gebied samengevat worden in volgende thematische krachtlijnen.

Behoud onderscheid 2 zones
Het onderscheid tussen de noordelijke en zuidelijke zone blijft
gehandhaafd en dit zowel in gebruik alsook in inrichting. De
noordelijke zone wordt gekenmerkt door een eerder vlak en
meer intensief gebruikt agrarisch gebied. De zuidelijk zone is
reliëfrijker en is deels bebost. Kenmerkend zijn de paardenwei-
den. Ook is de zuidelijke zone een onderdeel van het be-
schermde landschap ‘De Galgenberg’ hetgeen bewaard dient te
blijven.

Aanpassing grens aan begraafplaats
In de noordelijke zone is voor de begraafplaats door de stad
een afzonderlijk RUP opgemaakt. Het betreffende plangebied
wordt niet herbestemd en wordt bijgevolg uitgesloten uit het
plangebied van voorliggend PRUP.

Ontsluiting fietsers
De bestaande fietsroute die dwars doorheen het plangebied
loopt, wordt behouden en versterkt. De fietsroute heeft zowel
recreatief alsook functioneel een meerwaarde.

Ontsluiting langzaam verkeer
De huidige landbouwwegen aan de rand of in het plangebied
blijven behouden en opgewaardeerd voor gebruik door lang-
zaam verkeer. Zo wordt er door de zuidelijke zone een ontslui-
ting voorzien zodat het landschappelijk meest waardevolle ge-
bied optimaal beleefd kan worden. Ook wordt hierbij aanslui-
ting voorzien op waardevol erfgoed in de onmiddellijke omge-
ving.
De kwaliteiten van de holle wegen moeten optimaal behouden
worden.
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Groenstructuren
De bestaande kleine landschapselementen, de lineaire
groenstructuren en de beboste percelen moeten behouden
blijven en dienen versterkt te worden.

Militaire woningen
De cluster van voormalige militaire woningen wordt uitgeslo-
ten uit het plangebied van voorliggend PRUP. Er worden bijge-
volg geen specifieke bepalingen voor deze woningen opgeno-
men.

9.4.4 Globale visievorming
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9.4.5 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

Deze paragraaf vat de elementen uit de doelstelling, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen,
die zeker moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van dit deelplan. Het kan
gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies alsook naar bebouwings- en inrich-
tingsvoorschriften en beheersmaatregelen:
- Behoud onderscheid tussen de noordelijke en zuidelijke zone.
- Behoud gebiedsspecifieke landschapskenmerken per zone.
- Behoud en versterking fietsroutes en doorsteken voor langzaam verkeer.
- Behoud en versterking van KLE’s en lineaire groenstructuren.

9.5 Ruimtebalans

BESTEMMINGSZONE
huidige bestem-

ming (ha)
bestemming PRUP

(ha)

LANDBOUW
agrarisch gebied 0,16
landschapppelijk waardevol agrarisch gebied 0,47
art. 3.1: agrarisch gebied 7,26
art. 3.2: landschapppelijk waardevol agra-
risch gebied 21,90

BOS
art. 3.3: bosgebied 2,70

RESERVAAT EN NATUUR
natuurgebied 0,03

militair gebied 31,20

TOTAAL 31,86 31,86

9.6 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

Ten gevolge van voorliggend deelplan worden de voorschriften opgeheven horende bij militair gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied zoals vastgelegd op het gewestplan Sint-
Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977).

9.7 Watertoets

Het deelplan is gelegen op de grens van het Demerbekken in het noorden, waarbinnen het merendeel
van het deelplan gelegen is, en het Maasbekken in het Zuiden. Binnen het deelplan zijn geen waterlopen
gelegen. De dichtstbijzijnde waterloop ligt op 200 m ten oosten van het plangebied, zijnde de Halver-
wegbeek (niet geklasseerde waterloop).
Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.

Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat voor deelplan 3:
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Type kaart Conclusie
Hellingenkaart Een groot deel van het plangebied, en dan voornamelijk het zuidelij-

ke deel, kent een hellingsgraad tussen 5 en 10% en meer dan 10%.
In het noordelijke deel is de hellingsgraad beperkter, voornamelijk
0,5 tot 5%.

Erosiegevoelige gebieden Door de grotere hoogteverschillen binnen het plangebied is het
overgrote deel van het plangebied aangeduid als erosiegevoelig.

Winterbed Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop
Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is deels aangeduid als mogelijke overstromingsgevoe-

lig en deels als niet overstromingsgevoelig gebied.
Infiltratiegevoelige bodems Het plangebied is niet Infiltratiegevoelig
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als weinig gevoelig (type

3), de noordelijke en oostelijke zone is aangeduid als matig gevoelig
(type 2).

Het plan omvat de herbestemming van militair gebied naar agrarisch gebied, maar met behoud van het
huidige landgebruik, de feitelijke toestand blijft dus zo goed als ongewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de
impact op het watersysteem verwaarloosbaar zal zijn, en er bijgevolg ook geen maatregelen worden
opgelegd.
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9.8 Planschadevergoeding, planbatenheffing en compensatie

Figuur 32: register deelplan 3
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MOGELIJKE PLANBATEN

perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming

73076D0059/00H000 1a 70ca groen landbouw

1a 70ca
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10 Deelplan 4: Paardsweidestraat

10.1 Situering

Deelplan 4 ‘Paardsweidestraat’ situeert zich in Tongeren, in het zuidoosten van de provincie Limburg
aan de grens met de provincie Luik. De stedelijke gebieden rondom zijn Luik, Maastricht en de bipool
Hasselt – Genk.

De E313 (Antwerpen – Hasselt – Luik) ligt ten oosten van Tongeren zorgt voor een ontsluiting naar het
noorden (Bilzen, Hasselt en Antwerpen) en naar het zuiden (Luik). De E40 (Luik - Brussel) ligt ten zuiden
van Tongeren. De diverse radiale steenwegen verbinden de kern van Tongeren met de omliggende ste-
den en gemeenten.

Het deelplan Paardsweidestraat ligt ten zuidwesten van het stadscentrum Tongeren, buiten de stads-
wallen. Het betreft het binnengebied van een woonblok begrensd door de Romeinse Kassei (N69), Lin-
derstraat, Koninksemsteenweg (N614A) en Paardsweidestraat. Het gebied vormt een schakel tussen het
centrum van Tongeren en de sterk ontwikkelde zuidelijk gelegen woonkern Koninksem.

Figuur 33: ruimere situering van het plangebied (rood)
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10.2 Ruimtelijke context bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 12: deelplan 4 – Paardsweidestraat – kaarten bestaande feitelijke toestand

Het gebied sluit met haar noordzijde aan op het centrum van Tongeren. De noordzijde is reeds ontwik-
keld als deel van de sociale woonwijk Paspoel, opgericht ter hoogte van de Necropolisstraat, Sint-
Martinusplein en Sint-Servaesstraat. Deze woonwijk wordt ruimtelijk en functioneel afgescheiden van
het centrum door de Cottalaan, met restanten van de Romeinse Muur.

Net zoals de site een schakel vormt naar het centrum van Tongeren, vormt het ook een overgang naar
het zuidelijk aansluitend grootschalig open landbouwgebied Droog-Haspengouw, gekenmerkt door ver-
spreid gelegen woonclusters in een open landbouwgebied waar het landschap wordt gekenmerkt door
de sterke openheid van de glooiende landbouwakkers en de compactheid van de verspreid gelegen
agrarische kerkdorpen (waaronder Koninksem). Koninksem is via de Romeinse Kassei en de Koninksem-
straat vergroeid met het kleinstedelijk gebied Tongeren.

Het gebied ten noorden van het plangebied is reeds ontwikkeld. Het gaat om een deel van de sociale
woonwijk Paspoel, gebouwd in de periode 1964-1967. Ze bestaat uit een 64-tal geschakelde woningen
en 3 appartementsblokken met elk 21 wooneenheden en heeft binnen de wijk naast de Sint-
Martinuskerk een aantal handelszaken. In het zuidwesten sluit de wijk via een open weiland en de
Paardsweidestraat aan op de kern van Koninksem.

Het centrale deel van het plangebied is nog niet ontwikkeld. Het betreft een glooiend terrein met grote
weilanden en enkele uitlopers van tuinzones. Het volledige gebied rondom is bijna volledig bebouwd
met individuele woningen (overwegend vrijstaande bebouwing met één à twee bouwlagen onder zadel-
dak) met uitzondering aan de Paardsweidestraat waar nog de mogelijkheid bestaat om het gebied te
ontsluiten. Naar het noorden toe wordt de bebouwing denser en meer compact.

Dwars doorheen het plangebied loopt een tracé van hoogspanningslijnen. Deze zijn door hun hoogte
sterk beeldbepalend in het plangebied. Ook de bestaande appartementsgebouwen ten noorden van het
plangebied bepalen sterk het beeld vanuit de omgeving. Deze contrasteren door hun hoogte sterk met
de omgeving die vooral getekend wordt door landelijke bebouwing en kleine landschapselementen.

Appartementsblokken in het noorden van plangebied Geschakelde woningen in wijk Paspoel
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Zicht op akkerland in plangebied (vanaf Romeinse Kassei) Zicht op plangebied (met appartementsblokken en hoogspan-
ningslijn) vanaf Paardsweidestraat

10.3 Juridische context - bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 13: deelplan 4 – Paardsweidestraat – kaarten bestaande juridische toestand

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is bestemd als woongebied en woonuitbreidingsgebied

Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP Geen
BPA Het plangebied grenst aan BPA Villawijk Romeinse Wallen
Gemeentelijk RUP Geen
Verkavelingen Gedeeltelijk in plangebied:

1977/VA180  (24/10/1978)
1964/VA90V2 (26/06/1964)
1966/VA90V5(geen datum)
1979/VA246 (28/01/1980)
2011/VA8560 (10/02/2012)

Beschermd monument Geen
Beschermd landschap Geen
Beschermd stads- of dorpsgezicht Geen
Bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve (ID:37477): gelegen in het noordoostelijk deel van het gebied

Tumulus (ID:37476): ten zuiden van en op 150,00m van het gebied
Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Geen
Gebieden van het VEN/IVON Geen

Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Geen
Waterlopen
Landschapsatlas

Geen
Lijnrelict: Romeinse weg Tongeren-Bavais
Relictzone: Tongeren
Traditioneel landschap: Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon

10.4 Gewenste ruimtelijke structuur

10.4.1 Maatregelen en randvoorwaarden uit het onderzoek tot m.e.r.

Het onderzoek tot m.e.r. is op 8 augustus 2014 overgemaakt aan de adviesverlenende instanties. Op 28
juli 2014 heeft de dienst Mer bepaald aan welke instanties om advies dient te worden gevraagd.
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Op 17 december 2014 heeft de dienst Mer beslist dat op basis van het onderzoek tot m.e.r. voor dit
deelplan geconcludeerd kan worden dat het deelplan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Onderstaande tabel geeft de maatregelen en randvoorwaarden weer die in de conclusie van het onder-
zoek zijn meegegeven en die hetzij in het PRUP hetzij in de latere vergunningsaanvraag dienen uitge-
werkt te worden.

Maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
De bufferbekkens dienen voldoende ruim gedimensioneerd
te worden in overeenstemming met de stedenbouwkundi-
ge verordening inzake hemelwater;
De open buffering van de aangesloten verharde oppervlak-
te moet 250 m³/ha verharde oppervlakte bedragen voor
verhardingen < 1 ha en 330 m³/ha verharde oppervlakte
bedragen voor verhardingen > 1 ha, met een maximaal
uitloopdebiet van 20 l/s/ha verharde oppervlakte. De te-
rugkeerperiode van de overloop moet minimaal 20 jaar
bedragen. Het meest efficiënte ontwerp voor wat betreft
deze buffering is datgene waar alle water gezamenlijk
wordt gebufferd in een zo groot mogelijk oppervlakte, zo-
dat deze gedimensioneerd kan worden met een kleine
drukhoogte (50 – 100 cm) om de toegelaten vertraagde
leegloop van 20 l/s/ha zo goed mogelijk in de praktijk te
realiseren d.m.v. een knijpleiding (diameter 11 cm), en er
slechts één afvoer is naar de riolering. Bodem en wanden
moeten voorzien worden in waterdoorlatende materialen.

De vigerende sectorale wetgeving inzake waterhuishouding
primeert sowieso boven de stedenbouwkundige voor-
schriften van voorliggend PRUP.
Art.4.6 voorziet specifiek een gebied voor waterbuffering.
Bijkomend kunnen ook in art.4.1. in de centrale publieke
ruimte bufferbekkens worden aangelegd.
De exacte dimensionering en uitvoering van het bufferbek-
ken worden in de fase van de vergunningsaanvraag beoor-
deeld.

Hemelwater maximaal hergebruiken en het overige he-
melwater maximaal laten infiltreren, door bijvoorbeeld
voorzien van groendaken of bijkomende aanplantingen om
het afstromen van hemelwater te voorkomen;

Zoals hierboven wordt gesteld primeert de vigerende sec-
torale wetgeving inzake hemelwater en worden 2 publieke
ruimte (art.4.1 en 4.6) gereserveerd voor het bufferen en
infiltreren van hemelwater.

Het wordt aanbevolen om mogelijke ondergrondse ruimtes
in omvang te beperken;

Deze maatregel wordt beoordeeld bij de vergunningsaan-
vraag.

Aangepast bemalingstechniek voorzien in functie van de
aanwezige kwetsbaarheden;

Deze maatregel wordt beoordeeld bij de vergunningsaan-
vraag.

Behouden en integreren van meest waardevolle ecotopen
en KLE’s waar mogelijk en verdere inrichting van groenzo-
nes met streekeigen vegetatie;

In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij art.4.1
staat dat de bestaande groenvoorzieningen behouden
dienen te blijven en dat bij nieuwe aanplantingen inheem-
se soorten dienen te worden gebruikt.

Natuurtechnische inrichting bufferbekkens; In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij art.4.1
en 4.6 staat dat de bufferbekkens op een landschappelijk
verantwoorde wijze dienen te worden aangelegd en dit
volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw.

Gezien de archeologische waarde van het gebied is het
voorzien van archeologisch vooronderzoek, in overleg met
het Agentschap Onroerend Erfgoed, waar vergraven wordt
noodzakelijk;

De vigerende wetgeving is van toepassing.

Het is aangeraden om het aantal parkeerplaatsen af te
stemmen op het mobiliteitsprofiel van de site teneinde een

Bij de opmaak van een inrichtingsstudie voor de zones met
art.4.1 en 4.3 staat dat voldoende parkeervoorzieningen
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Maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
duurzame parkeerbalans te bekomen. dienen te worden opgenomen om te voldoen aan de be-

hoefte van de functies binnen deze zone.

Er dient parking op het eigen terrein voorzien te worden.
Voor de meergezinswoning kan dit in een parking of par-
keergarage. De mogelijkheid voor de inrichting van een
ondergrondse parkeergarage dient verder op projectniveau
onderzocht te worden in functie van de mogelijkheden
vanuit bodem en water. Eventueel kan een klein aantal
publieke parkeerplaatsen voorzien worden.

Deze maatregel wordt beoordeeld bij de vergunningsaan-
vraag.

Het is aanbevolen een groenbuffer te voorzien tussen
nieuwe meergezinswoningen en omwonenden om inkijk te
voorkomen;

Deze maatregel wordt beoordeeld bij de vergunningsaan-
vraag.

Kwalitatieve landschappelijke inrichting van groenzones en
kwalitatieve en contextuele inpassing van nieuwe bebou-
wing en afstemming met nieuw project Paspoel.

Bij de opmaak van een inrichtingsstudie voor de zones met
art.4.1 en 4.3 staat dat een optimale landschappelijke in-
passing van de ontwikkeling moet nagestreefd worden met
aandacht voor de relatie met de bebouwde omgeving.

De openbare verlichting mag geen strooiverlichting veroor-
zaken.

Deze maatregel wordt beoordeeld bij de vergunningsaan-
vraag.

10.4.2 Doelstelling

Het deelplan Paardsweidestraat betreft een woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan.  Het gaat
om een zone centraal in een bouwblok, ingesloten door afgewerkte bebouwde randen.  De visie richt
zich op de ontwikkeling van het centrale deel naar een volwaardige woonomgeving, volgens de princi-
pes van een goede ruimtelijke ordening.  De ontwikkeling, groot of klein, dient een vertaling te zijn van
die goede ruimtelijke ordening en mag geen hypotheek leggen op de bestaande randen, of op latere
fases indien de ontwikkeling in verschillende fases verloopt.  Daarom worden in deze visie drie begrip-
pen naar voor geschoven, die geen specifieke inrichting voorstellen, maar wel een specifiek beeld en
karakter tonen dat nagestreefd wordt bij de ontwikkeling van dit plangebied, in één totaalplan of afzon-
derlijke fases.

Deze begrippen zijn omgevings-, leef- en woonkwaliteit.  Zij kunnen op diverse wijze in de ruimte ver-
taald worden, maar hun specifieke eigenschappen zullen altijd afleesbaar zijn in de ruimte.

Omgevingskwaliteit staat voor de grotere ruimtelijke structuur waar het project zich in bevindt.  Binnen
die structuur zijn er een aantal bijzondere kenmerken zoals de oude Romeinse weg, het bestaande
waardevol groen, de beeldbepalende hoeve, ….   Deze locatiespecifieke eigenheden worden later in de
concepten samengevat.  Zij kunnen als structuurdragers van het plangebied aanschouwd worden: de
projecten mogen hier dus geen afbreuk aan doen.

Leefkwaliteit staat voor de kwaliteit van ieder initiatief in verhouding tot de aangrenzende structuur-
dragers.  Een project moet zich op een gepaste wijze verhouden tot de structuurdragers.  Dit is zeker zo
belangrijk in een dicht woonweefsel.  Bij de omgevingskwaliteit worden de structuurdragers bepaald,
maar dit zijn geen “eilanden” in de ontwikkeling van het plangebied: woningen en/of woonvelden moe-
ten zich richten naar de groenstructuren, naar de waterpartijen, … zodat er een relatie ontstaat tussen
de structuurdragers en de invulling van het plangebied.

Woonkwaliteit bevindt zich op het laagste trapje van de schaalniveaus enerzijds, maar op het hoogste
trapje voor wat betreft de kwaliteit.  Woonkwaliteit voor iedere afzonderlijke woongelegenheid is een
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basisvoorwaarde en wordt vertaald in leefbare ruimtes, verlichting, verluchting, bezonning, buitenruim-
tes, bereikbaarheid, …

10.4.3 Ruimtelijke concepten

Vertrekkende vanuit de planningscontext en de analyse van het gebied kan de visie voor de ontwikkeling
van het gebied samengevat worden in volgende thematische krachtlijnen.

Historische structuur – ontsluitings-
structuur

Centraal door het plangebied loopt het tracé van een oude Ro-
meinse weg. Dit tracé loopt ook zuidwaarts door in het plange-
bied van deelplan 6 (WUG Tumulus). Het opzet is dit tracé, dat
herkenbaar is in de huidige perceelsstructuur, aan te wenden als
ontsluitingsstructuur voor langzaam verkeer waardoor tegelijker-
tijd de ordening van het gebied bepaald wordt.

De ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer takt aan op
de omliggende wegenis, zijnde de Paardsweidestraat en de Ro-
meinse Kassei. De aansluiting op de Romeinse Kassei wordt in
overleg met de wegbeheerder vorm gegeven. Het verkeer dient
de doorstroming op de Romeinse Kassei minimaal te hinderen en
dit door enkel rechts-in / rechts-uit bewegingen toe te staan.

De ontsluitingsstructuur voor langzaam verkeer wordt begeleid
door een lineaire groenstructuur die de verblijfskwaliteit van de
nieuwe woonomgeving bevordert.

Centrale publieke ruimte
Kenmerkend in het gebied is de aanwezigheid van de hoogspan-
ningsleiding. Als voorzorgsmaatregel in functie van mogelijke
gezondheidseffecten wordt het gebied rondom de hoogspan-
ningsleiding gevrijwaard van bebouwing voor kwetsbare func-
ties. Het opzet is dit gebied in te richten als een centrale publieke
ruimte waarbinnen functies worden ondergebracht ter onder-
steuning van de omgevende woonfunctie. Hierbij wordt onder
meer gedacht aan een park, aan buffer- en infiltratiebekkens en
aan sport- en spelruimtes.
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Contextuele inpassing
Rekening houdende met de bestaande bebouwde omgeving
worden aangepaste typologieën voorgesteld. Het meest noorde-
lijke gedeelte wordt voorbestemd voor meergezinswoningen.
Meer zuidwaarts wordt geopteerd voor ééngezinswoningen.

De voorgevels dienen georiënteerd te worden naar de hoofdont-
sluitingsweg voor langzaam verkeer. De voorgevels dienen op
een architecturaal en kwalitatief hoogstaande wijze te worden
opgetrokken.

Behoud erfgoed
De huidige landbouwhoeve, gelegen in het noorden van het
plangebied, dient bewaard te blijven. Gezien de landschappelijke
en historische waarde van deze hoeve is het behoud ervan zeer
waardevol. Om die reden worden meerdere functies toegestaan
en wordt een aangename publieke ruimte vooropgesteld. De
hoeve wordt ook bereikbaar gemaakt vanop de centrale ontslui-
tingsstructuur en dit voor langzaam verkeer.

Waterbuffering
In het zuiden van het plangebied wordt een gebied voor water-
buffering gereserveerd. Het opzet is dat de inrichting van het
gebied op een landschappelijk verantwoorde manier gebeurd en
dit volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw.
Het dient een aangename publieke ruimte te worden.
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10.4.4 Globale visievorming

10.4.5 Gewenste woondichtheid

In het binnengebied dat onderdeel uitmaakt van voorliggend deelplan wordt een woondichtheid voor-
opgesteld van 15 woningen per hectare. Deze dichtheid is gebiedsspecifiek bepaald rekening houdende
met:
- de hoge woondichtheid in het sociale woonproject Paspoel:

Het reeds ingevulde gedeelte van het woonuitbreidingsgebied waarbinnen het woonproject Paspoel
gehuisvest is, heeft een dichtheid van meer dan 40 woningen per hectare.

- de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding die ervoor zorgt dat de bouwmogelijkheden beperkt
zijn:
Dwars door het gebied loopt een hoogspanningsleiding. Om veiligheidsredenen moet een strook van
25,00m aan weerszijden van de leiding gevrijwaard worden van bewoning. Deze maatregel legt een
serieuze hypotheek op de beschikbare ruimte voor woningbouw in dit gedeelte van het woonuitbei-
dingsgebied. Concreet komt een oppervlakte van 1ha niet in aanmerking voor bewoning. Dit betreft
circa 1/5 van de totaliteit van de zone.

- de draagkracht van de omgeving:
Rondom het binnengebied zijn in hoofdzaak lage vrijstaande ééngezinswoningen gelegen. De
schaalbreuk met het project Paspoel is duidelijk voelbaar. Het is gewenst om in het binnengebied
een woondichtheid op te leggen die de overgang vormt tussen de residentiële bebouwing en de
dense bebouwing van het project Paspoel.

10.4.6 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

Deze paragraaf vat de elementen uit de doelstelling, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen,
die zeker moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van dit deelplan. Het kan
gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies alsook naar bebouwings- en inrich-
tingsvoorschriften en beheersmaatregelen:
- Een stedelijke woondichtheid opleggen rekening houdende met de ligging van het gebied aan de

rand van het stedelijk gebied en met de geplande ontwikkeling van Paspoel.
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- De ontsluitingsstructuur voor langzaam verkeer volgt het tracé van de oude Romeinse weg en wordt
begeleid door een lineaire groenstructuur.

- Rondom de hoogspanningsleiding wordt een gebied gevrijwaard van bebouwing; wel zijn diverse
functies ter ondersteuning van de woonomgeving toegestaan.

- De woontypologie is afgestemd op de omgeving en het huidige reliëf.
- Ten aanzien van het publiek domein dienen voorgevels opgetrokken te worden.
- De hoeve wordt opgewaardeerd als een publieke trekpleister.
- Voor waterbuffering wordt indicatief een gebied aangeduid.

10.5 Ruimtebalans

BESTEMMINGSZONE
huidige bestem-

ming (ha)
bestemming PRUP

(ha)

WONEN
woongebied 0,49
woonuitbreidingsgebied 6,91
art. 4.1: stedelijk woongebied (SW) 5,58
art. 4.2: tuinzone 1,20
art. 4.3: woongebied met erfgoedwaarde 0,46

LIJNINFASTRUCTUUR
art. 4.4: zone voor wegenis 0,16

TOTAAL 7,40 7,40

10.6 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woongebied en woonuitbreidingsgebied zoals vastgelegd
op het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977) opgeheven.
De voorschriften van alle delen van goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen, gelegen binnen dit
deelplan, blijven behouden.

10.7 Watertoets

Het plangebied is gelegen binnen het Maasbekken. Net ten noorden van het plangebied ligt de water-
scheidingskam met het Demerbekken. Binnen het plangebied zijn geen waterlopen gelegen. De dichtst-
bijzijnde waterloop volgens de Vlaams Hydrografische Atlas is de Jeker, een geklasseerde waterloop van
1ste categorie, gelegen op ca. 300 m ten zuidoosten van het plangebied. Het plangebied stroomt af naar
deze Jeker.
Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.

Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat voor plangebied 4:

Type kaart Conclusie

Hellingenkaart Het merendeel van het terrein kent hellingen van 0,5 tot 5%. Enkele
plaatsen, voornamelijk in het zuidelijke deel van het plangebied,
hebben een hellingsgraad tussen 5 en 10% en zeer lokaal kan de
hellingsgraad meer dan 10% zijn.

Erosiegevoelige gebieden Door de grotere hoogteverschillen binnen het plangebied is het me-
rendeel van het plangebied aangeduid als erosiegevoelig.

Winterbed Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop
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Type kaart Conclusie
Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is deels aangeduid als mogelijke overstromingsgevoe-

lig en deels als niet overstromingsgevoelig gebied.
Infiltratiegevoelige bodems Niet Infiltratiegevoelig

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als matig gevoelig (type 2).
Een klein deel in het noorden is aangeduid als weinig gevoelig (type
3)

Het plangebied is gelegen in weinig tot matig gevoelig gebied voor wat betreft grondwaterstromingsge-
voeligheid. Aanleg van ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstroming mogelijks verstoren
Er wordt dan ook aanbevolen mogelijke ondergrondse ruimte in omvang te beperken. Indien een on-
dergrondse constructie wordt gebouwd met een diepte van meer dan 5 m of een horizontale lengte van
meer dan 100 m moet advies worden aangevraagd bij de bevoegde adviesinstantie en de VMM afdeling
Water.
Indien bemaling noodzakelijk is, is het belangrijk rekening te houden met de nabijgelegen kwetsbaarhe-
den (zoals archeologie, bouwkundig erfgoed en natuurwaarden) en in functie daarvan de bemalings-
techniek aan te passen en indien nodig gepaste maatregelen te voorzien.
Indien bemaling en afvoer van gronden noodzakelijk is, zal rekening gehouden worden met de bestaan-
de wetgeving hieromtrent in de fase van de vergunningsaanvraag.

Het PRUP voorziet de verdere invulling van het plangebied met woningen, appartementsgebouwen en
een interne ontsluitingsweg. Deze nieuwe bebouwing en wegenis zullen zorgen voor een toename van
verharde oppervlakte. De bijkomende verharding zorgt voor een vermindering in infiltratiemogelijkhe-
den van het hemelwater dat afvloeit van de verharde delen. Gezien het plangebied echter niet infiltra-
tiegevoelig is en bovendien deels mogelijke overstromingsgevoelig, moeten andere maatregelen wor-
den getroffen. Hiervoor is buffering met vertraagde afvoer aangewezen. In het PRUP worden daarom
open bufferbekkens voorzien in groenzones in de laagste gelegen delen van het plangebied. Deze buf-
ferbekkens dienen voldoende gedimensioneerd (voldoen aan gewestelijke stedenbouwkundige veror-
dening inzake hemelwater).
De open buffering van de aangesloten verharde oppervlakte moet 250 m³/ha verharde oppervlakte be-
dragen voor verhardingen < 1 ha en 330 m³/ha verharde oppervlakte bedragen voor verhardingen > 1
ha, met een maximaal uitloopdebiet van 20 l/s/ha verharde oppervlakte. De terugkeerperiode van de
overloop moet minimaal 20 jaar bedragen. Het meest efficiënte ontwerp voor wat betreft deze buffe-
ring is datgene waar alle water gezamenlijk wordt gebufferd in een zo groot mogelijk oppervlakte, zodat
deze gedimensioneerd kan worden met een kleine drukhoogte (50 – 100 cm) om de toegelaten ver-
traagde leegloop van 20 l/s/ha zo goed mogelijk in de praktijk te realiseren d.m.v. een knijpleiding (dia-
meter 11 cm), en er slechts één afvoer is naar de riolering. Bodem en wanden moeten voorzien worden
in waterdoorlatende materialen.

Verder wordt aanbevolen om groendaken in te richten en maximaal hergebruik van hemelwater te
voorzien. Bijkomende aanplantingen binnen het plangebied kunnen bovendien het afstromen van he-
melwater beperken en, vermits het plangebied grotendeel erosiegevoelig is, erosie tegengaan.

Daarnaast kunnen eventueel schadelijke effecten door de afstroom van hemelwater ondervangen wor-
den indien de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning minstens voldoet aan de gewestelijke ste-
denbouwkundige verordening van 05/07/2013 inzake hemelwater, infiltratievoorzieningen, buffervoor-
zieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
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10.8 Planschadevergoeding, planbatenheffing en compensatie

Figuur 34:register deelplan 4
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11 Deelplan 5: Plinius

11.1 Situering

Het deelplan 5 ‘Plinius’ is gelegen net ten noordwesten van Tongeren op de grens van de bebouwde
kom tussen het gehucht Mulken en de historische stadskern. Het plangebied situeert zich tussen de
N20/ Hasseltse steenweg, Mulkerweg, Mulkerstraat en De Locht en wordt deels begrensd door deze
openbare wegen (Mulkerweg, Mulkerstraat en De Locht) en deels door achtertuinen van woningen en 2
openbare functies (school en kerk).

Figuur 35: ruimere situering van de het plangebied (rood)

11.2 Ruimtelijke context - bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 14: deelplan 5 – Plinius – kaarten bestaande feitelijke toestand

Het plangebied ligt in een natuurlijke kom van de Fonteinbeek – een geklasseerde waterloop van 3de

categorie die het plangebied diagonaal doorkruist – en maakt deel uit van een licht golvend door beek-
dalen versneden plateaulandschap.

Het golvend heuvellandschap van vochtig Haspengouw heeft van oudsher eerder een gesloten karakter
met visueel wisselend open en gesloten delen en een patchwork met grote en kleine lappen. Asymme-
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trische beekinsnijdingen wisselen er af met vlakke plateaugebieden. Het landschap biedt een variatie
aan gesloten en open vergezichten of panorama’s. Voor Pliniusbron is dit niet anders en de site is bijge-
volg typerend voor de streek. De site ligt in de beekvallei van de Fonteinbeek en vormt zo het laagste
punt in de onmiddellijke omgeving.

Het plangebied, het zuidelijk gelegen kasteel van Betho en het bijhorend parkdomein liggen net buiten
de bebouwde kom van Tongeren. Aan 2 zijden wordt het gebied begrensd door achtertuinen van woon-
huizen langs de steenweg (aan Mulkerweg en tussen Fonteindreef en De Locht).

Kasteel en parkdomein zijn visueel dominant aanwezig in het landschap, wat typisch is voor de streek
Haspengouw. Rond het symmetrisch aangelegde kasteel van Betho is een geometrische landinrichting
met gefilterd doorzicht herkenbaar in het patroon van paden en wegen en de perceelsaflijning met pa-
rallelle bomenrijen, dreven, houtkanten en kerkwegels. Buiten het parkdomein volgen wegen overwe-
gend de hoogtelijnen rond het beekdal.
Het landgebruik in de omgeving is traditioneel van opzet en wordt gekenmerkt door akkers, weiden,
ruigten, populieren en boomgaarden. Westelijk primeert de grootschalige openheid van het Bethoveld
in fel contrast met de meer gesloten structuur van de site en het kasteeldomein Betho.
Kasteeldreven en bomenrijen van populieren hebben een grote impact op het landschapsbeeld. In een
ruimtelijk patroon van parallelle structuren versterken bomenrijen elkaar en domineren zo het land-
schap.

Lijnvormige KLE’s zoals hagen, houtkanten en struwelen vullen het geheel aan waardoor een patchwork
van grote en kleine lappen en wisselend visueel open en gesloten delen ontstaat met overwegend klein-
schalige invullingen.

Door de sterk aanwezige topografie zijn er belangrijke zichtrelaties en wisselwerkingen over grote af-
standen mogelijk. Hogere elementen zoals de nabijgelegen kerktorens van de St. Gilliskerk (aangeduid
als bouwkundig relict) en de St. Gilliskapel te Mulken, en verder de Tempelierstoren aan De Locht en het
kasteel Betho zijn belangrijke oriëntatiepunten. De toren van de OLV basiliek van Tongeren is door de
positie van de stadskern op het hoogste punt in de omgeving vanuit het plangebied ook waarneembaar.
Aan de rand van het plangebied ter hoogte van Mulkerweg en het kasteeldomein Betho ontstaat er een
open zicht over het landschap van Bethoveld.

Komende van E313 zijn er meerdere mogelijkheden om het plangebied te bereiken: de afrit Tonge-
ren/Riemst, de N730 (afrit Bilzen) en de afrit Hasselt/Kortessem. Komende van E40 is de N69 de gebrui-
kelijke route. Voor de verbinding met Luik is de N20 aangewezen. De N79 tenslotte is de verbinding met
E313 en Maastricht. Verkeer op korte afstand vanuit Hasselt en St. Truiden wordt bijna volledig afgewik-
keld via respectievelijk de N20 en N79.

Het plangebied vervult van oudsher een recreatieve en toeristische functie. Het recreatief gebeuren op
en rond de site kan het best worden gekarakteriseerd als zacht recreatief medegebruik.
Binnen het recreatiepark Plinius liggen verspreid een reeks recreatieve functies en enkele braakliggende
groene restruimten als restant van het voormalige ‘Land van Ooit’. Dit attractiepark werd gerealiseerd in
2006-2007. In augustus 2007 ging het park echter failliet en waarna het park werd ingericht als gratis,
open en gethematiseerd stadspark waarbij de constructies van het voormalige ‘Land van Ooit’ groten-
deels behouden bleven. In de huidige situatie blijkt dat de gebouwen en infrastructuur ondertussen gro-
tendeels gesloopt zijn en dat het plangebied reeds voor een groot deel in heraanleg is. Het plangebied
bestaat bijgevolg voor een groot deel uit braakliggend/vergraven terrein en verhardingen (parking).

Tekenend is het verval van de Pliniusbron. Eens was de bron als kuuroord en zwembad een heuse trek-
pleister in de regio. Nu functioneert de plek enkel nog als visvijver.
Het westelijke deel van het plangebied wordt voornamelijk ingenomen door landbouwgebied, met en-
kele weilanden langs de Fonteinbeek en een fruitboomgaard op het hoger gelegen, noordelijke plateau.

De site is voorts een knooppunt in een uitgebreid zacht recreatief netwerk van provinciale en gemeente-
lijke fiets- en wandelpaden. Door het overwegend zacht recreatief gebeuren overheerst stilte en rust in
het gebied.
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De site van de Pliniusbron heeft vanwege het waterrijk milieu en het ijzerrijk water van de artificiële
bron door de jaren en eeuwen heen steeds een toeristische aantrekkingskracht gekend en een recrea-
tieve rol vervuld. Door de jaren heen heeft de site opeenvolgende fasen van bloei, verval en verstoring
gekend. Een constante is dus de sterke menselijke invloed op het gebied. De bron is daarbij verschillen-
de keren van plaats veranderd. De site is dan ook in grote mate (geroerde) cultuurgrond.

Aan de rand van het stedelijk gebied vervult de site in aansluiting op de nabij gelegen Beukenberg een
rol als stedelijk groengebied. Naast een recreatieve heeft het dus duidelijk ook een sociale en educatie-
ve functie als groene long en stiltegebied nabij het stedelijk gebied.

De context van de site kan op esthetisch vlak als erg waardevol worden beschouwd. Daarvoor zorgen de
talrijke mooie panorama's, de historische elementen, de afwisseling tussen open en gesloten zichten en
de rust van het gebied. Fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld. Het gebied is attractief voor zachte
recreatie en, aan de rand van de stad, erg in trek bij wandelaars waardoor het een knooppunt vormt
binnen recreatieve netwerken.

Parking ter hoogte van plangebied Visvijver ter hoogte van de Pliniusbron

Fruitboomgaard ter hoogte van plangebied Dreef ter hoogte van parkdomein Betho

11.3 Juridische context - bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 15: deelplan 5 – Plinius – kaarten bestaande juridische toestand

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is voornamelijk bestemd als recreatiepark maar ook als woongebied, landelijk woonge-
bied, parkgebied, parkgebied met semi-agrarische functie en landschappelijk waardevol agra-
risch gebied.

Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP PRUP Plinius (MB 18 mei 2006)
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Type In of grenzend aan het projectgebied
BPA Geen
Gemeentelijk RUP Geen
Verkavelingen Gedeeltelijk in plangebied:

1982/VA305 (21/02/1983)
Grenzend aan plangebied:
2004/VA708 (19/10/2004)
1985/VA247 (vervallen)
1991/VA247 (05/06/1991)
1992/VA464 (16/06/1992)

Beschermd monument Het plangebied grenst aan het beschermd monument ‘Sint-Gilliskerk’
Beschermd landschap Geen
Beschermd stads- of dorpsgezicht Het plangebied grenst aan ‘Sint-Gilliskerk en kerkhof’
Bouwkundig erfgoed Pliniusbron (ID:37426): centraal in het plangebied

Parochiekerk Sint-Gillis (ID:37203): gelegen in het oosten van het plangebied
Burcht van Mulken (ID:37425): ten noorden en op 50,00m van het plangebied
Rest van hoeve (ID:37209): ten oosten en op 150,00m van het plangebied
Kasteel van Betho (37305): ten zuiden en op 200,00m van het plangebied
Parochiekerk Sint-Gillis (ID:37427): aan de westzijde grenzend aan het plangebied

Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Geen
Gebieden van het VEN/IVON Geen
Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Geen
Waterlopen
Landschapsatlas

3de categorie: Fonteinbeek
Puntrelict: Sint-Gilliskerk
Lijnrelict: Fonteinbeek, Oude Steenweg Hasselt-Tongeren
Relictzone: Bovenlopen van de Mombeek, Tongeren
Ankerplaats: Kasteel van Beto en Beukenberg met Romeinse weg
Traditioneel landschap: Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon

11.4 Gewenste ruimtelijke structuur

11.4.1 Maatregelen en randvoorwaarden uit het onderzoek tot m.e.r.

Op 17 december 2014 heeft de dienst Mer beslist dat op basis van het onderzoek tot m.e.r. voor dit
deelplan geconcludeerd kan worden dat het deelplan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Onderstaande tabel geeft de maatregelen en randvoorwaarden weer die in de conclusie van het onder-
zoek zijn meegegeven en die hetzij in het PRUP hetzij in de latere vergunningsaanvraag dienen uitge-
werkt te worden.

Maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
Het voorzien van zo veel mogelijk waterdoorlatende ver-
hardingen.

De vigerende sectorale wetgeving inzake waterhuishouding
primeert sowieso boven de stedenbouwkundige voor-
schriften van voorliggend PRUP.

Het hemelwater maximaal herbruiken en het overige he-
melwater maximaal laten infiltreren.

De vigerende sectorale wetgeving inzake waterhuishouding
primeert sowieso boven de stedenbouwkundige voor-
schriften van voorliggend PRUP.

Natuurtechnische inrichting van de open te leggen Fontein-
beek, in aansluiting bij de rest van de loop;

In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij art.5.1
en art.5.2 staat dat de waterlopen op ecologische en na-
tuurvriendelijke wijze moeten worden ingericht en dit vol-
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Maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
gens de principes van de natuurtechnische milieubouw.
Ook is de Fonteinbeek alsdusdanig aangeduid onder
art.5.14.

Maximaal behouden en integreren van waardevolle
groenstructuren in het park;

In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij art.5.1
en art.5.4 staat dat de bestaande waardevolle bomen of
bomenrijen zoals indicatief aangeduid op het grafisch plan
als ‘bomenrij’ moeten behouden blijven. De bomen kunnen
gekapt en eventueel vervangen worden in functie van het
beheer van het bomenbestand.

Natuurtechnische inrichting vijvers en Fonteinbeek; In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij
art.5.1, art.5.2 en art.5.4 staat dat de vijvers en waterlopen
op ecologische en natuurvriendelijke wijze moeten worden
ingericht en dit volgens de principes van de natuurtechni-
sche milieubouw.
Ook is de Fonteinbeek alsdusdanig aangeduid onder
art.5.14.

Bijkomende aanplantingen dienen te gebeuren met in-
heems en autochtoon plantmateriaal;

Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij art.5.1, art.5.2, art.5.4 en
art.5.7.

Herstellen van de aanwezige dreven met soortgelijke bo-
men;

Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij art.5.13.

Eventueel op te richten gebouwen ter hoogte van de
boomgaarden dienen landschappelijk te worden ingepast
en tevens beperkt te zijn in omvang;

De landschappelijke inpassing wordt opgenomen in
de stedenbouwkundige voorschriften horende bij
art.5.2. De maximaal toegelaten bebouwde opper-
vlakte wordt beoordeeld bij de vergunningsaanvraag.

Archeologisch (voor)onderzoek uitvoeren indien vergraven
wordt ter hoogte van niet of weinig verstoorde bodem;

De vigerende wetgeving is van toepassing.

Groenbuffer tussen mobilhometerrein en aangrenzende
woningen;

Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij art.5.7.

De openbare verlichting mag geen strooiverlichting veroor-
zaken.

Deze maatregel wordt beoordeeld bij de vergunningsaan-
vraag.

11.4.2 Doelstelling

De site van Plinius behelst de vroegere site van het Land van Ooit. De hoogdynamische recreatie die hier
middels het huidig PRUP bestemd wordt, is niet langer actueel en ook niet langer gewenst.  Het opzet is
dat de site wordt ingevuld als stedelijk park met een paviljoen en een stedelijk zwembad. De parking,
ten behoeve van deze functies dient ook als randparking voor langparkeren te fungeren.

Deze site ligt in een landschap dat zich kenmerkt door haar groene waarden, kasteeldomeinen en glooi-
ïngen.  Het gaat niet zozeer om een stedelijk landschap maar eerder om een cultuur-natuurlandschap,
met alle bijhorende eigenheden.  Deze visie richt zich op de verweving van de site met dit landschap.  In
eerste instantie worden er “lijnen” doorheen de site getrokken: het gaat om trage verbindingen die hun
weg zoeken doorheen het plangebied, zodat er een letterlijke verweving ontstaat.   In tweede instantie
worden de randen van het plangebied onder de loep genomen.  Deze worden zo ontworpen dat zij een
logisch antwoord vormen op de bestaande randen en de overgang naadloos vorm geven.
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Bestaande structuurdragende elementen zoals de bestaande sporthal en het kerkje van Mulken worden
mee opgenomen in de site en landschappelijk ingepast in het gehele parkontwerp.
Meer noordwaarts wordt het behoud van de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie voorzien en tevens
het behoud van waardevol groen onder de vorm van boomgaarden, met als doel de landschappelijke
verweving van de site te optimaliseren.

11.4.3 Ruimtelijke concepten

Vertrekkende vanuit de planningscontext en de analyse van het gebied kan de visie voor de ontwikkeling
van het gebied samengevat worden in volgende thematische krachtlijnen.

2 toegangen tot het park
De hoofdtoegang tot het park van Plinius situeert zich ter hoogte
van de aansluiting van de Fonteindreef op de Hasseltsesteenweg.
Gekoppeld aan deze hoofdtoegang worden diverse publieke par-
keerterreinen voorzien. Om de toegang extra te accentueren
worden diverse publieke functies toegestaan in het voormalige
schoolgebouw en de kerk.
Ter hoogte van de sporthal wordt een tweede toegang tot het
park voorzien die aansluit op de Mulkerweg.

Doortrekken dreefstructuren en
uitbreiden assen voor langzaam
verkeer

In en rond het plangebied kunnen diverse dreefstructuren waar-
genomen worden die kenmerkend zijn in het landschap. Het op-
zet is om de dreefstructuren maximaal te behouden en te ver-
sterken. Ook is het wenselijk aan de dreefstructuren een net-
werk van assen voor langzaam verkeer te koppelen. Op die ma-
nier kan een doorwaadbaarheid van het gebied en de omgeving
gegarandeerd worden.

Behoud boomgaarden
In het noorden van het plangebied zijn diverse hoog- en laag-
stamboomgaarden aanwezig. Het is de bedoeling de hoogstam-
boomgaarden maximaal te behouden, maar om ook gelijktijdig
recreatief medegebruik toe te staan. Hierbij wordt gedacht aan
alternatieve vormen van logies of verblijven in een groene omgeving.
Ter hoogte van de laagstamboomgaard wordt een gebied gereserveerd
voor verblijfsrecreatie.
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Overgang bewoning
Ten aanzien van de woonomgeving die onmiddellijk aan het park
grenst wordt een groene overgang voorzien onder de vorm van
een groenbuffer. Tegelijkertijd kunnen de bestaande tuinen be-
houden blijven.

11.4.4 Globale visievorming

11.4.5 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

Deze paragraaf vat de elementen uit de doelstelling, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen,
die zeker moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van dit deelplan. Het kan
gaan om zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies alsook naar bebouwings- en inrich-
tingsvoorschriften en beheersmaatregelen:
- De hoofdtoegangen tot het domein dienen vastgelegd te worden. Er dient een onderscheid gemaakt

te worden tussen de hoofdtoegang en de secundaire toegang.
- Er wordt ruimte geboden voor de aanleg en de ontwikkeling van een stadspark waarbij recreatieve

activiteiten zijn toegestaan. Verblijfsrecreatie is toegestaan onder de vorm van een standplaats voor
mobilehomes.

- De hoogstamboomgaard in het noorden dient bewaard te blijven, zij het met de mogelijkheid van
een recreatief medegebruik (dag- en verblijfsrecreatie).

- Binnen het domein dienen de bestaande bomenrijen gerespecteerd te blijven.
- De waterlopen en waterpartijen blijven gevrijwaard.
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- De bebouwing dient geclusterd te worden.
- Aan de toegang worden de voormalige school en de parochiekerk bestemd voor openbaar nut met

op termijn ook recreatieve mogelijkheden ter ondersteuning van het park.
- Daar waar tuinen grenzen aan het park wordt een groenbuffer aangelegd.

11.5 Ruimtebalans

BESTEMMINGSZONE
huidige bestem-

ming (ha)
bestemming PRUP

(ha)

WONEN
woongebied (GWP) 0,02
woongebied met landelijk karakter (GWP) 0,07
woongebied (PRUP) 1,05
art. 5.6: tuinzone 1,10

RECREATIE
recreatiepark (GWP)7

recreatiegebied (PRUP) 21,39
art. 5.1: recreatie- en parkgebied 14,21
art. 5.2: recreatiegebied met behoud van
boomgaarden 1,90
Art. 5.3: reservatiegebied voor verblijfsre-
creatie 3,80
art. 5.7: groenbuffer 0,38

LANDBOUW
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
(GWP) 0,23

OVERIG GROEN
parkgebied (GWP) 0,29
parkgebied met semi-agrarische functie
(GWP) 0,05
park (PRUP) 1,92
art. 5.4: parkgebied 2,77

LIJNINFRASTRUCTUUR
wegeninfrastructuur (PRUP) 0,90
art. 5.8: zone voor wegenis 1,76

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN
zone voor openbaar nut (PRUP) 1,07
art. 5.5: gebied voor openbaar nut en recre-
atie 1,07

TOTAAL 26,99 26,99

7 In oppervlakte te verwaarlozen.
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11.6 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt recreatiepark, woongebied, landelijk woongebied, parkge-
bied, parkgebied met semi-agrarische functie en landschappelijk waardevol agrarisch gebied zoals vast-
gelegd op het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977) opgeheven.
Gelijktijdig worden de voorschriften opgeheven horende bij recreatiepark, groenbuffer, parkeren in
landschappelijk kader, parkgebied, zone voor openbaar nut, zone voor tuinen en hovingen, hoofdont-
sluiting en openbare weg zoals vastgelegd in het PRUP Plinius (MB 18 mei 2006).
De voorschriften van het deel van de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, gelegen binnen dit deel-
plan, blijven behouden.

11.7 Watertoets

Het plangebied is gelegen binnen het Demerbekken. Doorheen het plangebied stroomt de Fonteinbeek,
een geklasseerde waterloop van 3de categorie. De Fonteinbeek ontspringt ca. 340 m ten zuidoosten van
het plangebied en stroomt vervolgens in noordwestelijke richting om na ca. 3,5 km uit te monden in de
Mombeek (1ste categorie). De natuurlijke loop van de Fonteinbeek is ter hoogte van de site grotendeels
verdwenen door inbuizing. Enkel ter hoogte van Mulken en de Locht is de natuurlijke loop nog herken-
baar als afwateringsgracht voor de natte hooilanden met populieraanplantingen.
Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.

Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat voor plangebied 5:

Type kaart Conclusie
Hellingenkaart Het merendeel van het terrein kent hellingen van 0,5 tot 5%. De

zones langs de Fonteinbeek bezitten grotendeels een hellingsgraad
van < 0,5%.
Enkele plaatsen hebben een hellingsgraad tussen 5 en 10%. Het
noordelijke deel van plangebied wordt gekenmerkt door een talud
met een hellingsgraad van meer dan 10% zijn.

Erosiegevoelige gebieden Door de grotere hoogteverschillen binnen het plangebied zijn grote
delen van het plangebied, voornamelijk deze met een hogere hel-
lingsgraad, aangeduid als erosiegevoelig.

Winterbed Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop
Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is deels aangeduid als mogelijke overstromingsgevoe-

lig (lager gelegen delen) en deels als niet overstromingsgevoelig
gebied.

Infiltratiegevoelige bodems Het plangebied is grotendeels aangeduid als niet Infiltratiegevoelig.
Twee zones binnen het plangebied (ter hoogte van droog zand en
zandleemgrond) zijn infiltratiegevoelig.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als zeer gevoelig voor
grondwaterstroming (type 1). De hoger gelegen delen zijn aangeduid
als matig gevoelig (type 2).

Het PRUP voorziet de inrichting van een stadspark met paviljoen met een verhard evenemententerrein,
met onder andere een café, restaurant en een openluchtzwembad met terrassen en baden, en een on-
verhard evenemententerrein, zijnde een aangrenzende ligweide in gras. Het paviljoen beslaat echter
slechts een beperkt gedeelte van het volledige plangebied. De rest van het plangebied wordt groten-
deels ingericht als onverhard groen park en landschap. De bodem is in het oostelijke deel van het plan-
gebied reeds grotendeels vergraven. Hier situeerde zich immers de gebouwen en andere infrastructuur
van het voormalige attractiepark ‘Land van Ooit’. Deze constructies zijn grotendeels verwijderd, enkel
de verharde parkeerterreinen zijn nog aanwezig. Deze parkeerterreinen blijven behouden. De bijko-
mende verharding beperkt zich bijgevolg grotendeels tot het verhard evenemententerrein in het pavil-
joen, en wordt ingericht ter hoogte van de voormalige gebouwen van het attractiepark. Gezien de bo-
dem hier reeds geaccidenteerd is hebben de effecten op de bodem zoals verdichting en profielwijziging
een beperkt belang.
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De nieuwe bebouwing en infrastructuur zullen zorgen voor een toename van verharde oppervlakte. De
bijkomende verharding zorgt voor een vermindering in infiltratiemogelijkheden van het hemelwater dat
afvloeit van de verharde delen. De toename in verharding kan eerder als beperkt worden beschouwd,
gezien het merendeel van de verharde oppervlakte (parking) reeds aanwezig is. Bovendien worden de
gebouwen ingericht daar waar voorheen reeds verharding aanwezig was. Doordat het terrein nog geac-
cidenteerd is, is de infiltratie in de huidige situatie bijgevolg niet optimaal. Het overgrote deel van het
plangebied blijft onverhard/groen, waar infiltratie mogelijk is. De bijkomende verhardingen (gebouwen)
worden bovendien voornamelijk ingericht op de minder kwetsbare zones van het plangebied, zowel
naar overstroming, grondwaterstromingsgevoeligheid als erosiegevoeligheid. Er wordt bijgevolg ver-
wacht dat het plan geen significante impact heeft op het vlak van bodem en water

Bijkomend is het aanbevolen om waar mogelijk gebruik te maken van waterdoorlatende verhardingen
(zoals ter hoogte van wegen of terrassen) en maximaal hergebruik van hemelwater te voorzien. Daar-
naast kunnen eventueel schadelijke effecten op de infiltratie ondervangen worden indien de aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verorde-
ning van 5/07/2013 inzake hemelwater, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater.
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11.8 Planschadevergoeding, planbatenheffing en compensatie

Figuur 36: register deelplan 5
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perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming
73347A0642/00F000 1a 92ca recreatie wonen

1a 92ca

perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming
73347A0660/00D000 45a 80ca recreatie groen
73347A0651/00G002 1a 27ca recreatie groen
73347A0661/00B000 23a 01ca recreatie groen
73347A0662/00C000 12a 75ca recreatie groen
73347A0673/00A000 12ca wonen groen
73347A0677/00B000 1ca wonen groen
73347A0622/00L003 18ca wonen recreatie
73347A0618/00F000 32ca wonen recreatie

83a 45ca

MOGELIJKE PLANBATEN

MOGELIJKE PLANSCHADE
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12 Deelplan 6: WUG Tumulus

12.1 Situering

Het deelplan WUG Tumulus ligt ten zuidwesten van het stadscentrum Tongeren, buiten de stadswallen.
Het betreft een binnengebied bestemd als woonuitbreidingsgebied, begrensd door de Romeinse Kassei
(N69), Paardsweidestraat, Koninksemstraat (N614A) en Kerkstraat. Het plangebied vormt een over-
gangsgebied tussen het centrum van Tongeren en de woonkern van Koninksem, die verbonden zijn via
de woonlinten langs de Romeinse Kassei en Koninksemstraat. Ten noordwesten van het plangebied ligt
een groot aaneengesloten landbouwgebied met grote kavels akkerland, en ten zuidoosten van het plan-
gebied ligt de vallei van de Jeker, met veelal weilanden en bospercelen.

Figuur 37: ruimere situering van het plangebied (rood)

12.2 Ruimtelijke context – bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 16: deelplan 6 – WUG Tumulus – kaarten bestaande feitelijke toestand

Het plangebied bevindt zich aan de grens net buiten het kleinstedelijk gebied van Tongeren. Het bestaat
uit een binnengebied omsloten door woongebied, met in het zuidwesten de woonkern van Koninksem
en in het noordoosten leunt het aan het centrum van Tongeren. Beide kernen worden verbonden door
de woonlinten Koninksemstraat en Romeinse Kassei die tevens het plangebied begrenzen. Het plange-
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bied wordt bijgevolg grotendeels omgeven door woningen, waarvan veelal de achtertuinen aansluiten
op het plangebied.
Het plangebied zelf wordt hoofdzakelijk ingevuld door landbouwgrond, met voornamelijk akkerlanden,
enkele weilanden, maar ook een boomkwekerij, en enkele delen van tuinen en woningen die nog binnen
het als woonuitbreidingsgebied bestemde plangebied vallen. De weilanden bezitten verschillende kleine
landschapselementen, zoals bomenrijen, solitaire bomen en perceelsrandbegroeiing, de akkerlanden
betreffen veelal grote kavels. De akkerlanden worden ontsloten via een veldweg die vertrekt vanaf de
Kerkstraat en centraal tot het plangebied loopt. Langs de zuidoostelijke rand van het plangebied, tussen
de akkers en achtertuinen van de woningen langs de Koninksemstraat loopt een pad, dat op de Atlas der
Buurtwegen staat ingetekend als voetweg.

In het binnengebied bevindt zich een tumulus, Romeinse grafheuvel. Deze tumulus en de zone er rond is
niet mee opgenomen in het plangebied. Deze is op het gewestplan immers aangeduid als parkgebied.
Deze tumulus vormt door zijn hoogte een duidelijk aanwezig en beeldbepalend element in en in de om-
geving van het plangebied.

Zicht op plangebied vanaf de Kerkstraat Lintbebouwing langs de Koninksemstraat

Zicht op plangebied met bomenrij en tumulus vanaf de Paards-
weidestraat

Lintbebouwing langs de Romeinse Kassei

12.3 Juridische context - bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 17: deelplan 6 – WUG Tumulus – kaarten bestaande juridische toestand

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is grotendeels bestemd als woonuitbreidingsgebied, enkele snippers aan de rand liggen in
landelijk woongebied.

Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP Geen
BPA Geen
Gemeentelijk RUP Geen

Verkavelingen Grenzend aan plangebied:
VA729 (14/02/2006)
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Type In of grenzend aan het projectgebied
VA816 (19/02/2009)
VA90V1 (26/06/1964)
VA103 (27/02/1973)
VA163 (31/05/1977)

Beschermd monument Beschermd monument ‘Tumulus aan het Binnenveldje’ (OL000957) ligt vlakbij het plangebied.
Beschermd  monument  ‘Tumulus  aan  de  ‘Romeinse  Kalsijde’’  (OL000956)  ligt  ca.  70m  ten
noordwesten van het plangebied.

Beschermd landschap Geen

Beschermd stads- of dorpsgezicht Stads- of dorpsgezicht ‘Omgeving van de tumulus’ (OL000958) ligt gedeeltelijk binnen het plan-
gebied.
Stads-  of  dorpsgezicht  ‘Omgeving  van  de  tumulus’  (OL000958)  ligt  ca.  70m  ten  noordwesten
van het plangebied.

Bouwkundig erfgoed Gemeenteschool (ID37474): grenzend aan het zuidwesten van het plangebied.
Pastorie (ID37473) en Parochiekerk Sint-Servaas (ID37475): ten zuidwesten van het plangebied,
aan de overzijde van de Kerkstraat.
Tumulus (ID37476) en Tumulus (ID37478): ca. 50,00 m ten oosten en 100,00m ten noordwesten
van het plangebied.

Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Geen
Gebieden van het VEN/IVON Gen 424 ‘De Jekervallei’ ca. 100 m ten zuidoosten van het plangebied
Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Geen
Waterlopen
Landschapsatlas

Puntrelicten: ‘Tumulus Binnenveldje’ (P70599) en ‘Tumulus Romeinse Kalsijde’ (P70596) ca. 50
m ten oosten en 100 m ten noordoosten van het plangebied.
Lijnrelict: ‘Romeinse weg Tongeren-Bavais’ (L70080) doorheen het plangebied.
Relictzone: ‘Tongeren’ (R70074) ter hoogte van het plangebied
Traditioneel landschap: Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon

12.4 Gewenste ruimtelijke structuur

12.4.1 Maatregelen en randvoorwaarden uit het onderzoek tot m.e.r.

Op 17 december 2014 heeft de dienst Mer beslist dat op basis van het onderzoek tot m.e.r. voor dit
deelplan geconcludeerd kan worden dat het deelplan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied en de nabije omgeving geen relevante bijzondere kwets-
baarheden vertonen die mogelijk onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke milieueffecten. Een verdere
disciplinegewijze uitwerking heeft bijgevolg geen toegevoegde waarde.
Wel kwamen uit dit onderzoek een aantal aandachtspunten naar voor om mee te nemen bij de verdere
uitwerking van het PRUP:

Maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
behouden van de meest waardevolle ecotopen en
KLE’s

Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij art. 6.1.

beperken van het aantal op te richten gebouwen
(stallen, berging,…), alsook beperkingen opleggen qua
hoogte en oppervlakte

De vigerende regelgeving beperkt de oppervlakte van
dergelijke gebouwen.

archeologisch (voor)onderzoek uitvoeren indien ver-
gravingen of andere werkzaamheden met impact op
de bodem gepland worden

De vigerende wetgeving is van toepassing.
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Maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
duidelijke afspraken en overleg met de betrokken
landbouwers bij recreatief medegebruik

Deze maatregel kan ruimtelijk niet vertaald worden
in de stedenbouwkundige voorschriften van voorlig-
gend RUP.

behoud of heraanleg van interne ontsluitingswegen
en eventueel uitbouwen als langzaam verkeersnet-
werk in aansluiting met trage weg en Romeinse weg.

In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij
art. 6.4 is opgenomen dat het tracé van de voormali-
ge Romeinse weg dient bewaard te blijven in het
landschap.

12.4.2 Doelstelling

Dit deelplan behelst de omzetting van woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan naar agrarisch
gebied in functie van de planologische compensatie. Het betreft de bestendiging van een huidig land-
bouwgebruik in een zone die ingesloten ligt in een bouwblok.

12.4.3 Ruimtelijke concepten

Vertrekkende vanuit de planningscontext en de analyse van het gebied kan de visie voor de ontwikkeling
van het gebied samengevat worden in volgende thematische krachtlijnen.

Behoud historische structuren
De oude Romeinse weg die dwars doorheen het gebied loopt,
dient behouden en versterkt te worden. Ook dienen de zichten
op de tumuli, die buiten het plangebied gelegen zijn, gevrijwaard
te blijven.

Behoud landbouwfunctie
Het gebied wordt door diverse landbouwers gebruikt. Het opzet
is dit landbouwgebruik te bestendigen.
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Groenstructuren
De bestaande kleine landschapselementen en kenmerkende
groenstructuren dienen behouden en versterkt te worden in het
landschap.

Overgang bewoning
Momenteel liggen een aantal tuinen binnen het woonuitbrei-
dingsgebied. Het is de bedoeling dat deze eveneens als tuinzone
worden bestendigd.

12.4.4 Globale visievorming
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12.4.5 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

Het opzet van het PRUP is om het landbouwgebied te bestendigen, waarbij maximaal wordt rekening
gehouden met de bijzondere elementen in het gebied en omgeving.
De hoofdfunctie is landbouw met ondergeschikt een beperkt recreatief medegebruik en dit in functie
van de ondersteuning van het omgevende woongebied.

Volgende elementen zullen vertaald worden in het PRUP:
De betreffende percelen worden gebruikt door landbouwers en kennen diverse invullingen. Het is
wenselijk de diversiteit aan invullingen te behouden en hiertoe de nodige voorzieningen te treffen.
De percelen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van kleine landschapselementen. Zowel
vanuit landschappelijk alsook vanuit ecologisch standpunt is het behoud en de versterking van de
kleine landschapselementen gewenst. Ook cultuurhistorisch is het van belang de landschapselemen-
ten te bewaren en de versterken. Een voorbeeld hiervan is het bestendigen van de Oude Romeinse
weg die door het plangebied loopt.
Er loopt een veldweg tot in het plangebied. Het opzet is om deze veldweg te bestendigen en dit niet
enkel om functionele redenen. De veldweg legt immers een link naar het verleden en dient bijgevolg
ook vanuit een cultuurhistorische waarde te worden bestendigd.
Grenzend aan de noordoostelijke hoek van het plangebied, ligt een Romeinse tumulus.  Deze tumu-
lus heeft een hoge beeldwaarde en dient bewaard te blijven.
Er zijn binnen het plangebied delen van tuinen gelegen. Deze tuinen dienen bestendigd te kunnen
worden. Wel kunnen er bepalingen opgenomen worden omtrent verharding en bebouwing.
De aanwezige bebouwing binnen het plangebied blijft behouden.

12.5 Ruimtebalans

BESTEMMINGSZONE
huidige bestemming

(ha)
bestemming PRUP

(ha)

WONEN
woongebied met landelijk karakter 0,17
woonuitbreidingsgebied 9,13
art. 6.2:tuinzone 0,80
Art. 6.3: woongebied 0,03

LANDBOUW
art. 6.1: agrarisch gebied 8,47

TOTAAL 9,30 9,30

12.6 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woonuitbreidingsgebied zoals vastgelegd op het gewest-
plan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977) opgeheven.

12.7 Watertoets

Het plangebied is gelegen binnen het Maasbekken. Net ten noorden van het plangebied ligt de water-
scheidingskam met het Demerbekken. Binnen het plangebied zijn geen waterlopen gelegen. De dichtst-
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bijzijnde waterloop volgens de Vlaams Hydrografische Atlas is de Jeker, een geklasseerde waterloop van
1ste categorie, gelegen op ca. 200 m ten zuidoosten van het plangebied. Het plangebied stroomt af naar
deze Jeker.
Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.

Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat voor plangebied 6:

Type kaart Conclusie
Hellingenkaart Het merendeel van het terrein kent hellingen van 0,5 tot 5%. In het

noorden van het plangebied komt een zone met hellingsgraad tussen
5 en 10% voor en zeer lokaal kan de hellingsgraad meer dan 10% zijn.

Erosiegevoelige gebieden Door de grotere hoogteverschillen binnen het plangebied is het me-
rendeel van het plangebied aangeduid als erosiegevoelig.

Winterbed Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop
Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is hoofdzakelijk aangeduid als niet overstromingsge-

voelig. Enkel lokaal in het noorden va het plangebied komt een zone
mogelijk overstromingsgevoelig gebeid voor.

Infiltratiegevoelige bodems Niet Infiltratiegevoelig
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als matig gevoelig (type 2).

Een klein deel in het westen is aangeduid als weinig gevoelig (type 3)

De uitvoering van het plan betreft hoofdzakelijk de bestendiging van de bestaande situatie. Het huidige
landgebruik, zijnde landbouwgebied, blijft behouden.

Gezien het plangebied gevoelig is voor erosie dient een verhoging van de oppervlakkige afstroom van
hemelwater zoveel mogelijk vermeden te worden. Hoewel het huidig grondgebruik behouden blijft en
er dus geen aanzienlijke impact verwacht wordt van bodemerosie, is het aanbevolen de aanwezige be-
planting in het plangebied maximaal te behouden en zo mogelijke bijkomende (streekeigen) beplanting
te voorzien om het afstromen van hemelwater te voorkomen.

Het huidige plangebied is bijna volledig onverhard, met uitzondering van kleine delen van gebouwen en
verharding in de zuidelijke hoek. Gezien de herbestemming naar agrarisch gebied zal het plan geen aan-
leiding geven tot bijkomende (noemenswaardige) verharding. Enkel ter hoogte van eventuele gebouw-
tjes (in de vorm van stal, berging…) zal minimale bijkomende verharding voorzien worden.
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12.8 Planschadevergoeding, planbatenheffing en compensatie

Figuur 38: register deelplan 6
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perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming
73039B0106/00B000 20a 65ca wonen landbouw
73039B0094/00B000 1a 66ca wonen landbouw
73039B0088/00_000 13a 81ca wonen landbouw
73039B0094/00C000 82ca wonen landbouw
73039B0097/00A000 1a 95ca wonen landbouw
73039B0089/00_000 20a 10ca wonen landbouw
73039B0098/00A000 2a 61ca wonen landbouw
73039B0087/00A000 49a 15ca wonen landbouw
73039B0084/00C000 52a 85ca wonen landbouw
73039B0107/00S000 505a 79ca wonen landbouw
73039B0085/00A000 13a 69ca wonen landbouw
73039B0100/00_000 18a 00ca wonen landbouw
73039B0106/00A000 19a 37ca wonen landbouw
73039B0113/00F000 25a 79ca wonen landbouw
73039B0086/00A002 32a 65ca wonen landbouw
73039B0105/00C000 3a 61ca wonen landbouw
73039B0107/00D000 25a 96ca wonen landbouw
73039B0102/00A000 11a 83ca wonen landbouw
73039B0097/00B000 2a 18ca wonen landbouw
73039B0075/00F000 1a 61ca wonen landbouw
73039B0075/00G000 10a 99ca wonen landbouw
73039B0075/00H000 11a 73ca wonen landbouw

8ha 46a 82ca

MOGELIJKE PLANSCHADE
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13 Deelplan 7: WUG Juffrouwenweg

13.1 Situering

Het PRUP situeert zich in Tongeren, in het zuidoosten van de provincie Limburg aan de grens met de
provincie Luik. De stedelijke gebieden rondom zijn Luik, Maastricht en de bipool Hasselt – Genk.

De E313 (Antwerpen – Hasselt – Luik) ligt ten oosten van Tongeren zorgt voor een ontsluiting naar het
noorden (Bilzen, Hasselt en Antwerpen) en naar het zuiden (Luik). De E40 (Luik - Brussel) ligt ten zuiden
van Tongeren. De diverse radiale steenwegen verbinden de kern van Tongeren met de omliggende ste-
den en gemeenten.

Het deelplan WUG Juffrouwenweg ligt ten noorden van het stadscentrum Tongeren, buiten de stadswal-
len. Het betreft een landbouwgebied dat bestemd is als woonuitbreidingsgebied en dat ruimtelijk aan-
sluit bij het open landbouwgebied in het noorden en oosten. Het gebied wordt begrensd door de Mo-
lenweg in het noorden (binnen het plangebied), de spoorweg (spoorlijn 34 Hasselt-Luik) in het oosten en
bewoning langs de Henisstraat in het westen. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de voormalige
groeve Francart.

Figuur 39: ruimere situering van het plangebied (rood)
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13.2 Ruimtelijke context – bestaande feitelijke toestand

Zie Bijlage 18: deelplan 7 – WUG Juffrouwenweg – kaarten bestaande feitelijke toestand

Het plangebied bevindt zich op de grens van het kleinstedelijk gebied van Tongeren en het omliggende
open landbouwgebied. Het gebied wordt ingevuld door landbouw, met voornamelijk akkerlanden en
een boomgaardperceel. In het westen bevinden zich enkele (delen van) tuinen behorende tot de wonin-
gen langs de Henisstraat. Deze woningen maken deel uit van een gedeeltelijk ontwikkelde woonwijk die
in het zuiden via de dicht bebouwde woonwijk (Nieuw-Tongeren) aansluiting vindt met het centrum van
Tongeren en in het noorden aansluit met de dorpskern van Henis. Aan de overzijde van de Molenweg,
ten noorden van het plangebied, en aan de overzijde van de spoorlijn, ten oosten van het plangebied,
bevindt zich eveneens een open landbouwgebied. Ten zuiden van het plangebied situeert zich de voor-
malige groeve Francart. Later werd deze groeve door de firma Gielen omgevormd tot afvalstort. Deze
groeve is onder andere te bereiken via een lokale weg die vanaf de Molenweg in zuidelijke richting
doorheen het plangebied loopt. Een kleine veldweg die aansluit op deze lokale weg dient voor de verde-
re ontsluiting van de landbouwpercelen in het plangebied.

Molenweg ten noorden van plangebied Zicht op plangebied vanaf Molenweg oosten

Zicht op plangebied vanaf lokale weg doorheen plangebied Lintbebouwing langs de Henisstraat

13.3 Juridische context - bestaande juridische toestand

Zie Bijlage 19: deelplan 7 – WUG Juffrouwenweg – kaarten bestaande juridische toestand

Type In of grenzend aan het projectgebied
Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is grotendeels bestemd als woonuitbreidingsgebied en een klein gedeelte als ontginnings-
gebied

Gewestelijk RUP Geen
Provinciaal RUP Geen
BPA Geen
Gemeentelijk RUP Geen
Verkavelingen Gedeeltelijk binnen plangebied:

VA7065/V10 (25/09/1969)
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Type In of grenzend aan het projectgebied
Beschermd monument Geen
Beschermd landschap Geen
Beschermd stads- of dorpsgezicht Geen

Bouwkundig erfgoed Geen
Vogelrichtlijngebied Geen
Habitatrichtlijngebied Geen
Gebieden van het VEN/IVON Geen
Natuurreservaten Geen
Beschermingszone waterwingebied Geen
Herbevestigd agrarisch gebied Geen
Waterlopen
Landschapsatlas

Relictzone: ‘Tongeren’ (R70074) ter hoogte van het plangebied
Traditioneel landschap: Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon
Ankerplaats:  ‘Kasteeldomein van ’s Herenelderen’ (A70010) grenst ten noordoosten aan het
plangebied

13.4 Gewenste ruimtelijke structuur

13.4.1 Maatregelen en randvoorwaarden uit het onderzoek tot m.e.r.

Op 17 december 2014 heeft de dienst Mer beslist dat op basis van het onderzoek tot m.e.r. voor dit
deelplan geconcludeerd kan worden dat het deelplan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied en de nabije omgeving geen relevante bijzondere kwets-
baarheden vertonen die mogelijk onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke milieueffecten. Een verdere
disciplinegewijze uitwerking heeft bijgevolg geen toegevoegde waarde.
Wel kwamen uit dit onderzoek een aantal aandachtspunten naar voor om mee te nemen bij de verdere
uitwerking van het PRUP:

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP
behouden van de meest waardevolle ecotopen en
KLE’s

Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij art. 7.1.

archeologisch (voor)onderzoek uitvoeren indien ver-
gravingen of andere werkzaamheden met impact op
de bodem gepland worden

De vigerende wetgeving is van toepassing.

behoud of heraanleg van interne ontsluitingswegen In de stedenbouwkundige voorschriften horende bij
art. 7.1 is opgenomen dat de bestaande wegenis
dient bewaard te blijven in het landschap.

13.4.2 Doelstelling

Dit deelplan behelst de omzetting van woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan naar agrarisch
gebied in functie van de planologische compensatie. Het betreft de bestendiging van een huidig land-
bouwgebruik.

13.4.3 Ruimtelijke concepten

Vertrekkende vanuit de planningscontext en de analyse van het gebied kan de visie voor de ontwikkeling
van het gebied samengevat worden in volgende thematische krachtlijnen.
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Behoud ontsluitingsstructuren
De lokale ontsluitingsweg en de veldweg die hierop aansluiten,
hebben een belangrijke functionele en landschappelijke beteke-
nis. De verbinding dient bewaard te blijven maar het tracé kan
om verkeerstechnische redenen ook verlegd worden.

Behoud landbouwfunctie
Het gebied wordt in hoofdzaak door landbouwers gebruikt. Het
betreft in hoofdzaak akkers en een boomgaard. Het opzet is dit
landbouwgebruik te bestendigen.

Groenstructuren
De bestaande groenstructuren langsheen de Molenweg en de
spoorweg dienen behouden en versterkt te worden in het land-
schap.

Overgang bewoning
Momenteel liggen een aantal tuinen binnen het woonuitbrei-
dingsgebied. Het is de bedoeling dat deze eveneens als tuin- of
woonzone worden bestendigd.
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13.4.4 Globale visievorming

13.4.5 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften

Het opzet van het PRUP is om het landbouwgebied te bestendigen, waarbij maximaal wordt rekening
gehouden met de bijzondere elementen in het gebied en omgeving.
In het RUP wordt het plangebied herbestemd tot ‘agrarisch gebied’. De hoofdfunctie is landbouw met
ondergeschikt een beperkt recreatief medegebruik en dit in functie van de ondersteuning van het om-
gevende woongebied.

Volgende elementen zullen vertaald worden in het PRUP:
De betreffende akkers en de boomgaard kenmerken het gebied. Het is wenselijk de huidige invulling
te bestendigen en hiertoe de nodige voorzieningen te treffen.
De groenelementen langsheen de Molenweg en de spoorweg zijn waardevol en dienen behouden en
zo mogelijk versterkt te worden.
De lokale ontsluitingsweg en de veldweg die hierop aansluiten, hebben een belangrijke functionele
betekenis inzake bereikbaarheid. Tegelijkertijd beschikken de infrastructuren ook over een land-
schappelijk belangrijke waarde die dient bewaard te worden.
Er zijn binnen het plangebied delen van tuinen gelegen. Deze tuinen dienen bestendigd te kunnen
worden.
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13.5 Ruimtebalans

BESTEMMINGSZONE
huidige bestemming

(ha)
bestemming PRUP

(ha)

WONEN
woongebied8

woonuitbreidingsgebied 10,30
art. 7.2: tuinzone 0,46

LANDBOUW
art. 7.1: agrarisch gebied 9,89

ONTGINNING EN WATERWINNING
ontginningsgebied 0,05

TOTAAL 10,35 10,35

13.6 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven

Ten gevolge van voorliggend deelplan wordt woonuitbreidingsgebied zoals vastgelegd op het gewest-
plan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977) opgeheven.
De voorschriften van het deel van de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, gelegen binnen dit deel-
plan, blijven behouden.

13.7 Watertoets

Het plangebied is gelegen binnen het Demerbekken. Iets ten zuiden van het plangebied ligt de water-
scheidingskam met het Maasbekken. Binnen het plangebied zijn geen waterlopen gelegen. De dichtst-
bijzijnde waterloop volgens de Vlaams Hydrografische Atlas is de ‘S Herenelderenbeek (geklasseerde
waterloop van 2de categorie) met kleine zijbeek (niet geklasseerde waterloop). Deze waterlopen ont-
springen ongeveer 450 m ten noordwesten van het plangebied.
Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.

Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat voor plangebied 7:

Type kaart Conclusie
Hellingenkaart Het merendeel van het terrein kent hellingen van 0,5 tot 5%. Enkele

plaatsen, voornamelijk het zuidelijke deel van het plangebied en
langs de noordelijke rand, hebben een hellingsgraad tussen 5 en 10%
en lokaal kan de hellingsgraad meer dan 10% zijn.

Erosiegevoelige gebieden Door de hoogteverschillen binnen het plangebied is het merendeel
van het plangebied aangeduid als erosiegevoelig.

Winterbed Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop
Overstromingsgevoelige gebieden De lager gelegen delen van het plangebied zijn aangeduid als moge-

lijke overstromingsgevoelig. De hoger gelegen delen zijn niet over-
stromingsgevoelig.

Infiltratiegevoelige bodems Niet Infiltratiegevoelig
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als weinig gevoelig (type

3). Het noordwestelijke deel is aangeduid als matig gevoelig (type 2)

8 Deze oppervlakte is te verwaarlozen.
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De uitvoering van het plan betreft hoofdzakelijk de bestendiging van de bestaande situatie. Het huidige
landgebruik, zijnde landbouwgebied, blijft behouden.

Gezien het plangebied gevoelig is voor erosie dient een verhoging van de oppervlakkige afstroom van
hemelwater zoveel mogelijk vermeden te worden. Hoewel het huidig grondgebruik behouden blijft en
er dus geen aanzienlijk impact verwacht wordt van bodemerosie, is het aanbevolen de aanwezige be-
planting in het plangebied maximaal te behouden en zo mogelijke bijkomende (streekeigen) beplanting
te voorzien om het afstromen van hemelwater voorkomen.

Het huidige plangebied is bijna volledig onverhard, met uitzondering van de verharding ter hoogte van
de Molenweg in het noorden, die binnen het plangebied valt. Gezien de herbestemming als agrarisch
gebied zal het plan geen aanleiding geven tot bijkomende (noemenswaardige) verharding.
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13.8 Planschadevergoeding, planbatenheffing en compensatie

Figuur 40: register deelplan 7
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perceelsnummer oppervlakte bestaande bestemming nieuwe bestemming
73026B0207/00C000 93a 64ca wonen landbouw
73026B0202/00N002 13a 67ca wonen landbouw
73026B0163/00A000 47a 55ca wonen landbouw
73026B0220/00C000 1a 48ca wonen landbouw
73026B0220/00B000 81ca wonen landbouw
73026B0221/00D000 66ca wonen landbouw
73347A0252/00_000 8a 36ca wonen landbouw
73026B0199/00C000 21a 55ca wonen landbouw
73026B0209/00B000 1a 93ca wonen landbouw
73026B0223/00D000 1a 92ca wonen landbouw
73026B0210/00C000 1a 38ca wonen landbouw
73026B0206/00B000 39a 02ca wonen landbouw
73026B0220/00A000 6a 88ca wonen landbouw
73026B0232/00B000 6a 23ca wonen landbouw
73026B0208/00D000 47a 64ca wonen landbouw
73026B0222/00C000 56ca wonen landbouw
73026B0200/00D000 21a 49ca wonen landbouw
73026B0204/00A000 2ha 74a 59ca wonen landbouw
73026B0211/00B000 3a 50ca wonen landbouw
73026B0171/00C000 1ha 78a 37ca wonen landbouw
73026B0195/00C000 30a 57ca wonen landbouw
73026B0224/00E000 79ca wonen landbouw
73026B0164/00A000 2ca wonen landbouw

8ha 02a 60ca

MOGELIJKE PLANSCHADE
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14 Planologische compensatie

De gevraagde planologische compensatie wordt binnen het planproces behaald. Onderstaande tabel
geeft het overzicht weer.

Herbestemming naar
agrarisch gebied

Inname van agrarisch
gebied

Deelplan 2 46,33ha
Deelplan 3 28,53ha
Deelplan 6 8,47ha
Deelplan 7 9,89ha

46,89ha 46,33ha
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15 Bijlage 1: goedkeuringsbesluit planMER
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16 Bijlage 2: beslissing dienst Mer: onderzoek tot m.e.r.
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17 Bijlage 3: motivatie herstemming van woonuitbrei-
dingsgebieden
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Aanvulling gesprek Departement

Het deelplan ‘logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost’ voorziet een bijkomende zone van circa 50 ha om te herbestemmen
als regionaal bedrijventerrein. Deze zone is gelegen in Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG).

Om tegemoet te komen aan de omzendbrief RO/2010/01 dient de provincie binnen het PRUP in de mate van het mogelijke
het planologisch evenwicht te herstellen. Naast een compensatie in het militair gebied te Berg, voorziet de provincie een
bijkomende herbestemming van woonuitbreidingsgebieden met een huidige zonevreemd landbouwgebruik. Het opzet is
deze te herbestemmen tot agrarisch gebied.

Naar aanleiding van de planologische compensatie zijn de verschillende woonuitbreidingsgebieden op grondgebied van
Tongeren onderzocht. Het onderzoek wordt gemotiveerd op basis van de principes uit het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (GRS) Tongeren.
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Overzicht van de verschillende woonuitbreidingsgebieden op het grondgebied van Tongeren, gesitueerd ten
opzichte van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren.
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Overzicht van de verschillende woonuitbreidingsgebieden op het grondgebied van Tongeren (atlas van de
woonuitbreidingsgebieden)

Woonuitbreidingsgebieden rondom het centrum van Tongeren

Woonuitbreidingsgebieden in Rutten en Lauw   woonuitbreidingsgebied in Overrepen
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Weergave van diverse woonuitbreidingsgebieden

1. WUG Overrepen

Huidig ruimtegebruik:
De gronden zijn vandaag voornamelijk in gebruik voor landbouwdoeleinden.

GRS:
De kern van Overrepen wordt in het GRS aangeduid als een ‘onvoldoende uitgerust woonkern’. Dit betekent dat bestaande
voorzieningen worden gehandhaafd maar dat er geen bijkomende nieuwe voorzieningen wordt ingeplant. Speciale
aandacht gaat uit naar herstel en behoud van de historisch gegroeide morfologische structuur en eigenheid. Ingrepen
gebeuren in functie van de uitbouw van een aangenaam residentieel woonmilieu, en moeten het bestaande woningbestand
verbeteren.

Het aanwezige woonuitbreidingsgebied wordt gereserveerd. Binnen het woonuitbreidingsgebied dient een zone te worden
gereserveerd voor de inpassing van een zone voor sport en spel.

Conclusie:
Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet weerhouden voor herbestemming omwille van de reservatie volgens het GRS.

2. WUG Geebroek

Huidig ruimtegebruik:
De gronden zijn deels ingevuld met woningen. In het noorden betreft het een residentiële bebouwingstypologie met
overwegend vrijstaande woningen op ruime percelen. In het zuiden bevinden zich eerder grondgebonden woningen in een
geschakelde bouwvorm. Deze structuren penetreren het gebied vanuit het westen en zijn haaks uitgebouwd vanaf de
Hasseltsesteenweg.

Daarnaast situeren zich in het gebied een aantal sterke groenstructuren in aansluiting met de groenstructuur langs de
voormalige spoorlijn tussen Tongeren en Sint-Truiden, afgewisseld met open percelen. De open percelen bestaan uit
grasland of zijn in gebruik voor landbouwdoeleinden.
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GRS:
Het WUG behoort tot het Romeins Artefactenkwadrant. De historisch gegroeide bebouwing langs Ijzerbron wordt door de
herinrichting als woonerven versterkt en ondersteund door de introductie van sterke groenstructuren. De vallei van de
Ijzerbronnen en het voormalige stort langsheen de Cesarlaan worden onderdeel van een groene vinger. Het GRS voorziet
dus niet meteen een verdere bebouwing in dit gebied maar eerder een lokale verankering met de aanwezige
groenstructuren en de verdere uitbouw van de groenstructuren tot een groene vinger.

Het WUG is in bindende bepaling 3 geselecteerd voor een herbestemming.

WUG Geebroek

WUG Tongersveld

WUG Paspoel

Conclusie:
Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet weerhouden voor herbestemming omwille van de optie volgens het GRS om het
gebied te herbestemmen naar groengebied. Ook is dit gebied omwille van de ondergrond niet geschikt voor
beroepslandbouw aangezien het een zeer drassig gebied is. Bovendien sluit dit gebied niet aan bij een structureel agrarisch
gebied.
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In de deelruimte “Romeins Artefactenkwadrant” situeren zich nog twee woonuitbreidingsgebieden: Paspoel en
Tongersveld. In de beide woonuitbreidingsgebieden zijn al ontwikkelingen gebeurd, maar bestaan er nog mogelijkheden
naar inbreiding. Hierop volgend wordt kort aangehaald wat de visie is uit het GRS met betrekking tot deze
woonuitbreidingsgebieden.

WUG Paspoel-Paardsweidestraat1

Huidig ruimtegebruik:
In het noorden van het woonuitbreidingsgebied heeft zich reeds een ontwikkeling met sociale woningen voorgedaan.
Recent zijn plannen opgemaakt voor de bouw van een nieuw sociaal woonproject op deze plek. Het zuidelijk deel is nog niet
ontwikkeld en is heden nog voornamelijk in gebruik voor landbouwdoeleinden of als grasland.

GRS:
Het woonuitbreidingsgebied Paspoel wordt afgewerkt in functie van het realiseren van een gezonde sociale mix. Het WUG
is al deels ingevuld. In de ontwikkelingsvisie voor de deelruimte wordt aangegeven dat er nog een concreet strategisch
inbreidingsproject mogelijk is in het zuidelijk deel van het WUG.

Conclusie:
Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet weerhouden voor herbestemming omwille van de voorziene wooninbreiding
volgens het GRS. Voorliggend PRUP omvat een gebiedsdekkend deelPRUP voor deze site waarin het binnengebied
inderdaad herbestemd wordt naar een stedelijk woongebied (deelplan 4 – Paardsweidestraat).

1 In het GRS is er sprake van het WUG Paspoel. In de afbakening van het KSG Tongeren werd de naamgeving voor dit
woonuitbreidingsgebied opgesplitst. Het noordelijk, reeds ontwikkeld deel, kreeg de naam “Paspoel” en het zuidelijk, nog te ontwikkelen
deel, kreeg de naam “Paardsweidestraat”.
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WUG Tongersveld

Huidig ruimtegebruik:
Het woonuitbreidingsgebied is al voor een groot stuk ingevuld. Verspreid in de woonontwikkeling situeren zich nog een
aantal percelen die nog niet ingevuld zijn en waar nog een ontwikkeling mogelijk is.

GRS:
Het WUG behoort tot het Romeins Artefactenkwadrant. Het residentieel wonen ter hoogte van het woonuitbreidingsgebied
Tongersveld wordt versterkt. Het WUG is grotendeels ingevuld. In de ontwikkelingsvisie voor de deelruimte wordt wel
aangegeven dat er nog een concreet strategisch inbreidingsproject mogelijk is.

Conclusie:
Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet weerhouden voor herbestemming omwille van het feit dat het reeds grotendeels is
ingevuld. Bijkomend is in het GRS bepaald dat nog vrijliggende percelen in aanmerking komen voor wooninbreiding.

3. WUG Juffrouwenweg2

Huidig ruimtegebruik:
Het westelijk woonuitbreidingsgebied is al deels ingevuld. Voor het overige deel werd een gemeentelijk RUP opgemaakt,
met name RUP Siegelsmarkt, goedgekeurd door de deputatie op 24.05.2012. Het centraal woonuitbreidingsgebied is in zijn
geheel nog niet ontwikkeld en in gebruik voor landbouwdoeleinden. In het oostelijk woonuitbreidingsgebied is het
begeleidingscentrum “Ter Heide” gevestigd voor personen met een (diep – ernstig meervoudige) handicap en in het
zuidwesten van het woonuitbreidingsgebied is er recent ook een ontwikkeling gebeurd. De rest van het gebied
“Heurkensberg” is vrijgegeven voor woningbouw op basis van het door de deputatie in zitting van 13.09.2012 afgeleverde
PRIAK (PRIncipieel AKkoord). Deze gronden zijn vandaag nog voornamelijk in gebruik voor landbouwdoeleinden of als
grasland.

2 In het GRS is er sprake van 2 afzonderlijke woonuitbreidingsgebieden: Sigelmarkt en Heurkensberg. Het centraal gelegen
woonuitbreidingsgebied net ten noorden van de groeve Francart wordt in het GRS niet concreet besproken. In de afbakening van het KSG
Tongeren wordt er echter enkel gesproken over dit centraal woonuitbreidingsgebied, hetgeen de naam “Juffrouwenweg” kreeg.
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GRS:
Het WUG behoort tot het sporenkwadrant. Relevante aandachtspunten binnen het sporenkwadrant zijn onder meer de
evenwichtige uitbouw van de sociale woningbouwconcentratie Siegelmarkt, de ontwikkeling van het
woonuitbreidingsgebied Heurkensberg en de renovatie van het sterk verouderde woningbestand. Het
woonuitbreidingsgebied Heurkensberg moet ontwikkeld worden als een gedifferentieerd eigentijds woonmilieu.

Daar tegenover staat de uitbouw van de groeve Francart tot een recreatieve ontwikkelingspool en daaraan gekoppeld de
penetratie van het buitengebied in het stedelijk weefsel en de uitbouw van het boomgaardenlandschap.

Het WUG ten noorden van groeve Francart is in bindende bepaling 3 geselecteerd voor een herbestemming naar
recreatiegebied.

Conclusie:
Het centraal gelegen woonuitbreidingsgebied wordt weerhouden voor herbestemming. Het gebied is reeds in gebruik door
landbouwers en sluit onmiddellijk aan op een structureel agrarisch gebied. Uit onderzoek van de stad is gebleken dat een
volledige herbestemming naar recreatiegebied op deze plek niet nodig is. Het volstaat enkel de schietstand en de groeve te
herbestemmen naar recreatie.
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4. WUG Tumulus3

Huidig ruimtegebruik:
Het merendeel van de gronden in het woonuitbreidingsgebied zijn in gebruik voor landbouwdoeleinden of zijn ingevuld als
grasland.

GRS:
Koninksem wordt in het GRS aangeduid als een “zeer goed uitgeruste woonkern”. Dit betekent dat in het centrum een
aanbod aan basisvoorzieningen moet bestaan. Ook moeten er een aantal woningen voor ouderen voorzien worden,
bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast moet in het centrum een zone voor recreatie voorzien worden. De
centrumstraten moeten kwalitatief ingericht worden als structurele dragers voor voorzieningen.

Het binnengebied tussen de Kerkstraat en de Paardsweidestraat wordt behouden als open ruimte. De in dit gebied gelegen
Tumulus en de Tumulus ter hoogte van de N69 (Romeinse Kassei) worden landschappelijk geïntegreerd. De tumuli zijn
samen met de kerktoren van Koninksem de belangrijkste bakens.

Het WUG is in bindende bepaling 3 geselecteerd voor een herbestemming naar zone voor hobbylandbouw.

een structureel agrarisch gebied

Conclusie:
Het woonuitbreidingsgebied wordt weerhouden voor herbestemming. Het gebied is reeds in gebruik door landbouwers. In
het GRS is bovendien dergelijke herbestemming voorzien.

3 In het GRS is er sprake van het WUG Kerkstraat-Paardsweidestraat. In de afbakening van het KSG Tongeren is dit WUG gekend onder de
naam “Tumulus”.
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5. WUG Lauw

Huidig ruimtegebruik:
Het merendeel van de gronden in het woonuitbreidingsgebied zijn in gebruik als grasland.

GRS:
Lauw wordt in het GRS aangeduid als een “uitgeruste woonkern”. Dit betekent dat de kern een basispakket aan
voorzieningen moet omvatten en een aan het centrum verbonden recreatiegebied. Prioriteit wordt gegeven aan de
revitalisering van de centrumgebieden, onder meer door de inrichting van kwalitatieve verblijfsplekken met aandacht voor
straatmeubilair. De huidige ruimtelijke context en historisch gegroeide morfologische structuur vormt de uitgangsbasis voor
de verdere uitbouw.

In Lauw ligt de nadruk op het kenmerkende gebouwenpatrimonium en de ruimtelijke verankering ervan. Het
woonuitbreidingsgebied achter de kerk wordt in reserve gehouden om een centrumgerichte verdichting naar de toekomst
te verzekeren.

Conclusie:
Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet weerhouden voor herbestemming omwille van de reservatie volgens het GRS.



11

6. WUG Rutten

Huidig ruimtegebruik:
Het woonuitbreidinsgebied wordt van oost naar west doorsneden door de Smalstraat. Het merendeel van het
woonuitbreidingsgebied langs de Smalstraat is al ontwikkeld. Achterliggend situeren zich nog braakliggende gronden of
gronden in gebruik als grasland/weiland.

GRS:
Rutten wordt in het GRS aangeduid als een “uitgeruste woonkern”. Dit betekent dat de kern een basispakket aan
voorzieningen moet omvatten en een aan het centrum verbonden recreatiegebied. Prioriteit wordt gegeven aan de
revitalisering van de centrumgebieden, onder meer door de inrichting van kwalitatieve verblijfsplekken met aandacht voor
straatmeubilair. De huidige ruimtelijke context en historisch gegroeide morfologische structuur vormt de uitgangsbasis voor
de verdere uitbouw.

Het woonuitbreidingsgebied tussen de Beekstraat en de Motstraat wordt in reserve gehouden.

Conclusie:
Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet weerhouden voor herbestemming omwille van de reservatie volgens het GRS.
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18 Bijlage 4: beslissing Deputatie flankerend beleid



p r o v in c í eLimburØ

Ditecr¡e RU ímte

o¡ensr Landbouw en Platteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de volgende doelstellingen en acties van het provinciaal beleid 20'14-2019:
- Beleidsdoelstelling 2014000005'Overig Beleid'
- Actieplan 2014000048 'Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en

bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg'
- Actie 2014000269 'Ruimte voor land- en tuinbouw';

Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg, in het bijzonder de bindende bepaling 29 van

het plan;

Gelet op de studie voor de opmaak van het Provinciaal Huimtelijke Uitvoeringsplan 'afbakening
kleinstedelijk gebied Tongeren', in het bijzonder de opname van een bijkomend regionaal bedrijventerrein

in Tongeren-Oost;

Ovenruegende dat voor de ontwikkeling van een bijkomend bedrijventerrein in Tongeren-Oost ca' 50 ha

agrarisch gebied zal worden omgevormd naar andere bestemmingen;

Gelet op de beslissing van de deputatie d.d. 201 1-07-07 tot goedkeuring van het 'Locatieonderzoek naar

de inplanting van ca. 
-SO 

tra Oi;t<omend regionaal bedrijventerrein in Tongeren, voozien van een plan-

MER;, ter vobrbereiding van het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren';

Ovenruegen dat in het locatieonderzoek op basis van 16 potentiële locaties in totaal zes locaties werden

weerhouden voor het verdere traject;

Gelet op de beslissing van de deputatie d.d. 2014-04-08 tot goedkeuring van het Plan-MER voor de

afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren;

Gelet op de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport voor de opmaak van het PRUP 'afbakening
kleinstedelijk gebied Tongeren' ;

Gelet op dê beslissing van de deputatie d.d.2013-10-24lol goedkeuring van de

Landbouwgevoeligheidsanalyse voor het bijkomende bedrijventerrein;

Ovenrvegende dat het aantal potentiële locaties op basis van het procesverloop verder werd gereduceerd

tot twee locaties;

Gelet op de beslissing van de deputatie d.d.2014-04-10 tot goedkeuring van het

Landbouweffectenrafport, waarin het effect op de agrarische sector voor de twee resterende locaties

verder zijn onderzocht;

Overwegende dat uit het Landbouweffectenrapport blijkt dat beide gebieden min of meer evenwaardig

zijn;

Ovenruegende dat uit de verschillende studies ter voorbereiding van het PRUP kon worden
geconclúdeerd dat zoekzone 1 de meest geschikte locatie is voor de ontwikkeling van het bijkomende

bedrijventerrein;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 2014-04-10 waarin beslist is om zoekzone 1 op te nemen als

te ontwjkkelen regionaal bedrijventenein in het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren';

Kenmerk
1 24.01 .20 /5201 4N 063658
Dossier
201 4N009592
Bijlagen



Gelet op de impact die de ontwikkeling van het bijkomende bedrijventerrein zal hebben op de bedrijfsvoering, -

ontwikkeling en -strategie van de landbouwbedrijven die de betreffende percelen momenteel in professioneel

gebruik hebben;

Ovenruegende het hoge percentage grondgebonden landbouwactiviteiten in Tongeren en de bijgevolg grote

impact van grondverlies;

Gelet op het feit dat uit het Landbouweffectenrapport blijkt dat 15 landbouwbedrijven grond verliezen en

betrokken partij zijn;

Ovenruegende dat de oprichting van een flankerende werkgroep Tongeren-Oost wenselijk en noodzakelijk is bij

de verdere ontwikkeling van het bijkomende regionaal bedrijventerrein om de impact voor de betrokken
landbouwers zo veel als mogelijk te milderen;

Ovenruegende dat de werkgroep het best kan bestaan uit deskundigen van relevante organisaties die zowel de

betrokken landbouwbedrijven als de verschillende betrokken overheidsniveaus veftegenwoordigen;

Overwegende dat de Dienst Landbouw en Platteland deze werkgroep kan initiëren;

Gehoord het verslag van lnge Moors, lid van'het college;

BESLUIT
Artikel I Er wordt overgegaan tot de oprichting van een werkgroep 'Tongeren-Oost'. De werkgroep krijgt de

opdracht om de impact van de inname van agrarisch gebied voor de ontwikkeling van een bijkomend
bedrijventerrein zoveel als mogelijk te milderen.

Artiket 2 De werkgroep zal bestaan uit deskundigen van verschillende relevante organisaties en overheden. Zij

wordt als volgt samengesteld:
- een vertegenwoordiger van elke landbouworganisatie (Boerenbond, VAC en ABS)
- een vertegenwoordiger van het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame

Landbouwontwikkeling
- een vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

- een vertegenwoordiger van de provincie Limburg, Dienst Landbouw en Platteland
- een vertegenwoordiger van de provincie Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
- een vertegenwoordiger van de stad Tongeren.

Kenmerk
1 24.01 .20 /5201 4N063658
Dossier
201 4N009592
Bijlagen



Artikel 3 Er wordt een zendbrief gestuurd naar alle'betrokken'

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove,

lgor PhiltJens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, lnge Moors, leden;

Renata CamPs, Provinciegriff ier

Hasselt d,d. 2014-1 1-13

De verslaggever,
get. lnge Moors

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

Kenmerk
1 24.01 .20/520 1 4N063658
Dossier
201 4N009592
Bijlagen

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriff ier

Bruno Bamps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

CIE

ê
¿

¿1Ñrl
o ¿2

ú
c

q
a

ú

I
ùTÀ"



1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 135 van 210

19 Bijlage 5: deelplan 1 – afbakeningslijn – kaarten be-
staande feitelijke toestand



Kaart: Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren
           op orthofoto

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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Kaart: Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren
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Kaart: Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren
           op topokaart
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20 Bijlage 6: deelplan 1 – afbakeningslijn – kaarten be-
staande juridische toestand



Kaart: Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren
           op het gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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Kaart: Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren
           op bestaande RUP 's en BPA 's
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21 Bijlage 7: deelplan 1 – afbakeningslijn – overzichtskaar-
ten segmenten



Kaart: Afbakeningslijn met aanduiding van 
segmenten; op gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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Kaart: Afbakeningslijn met aanduiding van 
segmenten; op orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend
 Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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Kaart: Afbakeningslijn met aanduiding van 
segmenten; op topokaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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22 Bijlage 8: deelplan 2 – Logistiek bedrijventerrein Tonge-
ren-Oost – kaarten bestaande feitelijke toestand



kaart: orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap
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kaart: topografische kaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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23 Bijlage 9: deelplan 2 – Logistiek bedrijventerrein Tonge-
ren-Oost – kaarten bestaande juridische toestand



kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

TONGEREN

RIEMST

deelplan regionaal bedrijventerrein

N

T T

T

T

T
T

T
T

44PPPPP
N

0 100 200 300 40050
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
150c- bestaande hoofdverkeerswegen
150k- bestaande hoogspanningsleidingen
0102- woongebied met landelijk karakter
0401- gebieden voor dagrecreatie
0600- bufferzones
0701- natuurgebied
0900- agrarische gebieden
1000- industriegebieden
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's
1500- bestaande autosnelwegen

TONGEREN

RIEMST

JUPRELLE

HOESELT

BORGLOON

BASSENGE

AWANSCRISNEE

HEERS

KORTESSEM
BILZEN

HERSTAPPE
OREYE

ANS

STAD TONGEREN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

deelplan regionaal bedrijventerrein

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren



kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

Afvoersloot

Afvo
ers

loo
t

TONGEREN

RIEMST

deelplan regionaal bedrijventerrein

44PPPPP
N

0 100 200 300 40050
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
waterlopen

TONGEREN

RIEMST

JUPRELLE

HOESELT

BORGLOON

BASSENGE

AWANSCRISNEE

HEERS

KORTESSEM
BILZEN

HERSTAPPE
OREYE

ANS

STAD TONGEREN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

deelplan regionaal bedrijventerrein

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren



kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: atlas der buurtwegen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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24 Bijlage 10: deelplan 3 – Militair gebied te Berg – kaar-
ten bestaande feitelijke toestand



kaart: orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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deelplan militair domein te Berg



kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap
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kaart: topografische kaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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25 Bijlage 11: deelplan 3 – Militair gebied te Berg – kaar-
ten bestaande juridische toestand



kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: atlas der buurtwegen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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26 Bijlage 12: deelplan 4 – Paardsweidestraat – kaarten
bestaande feitelijke toestand



kaart: orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap
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kaart: topografische kaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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27 Bijlage 13: deelplan 4 – Paardsweidestraat – kaarten
bestaande juridische toestand



kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: atlas der buurtwegen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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28 Bijlage 14: deelplan 5 – Plinius – kaarten bestaande fei-
telijke toestand



kaart: orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap

TONGEREN deelplan Plinius

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA44PPPPP
N

0 100 200 300 40050
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan

TONGEREN

RIEMST

JUPRELLE

HOESELT

BORGLOON

BASSENGE

AWANSCRISNEE

HEERS

KORTESSEM
BILZEN

HERSTAPPE
OREYE

ANS

STAD TONGEREN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

deelplan Plinius

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren



kaart: topografische kaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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29 Bijlage 15: deelplan 5 – Plinius – kaarten bestaande ju-
ridische toestand



kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

TONGEREN deelplan Plinius

P

RP

N

RP

N
N

KH

N

N

P

NP

P

N

KH

P

44PPPPP
N

0 100 200 300 40050
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
150c- bestaande hoofdverkeerswegen
0100- woongebied
0101- woongebied met waarde
0102- woongebied met landelijk karakter
0105- woonuitbreidingsgebied
0200- gebied voor openbaar nut
0415- recreatiepark (RP)
0500- parkgebieden
0510- parkgebied met semi-agrarische functie
0701- natuurgebied
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle gebieden
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's

TONGEREN

RIEMST

JUPRELLE

HOESELT

BORGLOON

BASSENGE

AWANSCRISNEE

HEERS

KORTESSEM
BILZEN

HERSTAPPE
OREYE

ANS

STAD TONGEREN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

deelplan Plinius

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren



kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: atlas der buurtwegen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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30 Bijlage 16: deelplan 6 – WUG Tumulus – kaarten be-
staande feitelijke toestand



kaart: orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap

TONGEREN deelplan WUG Tumulus

deelplan Paardsweidestraat

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA44PPPPP
N

0 100 200 300 40050
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan

TONGEREN

RIEMST

JUPRELLE

HOESELT

BORGLOON

BASSENGE

AWANSCRISNEE

HEERS

KORTESSEM
BILZEN

HERSTAPPE
OREYE

ANS

STAD TONGEREN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

deelplan WUG Tumulus

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren



kaart: topografische kaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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31 Bijlage 17: deelplan 6 – WUG Tumulus – kaarten be-
staande juridische toestand



kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: atlas der buurtwegen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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32 Bijlage 18: deelplan 7 – WUG Juffrouwenweg – kaarten
bestaande feitelijke toestand



kaart: orthofoto

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: stratenatlas

Bron: Open Streetmap
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kaart: topografische kaart

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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33 Bijlage 19: deelplan 7 – WUG Juffrouwenweg – kaarten
bestaande juridische toestand



kaart: gewestplan

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: GRB, bestaande RUP 's en BPA 's, 
           en verkavelingen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: bouwkundig en beschermd erfgoed

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 06/2013, RWO, Beschermde Landschappen, stads- en 
dorpsgezichten, monumenten, 2013
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kaart: landschapsatlas

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: natura 2000 en VEN-gebied

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV

TONGEREN deelplan WUG Juffrouwenweg

44PPPPP
N

0 100 200 300 40050
Meter

Legende:
indicatieve grens deelplan
Habitatrichtlijngebieden
Vogelrichtlijngebieden

VEN en IVON - VEN- of IVON-gebied (01/01/2013)
Grote Eenheden Natuur
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
natuurverwevingsgebied TONGEREN

RIEMST

JUPRELLE

HOESELT

BORGLOON

BASSENGE

AWANSCRISNEE

HEERS

KORTESSEM
BILZEN

HERSTAPPE
OREYE

ANS

STAD TONGEREN

Provincie LimburgOpdrachtgever:

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

deelplan WUG Juffrouwenweg

PRUP Afbakening Structuurondersteunend 
Kleinstedelijk Gebied Tongeren



kaart: waterlopen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: overstromingsgevoelige gebieden

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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kaart: atlas der buurtwegen

Bron: GIS Provincie Limburg, NGI, AAPD, AGIV
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TITEL II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften van het grafisch plan voor de verschillende deelplannen
Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in twee kolommen.  In de eerste kolom wordt een inhou-
delijke toelichting gegeven.  Deze kolom heeft een toelichtende en richtinggevende functie.  In de tweede kolom
worden de stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect opgenomen.
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0 Algemene bepalingen

0.1 Gehanteerde begrippen

Autonome kantoren Bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een
hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge personeelsintensiteit.  De kan-
tooractiviteit is hier niet ondergeschikt aan andere bedrijfsactiviteiten zoals pro-
ductie of verwerking van goederen.

Bebouwing, gebouwen Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeelte-
lijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Bedrijfswoning Een woning bij een bedrijf bedoeld voor de noodzakelijke huisvesting van bewa-
kings- en/of onderhoudspersoneel.

Bestemming De bestemming duidt de activiteiten die binnen een bepaalde zone toegestaan
worden.

De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden voor minstens de helft
van de totale zone.

Secundaire bestemmingen zijn op niveau van de globale zone in mindere mate
vertegenwoordigd.

Bouwhoogte De hoogte gemeten vanaf de bestaande of ontworpen wegenis waarlangs het
perceel ontsloten wordt tot het hoogste punt van de dakconstructie.

Bouwlaag Bedoeld wordt de ruimte tussen een vloer en het daarboven liggend plafond. De
bouwlagen gelegen onder het maaiveldniveau zijn kelderverdiepingen en komen
niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal bouwlagen van een gebouw.
Volwaardige bouwlaag: een bouwlaag over de volledige diepte en breedte van het
gebouw.

Constructie Elk bouwwerk van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal dat met de
grond verbonden is of erop geplaatst is.

Eéngezinswoning Elk gebouw bestaande uit één woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt
met het volledige gebouw. Wordt ook beschouwd als een ééngezinswoning: een
gebouw met een nevenfunctie die minder dan de helft van de totale vloeropper-
vlakte van het gebouw beslaat en waarbij de rest van het gebouw volledig wordt
gebruikt als één woonentiteit.

Functie De functie legt de gewenste activiteit op een perceel of in een gebouw juridisch
vast.

De hoofdfunctie moet voor minstens 50% van de bruto-vloeroppervlakte gereali-
seerd worden.
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De ondergeschikte functie is steeds gerelateerd aan de hoofdfunctie. Alle onder-
geschikte functies samen mogen niet meer dan 50% van de bruto-
vloeroppervlakte innemen. Wanneer ondergeschikte functies niet verenigbaar zijn
met de hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd worden.

Handel Het kopen en verkopen van goederen, diensten en/of energie.

Horeca Hotel, restaurant en café

Horticulturele waarden Waarden inzake tuinontwerp of hovenierskunde

Inheems Inheemse beplanting is samengesteld uit soorten die typisch en eigen aan de
streek zijn zodat ze aangepast zijn aan het klimaat en de bodemsamenstelling,
bovendien zijn ze beter bestand tegen ziektes.

Inrichtingsstudie Een inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader
van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor
het gebied.

Kantoorachtigen Bedrijven in gebouwen met de uiterlijke vorm van een kantoor, maar met een
functie en/of hoofdactiviteit die niet gericht is op hoofdzakelijk administratieve en
personeelsintensieve dienstverlening.

Kantoor Een gebouw of een deel van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor het ver-
richten van beheers- en administratief werk.

Kleinhandel Kleinhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de
consument. Panden met kleinhandel zijn publieksgericht.

Logistiek9 Logistiek management is het deel van het supply chain management dat de
stroom, de retourstroom en de opslag van goederen en de gerelateerde informa-
tiestroom op een kostenefficiënte wijze plant, implementeert en controleert vanaf
het punt van origine tot aan het punt van bestemming, rekening houdend met de
vereiste serviceniveaus.

Logistiek management omvat over het algemeen volgende activiteiten: transport-
beheer van de inkomende en uitgaande stromen, vlootmanagement, opslag, ma-
teriaalbeheer, orderbeheer, logistiek netwerkdesign, voorraadbeheer, vraagvoor-
spelling en het beheer van logistieke dienstverleners. Daarnaast zijn er ook bedrij-
ven die dit takenpakket uitbreiden met: sourcing en aankoop, productieplanning,
verpakking, eindassemblage en klantenservice.

Logistiek management is bijgevolg een functie die alle logistieke activiteiten coör-
dineert, optimaliseert en integreert met andere bedrijfsfuncties, zoals marketing,
verkoop, productie, financiën en informatietechnologie. Hiertoe wordt de functie
betrokken in alle planning- en uitvoeringniveaus, zowel op strategisch en tactisch
als op operationeel niveau.

De vele activiteiten die onder logistiek management ressorteren, kunnen in vijf
categorieën onderverdeeld worden:
1. Transport –het verplaatsen van goederen- en overslag van de of naar de

andere transportmodus;
2. Opslag en warehousing – het voorzien van buffers in de logistieke keten;
De twee eerste categorieën vormen de ‘basislogistieke’ activiteiten.
3. Value Added Logistics (VAL) of Toegevoegde Waarde Activiteiten – logis-

tieke diensten met betrekking tot de goederenstroom, naast de basislogis-
tieke activiteiten transport en opslag. Voorbeelden zijn labeling, kitting en

9 Deze definitie komt uit het masterplan ‘Logistieke studie uitbreiding Tongeren Oost’ in opdracht van POM Limburg, d.d.
9 december 2014
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assemblage. Value Added Services (VAS) of Toegevoegde Waarde Diensten
– logistieke diensten met betrekking tot de informatiestroom. Voorbeel-
den zijn voorraadbeheer, douanebeheer en orderopname;

4. Ketenregie en –configuratie – het opzetten, organiseren, besturen en be-
heersen van logistieke netwerken;

5. Logistieke support activiteiten – ondersteunende diensten waaronder fi-
nanciële diensten, juridische diensten, douanediensten, ICT, diensten voor
goederen- en materiaalbeheer en arbeidsgerelateerde diensten.

Meergezinswoning Gebouw bestaande uit minimum twee woonentiteiten.

Onderhoudswerken Onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het gebruik voor de toe-
komst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van
geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.

Opslag De producten of productiegoederen behorend tot het normale bedrijfsproces die
worden opgeslagen d.m.v. stallen of stapelen.

Perceel Een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar
horende bebouwing is toegelaten.

Perceelsgrens De fysisch waarneembare grens van een perceel, onafhankelijk van de kadastrale
aanduidingen.

Regionaal bedrijf Een regionaal bedrijf met belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving op vlak
van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimte-inname of potentieel in te bufferen
effecten.  “Regionaal” verwijst niet uitsluitend naar de economische relaties of het
verzorgingsgebied van het bedrijf.

Socio-culturele voorzieningen Cultureel centrum, gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking,
eredienstgebouw, bibliotheek, …

Verharding Behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik
(weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt.
Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag,
asfalt en dolomiet.

Wonen Woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages en hob-
bylandbouw.

Woonentiteit Lokaal of geheel van aansluitende lokalen, hoofdzakelijk bestemd voor de huisves-
ting van een persoon of een groep van samenlevende personen. Worden niet be-
schouwd als woonentiteiten: entiteiten die deel uitmaken van toeristische ac-
commodaties of van collectieve verblijfsaccommodaties, zoals de tehuizen voor
bejaarden, de verpleeginrichtingen, de kazernes, de internaten, verblijfsaccomo-
datie voor studenten opgericht door erkende onderwijsinstellingen, de kloosters,
de opvangcentra, de gevangenissen.

Zone Een op het grafisch plan aangegeven vlak met eenzelfde bestemming.

Zonnepanelenpark In een zonnepanelenpark, ook wel solar veld genoemd, staan grote aantallen zon-
nepanelen op één plek, al dan niet aaneensluitend. Het park heeft een industrieel
karakter en wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van hernieuwbare
energie. Hierdoor kan tegelijkertijd veel zonne-energie opgewekt worden, waar-
mee bijvoorbeeld een regio, gemeente of wijk van energie voorzien kan worden.
Een zonnepaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. De zonne-
energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie.
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0.2 Waterbeheer

Voor zover ze de realisatie van de algemene en specifieke bestemming niet in het gedrang brengen, zijn volgende
werken, handelingen en wijzigingen in functie van waterbeheer toegestaan op voorwaarde dat de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden:

het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van beken en grachten;
het behoud en herstel van de structuurkenmerken en de waterkwaliteit van de beken en grachten;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast;
het beveiligen van bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen;
het behoud en herstel van de verbindingsfunctie van beken en grachten;
het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.
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1.1 Deelplan 1: Afbakeningslijn structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren

Verordenend grafisch plan
deelplan 1: Afbakeningslijn structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften

Het kleinstedelijk gebied wordt aangeduid met een afbake-
ningslijn met een verordenende betekenis. Deze lijn bepaalt
het gebied waarbinnen de ontwikkelingsperspectieven voor
de stedelijke gebieden van toepassing zijn.

Binnen de afbakeningslijn blijven (met uitzondering van de
gebieden waarvoor in dit RUP een deelplan is uitgewerkt) de
voorschriften van de geldende plannen van aanleg (gewest-
plan, BPA en RUP) van kracht. Het vergunningenbeleid in het
stedelijk gebied wordt verder gevoerd op basis van de be-
staande plannen van aanleg. De verantwoordelijkheid voor
het afleveren van vergunningen blijft ongewijzigd.

Conform de decretale bepalingen werken de ontwikkelings-
perspectieven voor de kleinstedelijke gebieden, zoals opge-
nomen in het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan, niet rechtstreeks door op het vergunningenbeleid.
Ze werken wel door naar de plannen die binnen de grenslijn
worden opgemaakt. Dit geldt zowel voor gewestelijke, pro-
vinciale als gemeentelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de
opmaak van structuurplannen en andere overheidsprojecten
wordt rekening gehouden worden met die ontwikkelingsper-
spectieven.

Artikel 1.1: afbakeningslijn structuurondersteunende klein-
stedelijk gebied Tongeren

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het struc-
tuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan
voorschriften werden vastgelegd blijven de op het ogenblik
van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De
bestaande voorschriften kunnen door voorschriften in nieu-
we gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden vervangen.

Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten
binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen van de
ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalin-
gen in verband met de verbindende waarde van deze ruimte-
lijke structuurplannen.
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1.2 Deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

Verordenend grafisch plan
deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemming

Op een regionaal bedrijventerrein kunnen bedrijven ge-
vestigd en uitgebaat worden die om ruimtelijke of milieu-
redenen niet verweefbaar (meer) zijn met een multifunc-
tionele stedelijke of residentiële omgeving.
De definitie van logistiek is opgenomen bij paragraaf 0.1
onder ‘gehanteerde begrippen’.
Het opzet is in eerste instantie logistieke bedrijfsactivitei-
ten te huisvesten in deze zone. Andere regionale be-
drijfsactiviteiten worden hierbij niet uitgesloten voor
zover deze het imago van het logistieke park niet scha-
den.

In afwachting van de bedrijfsfunctie kunnen de gronden
bewerkt blijven in functie van de landbouw.

Seveso-inrichtingen kunnen maar worden toegelaten
voor zover de externe risico’s verbonden aan deze ge-
vaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Hier-
voor wordt verwezen naar het ruimtelijk veiligheidsrap-
port.

Artikel 2.1: zone voor logistieke bedrijvigheid

Gebiedscategorie: bedrijvigheid

De zone is bestemd voor regionale bedrijven met logistiek als
hoofdbestemming.

Andere regionale bedrijfsactiviteiten zijn als secundaire bestem-
ming toegestaan.

Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsak-
koord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Ge-
west, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlij-
ke stoffen zijn betrokken, kunnen maar worden toegelaten voor
zover de externe risico’s verbonden aan deze gevaarlijke stoffen (in
het bedrijf) voldoen aan de in Vlaanderen geldende risicocriteria.

Volgende bestemmingen zijn niet toegelaten:
autonome kantoren op percelen van minder dan 5.000m² en
zonder aantoonbare relatie met de logistieke activiteiten op
het bedrijventerrein;

verwerking en bewerking van mest en slib;

grondverwerkingsbedrijven;

autonome kleinhandel waaraan geen andere bedrijfsactiviteit
gekoppeld is.

Volgende ondergeschikte functies zijn toegestaan voor zover ze
gekoppeld zijn aan de hoofdfunctie van een individueel bedrijf:

kantoren en toonzalen voor zover ze geen loketfunctie hebben;
dienstruimten voor personeel;
één bedrijfswoning per bedrijf voor zover de maximale vloer-
oppervlakte 200m² bedraagt.
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Verordenend grafisch plan
deelplan 2: Logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost
Informatief Verordenend
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Onder gemeenschappelijke en complementaire voorzie-
ningen wordt onder meer verstaan: een vrachtwagen-
parking, een kinderopvang en een bedrijfsrestaurant.
.

Met openbare nutsvoorzieningen worden onder meer
riolering,  electriciteitscabines, verdeelkasten, buswacht-
hokjes en  publieke  infopanelen bedoeld. Met gemeen-
schapsvoorzieningen zonder publieksgericht karakter
worden voorzieningen bedoeld die niet gericht zijn op de
‘klant’  of  waar de burger/gebruiker zelf niet naar toe-
komt.  Dienstverleningen  met  een openbaar karakter
(op vlak van onderwijs, cultuur, verzorging,…) zijn niet
toegelaten.

Inrichting

De bestaande wegenis ligt binnen de ‘zone voor wegenis’
binnen dit plangebied en sluit aan op de Michielenweg.
In navolging op de gewenste verkeersontsluiting dient
deze bestaande wegenis aan oostelijke zijde aan te slui-
ten op de ontsluitingsstructuur die parallel met de E313
loopt.

Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inhe-
rent aan het functioneren van het regionaal bedrijventerrein, zijn
als bestemming toegelaten.  Elke aanvraag tot stedenbouwkun-
dige vergunning voor zulk een voorziening wordt geëvalueerd op
dienstigheid en noodzakelijkheid in functie van het functioneren
van het bedrijventerrein.

In het gebied zijn windturbines toegelaten, alsook andere installa-
ties voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecu-
peratie voor zover de ruimte-inname verwaarloosbaar is ten aan-
zien van een gemiddeld bedrijfsperceel. De aanleg van een zonne-
panelenpark is niet toegestaan.

Inrichtingen en maatregelen voor waterbeheer, waterbuffering, -
huishouding en – infiltratie zijn toegelaten.

De aanleg van openbare wegen, de oprichting of aanleg van open-
bare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen zonder
publieksgericht karakter worden toegelaten.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

Ontsluiting / publieke ruimte

De zone wordt ontsloten langsheen bestaande wegenis die aan de
noordwestelijke zijde gelegen is. Op deze wegenis worden, zoals
indicatief aangeduid op het grafisch plan, maximaal 2 ‘toegangen
voor gemotoriseerd verkeer’ voorzien.
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Op de toegangen sluiten de 2 hoofdontsluitingswegen
aan die het bedrijventerrein ontsluiten. Deze wegen zijn
doodlopend of vormen een U-vormig wegtracé en sluiten
in dit laatste geval op elkaar aan. Wel is geen verbin-
dingsmogelijkheid voorzien naar de holle weg die net ten
zuidoosten van het plangebied ligt.
Het tracé van de ontsluitingswegen is niet vastgelegd en
kan bijgevolg in functie van de gewenste perceelsstruc-
tuur bepaald worden.

De aanleg van groenstructuren langsheen de wegenis
geeft een duidelijke ordening van het bedrijventerrein
weer en zorgt tegelijkertijd voor een aangenaam werk-
klimaat. Bijkomend is de meest westelijke groenstructuur
belangrijk als tijdelijke landschappelijke buffering in het
kader van de fasering van het bedrijventerrein (zie ver-
der).

Binnen het terrein zijn diverse perceelsoppervlakten
toegestaan om maximaal in te spelen op de toekomstige
bedrijfsbehoeften. Rekening houdende met de omgeving
en de opgelegde fasering zijn op korte en lange termijn
zowel grote, middelgrote als kleine percelen beschikbaar.

Om geluidsoverlast voor de omwonenden ter hoogte van
de Rosbergstraat te minimaliseren wordt geopteerd voor
zo veel mogelijk gekoppelde bebouwing zodanig dat het
geluid minimaal kan verspreid worden.

Om het bedrijventerrein optimaal te benutten in functie

De hoofdontsluitingsweg takt aan op de ‘toegangen voor gemotori-
seerd verkeer’. De 2 hoofdontsluitingswegen sluiten al dan niet op
elkaar aan. De hoofdontsluitingsweg heeft een minimale rooilijn-
breedte van 15,00m. Op de hoofdontsluitingsweg kunnen secun-
daire ontsluitingswegen aantakken die over een minimale rooilijn-
breedte van 10,00m beschikken.
Binnen de zone wordt éénvormigheid in weguitrusting voor de
ontsluitingswegen nagestreefd.

Langsheen de hoofdontsluitingsweg wordt een groenstructuur
aangeplant onder de vorm van laanbeplanting.

Terreinbezetting / bebouwing

De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5000m². Uitzonderin-
gen op de minimale perceelsoppervlakte zijn toegestaan voor:

percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrij-
venterrein een kleinere oppervlakte verkrijgen;
percelen met gemeenschappelijke en complementaire voor-
zieningen.

De bedrijfspercelen die grenzen aan de zuidwestelijke groenbuffer
dienen gekoppeld te worden. Er kunnen maximaal 4 losse gebouw-
gehelen geplaatst worden.

Minimum 1/3 van de perceelsoppervlakte dient te worden benut
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van bedrijfsdoeleinden wordt een minimale terreinbezet-
ting opgelegd. Het betreft de bebouwde oppervlakte en
niet de verharde oppervlakte. In het geval van een trans-
portbedrijf is deze bepaling niet haalbaar.

Aansluitend bij de woonomgeving wordt de bouwhoogte
beperkt.

Het inbouwen van bedrijfsgebouwen in de terrassen is
toegestaan.

Door een parkeerplaats voor vrachtwagens toegankelijk
te maken van op het openbaar domein wordt de overlast
op de openbare wegenis vermeden.

voor bedrijfsgebouwen tenzij het een transportbedrijf betreft.

De niet-bebouwde en niet-verharde delen van het bedrijfsperceel
dienen te worden ingericht als groenzones, gazon of infrastructuur
voor waterbeheer.

Binnen de bouwvrije stroken moet de toegankelijkheid voor hulp-
diensten gegarandeerd worden en dient minimum een zone van
5,00m breed bouwvrij te blijven.

Binnen het ‘voorlopig reservegebied’ is in de strook van 50,00m die
in het westen grenst aan de groenbuffer een maximale bouwhoog-
te van 14,00m toegestaan. Voor het overige is bouwhoogte vrij
Gehele of gedeeltelijke ondergrondse bouwlagen zijn toegestaan.

De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de bouwhoogte
gerespecteerd wordt.

Voor de vormgeving van de bouwvolumes staat een zorgvuldig
ruimtegebruik voorop voor zover de bedrijfsactiviteit dit toelaat:

groeperen van gebouwen;
bedrijfsgebouwen uitbreiden aansluitend op een bestaand
gebouw;
bouwen in meerdere bouwlagen.

Het bouwvolume, de dakvormen en de materiaalkeuze moeten
een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen in hun omge-
ving garanderen. De materiaalkeuze dient esthetisch verant-
woord te zijn en de architectuur te ondersteunen. De gevelmate-
rialen dienen hoogwaardig of duurzaam van aard te zijn.
Tussen de verschillende bouwvolumes op eenzelfde bedrijfsper-
ceel dient een eenheid in vormgeving en materiaalkeuze te be-
staan.

Parking

De benodigde parkeerplaatsen dienen op de betreffende bedrijfs-
percelen voorzien te worden of op gemeenschappelijke parkeerter-
reinen.
Indien het bedrijf een parkeerplaats voor vrachtwagens nodig
heeft, dan dient minimaal 1 parkeerplaats permanent toegankelijk
te zijn van op het openbaar domein.
Ook dienen voor elk van de bedrijven voldoende fietsenstallingen
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Inzake waterhuishouding is de vigerende wetgeving van
toepassing.

Het incorporeren van geluidsproducerende bedrijfsenti-
teiten in bedrijfsgebouwen minimaliseert de mogelijke
geluidshinder.

Beheer

Een archeologisch vooronderzoek kan toegepast worden
om een beter beeld te krijgen van de archeologische
waarde van het terrein. De vigerende sectorale wetge-
ving is hiervoor van toepassing.

te worden voorzien.

Overige bepalingen

Het hemelwater van het bedrijventerrein dient binnen het
‘parkgebied met waterbufferend vermogen’ en het ‘lineair
park’ te worden gebufferd. Indien de oppervlakte niet volstaat
dient bijkomend gebufferd te worden in deze zone en dit in
een gemeenschappelijk bufferbekken;
Het stapelen van goederen in open lucht moet door gebouwen
en/of groenschermen uit het zicht van alle openbare wegen,
waaronder ook de ontsluitingswegen van het bedrijventerrein,
worden onttrokken;
Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden tot
wat nodig is voor het realiseren van de bestemming en/of het
functioneren van de bedrijfsactiviteiten. Ook zijn reliëfwijzigin-
gen toegestaan in functie van voorzieningen voor waterberging
en –beheersing.
Publiciteit is enkel toegestaan in de gebieden waar bebouwing
is toegelaten. De publiciteit mag niet storend zijn voor het uit-
zicht van de omgeving en moet in harmonie zijn met de be-
trokken gevels.
De verlichting op de bedrijfspercelen dient van bovenaf te ge-
beuren voor zover dit inzake veiligheid voor bepaalde bedrijfs-
processen mogelijk is. Het aanstralen van gevelvlakken is ver-
boden; enkel op de gevels zijn verlichte publiciteitsborden toe-
gestaan.
Geluidsproducerende bedrijfsentiteiten worden, indien tech-
nisch haalbaar, intern in het bedrijfsgebouw ondergebracht.

Inrichtingsstudie

Er moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij de
vergunningsaanvraag worden gevoegd. Het betreft een samenhan-
gende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor ordening van
de gehele zone.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in de zone waarbinnen het
gelegen is en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van de
zone en de onmiddellijke omgeving. Indien de vergunningsaan-
vraag voorafnames doet ten aanzien van een aangrenzende deel-
zone en/of zone of hierop een impact heeft, moet ook deze deel-
zone en/of zone worden behandeld in de inrichtingsstudie. Elke
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Met de bestaande inrichtingsstudie wordt de inrichtings-
studie bedoeld die bij de meest recente vergunningsaan-
vraag is ingediend.

Voor de gewenste invulling van de groenaanplantingen
op het bedrijventerrein kan een beplantingsplan opge-
maakt worden als onderdeel van de inrichtingsstudie.

Het opzet is dat de locatie(s) voor windturbines gekozen
worden aan de hand van de gewenste inrichting van het
bedrijventerrein. Het is bijgevolg niet de bedoeling voor-
afgaand een vergunning te verlenen voor één of meerde-
re windturbines in voorliggend plangebied.

Onder wegenis worden de hoofdontsluitingswegen ver-
staan. Het aandeel wegenis stemt evenredig overeen met
het aandeel bedrijventerrein dat ontwikkeld wordt.

nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Er dient geen globale inrichtingsstudie te worden toegevoegd in
het geval de aanvraag geen wijziging van de verhouding bebouwd
ten opzichte van onbebouwd in de zone inhoudt of aan de verhou-
ding van de bouwvolumes geen wijzigingen worden aangebracht.
Bijkomend mag de aanvraag bovendien geen impact hebben op de
bestaande inrichtingsstudie van de betreffende zone.

In de inrichtingsstudie dienen volgende kwalitatieve bepalingen te
worden gemotiveerd:

een globale visie voor het bedrijventerrein;
het respecteren van het bestaande reliëf;
het voorzien van een landschappelijk en ecologisch verant-
woorde inrichting van het bedrijventerrein;
een optimale landschappelijke inpassing van de ontwikkeling
met aandacht voor de relatie met de landelijke omgeving en
het bestaande bedrijventerrein;
een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappe-
lijk gebruik en bundeling van voorzieningen en infrastructuur;
de waterbeheersing in het bedrijventerrein;
een gepaste ontsluitingsstructuur;
een optimale toegankelijkheid van het gebied voor langzaam
verkeer;
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen voor perso-
neel en bezoekers;
het verzekeren van de toegankelijkheid voor hulpdiensten;
het voorzien van voldoende fietsenstallingen.

De inplantingskeuze van (eventuele) windturbines vormt een es-
sentieel onderdeel van de inrichtingsstudie.

De zone wordt gefaseerd ontwikkeld.

De wegenis wordt aangelegd in overeenstemming met  de ontwik-
keling van het bedrijventerrein. Gelijktijdig met de aanleg van de
wegenis worden ook de bijhorende groenstructuren aangeplant
ten laatste in het plantseizoen dat volgt op de voltooiing van de
werken.
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Bestemming

Inrichting

De hoogte van de grondwal kan mede bepaald worden
op basis van geluidsstudies die in het kader van de ver-
gunningsaanvraag gebeuren.

Beheer

Artikel 2.2: groenbuffer

Gebiedscategorie: bedrijvigheid

De zone is bestemd voor de aanleg en inrichting van een fysieke en
visuele buffer in de vorm van een groenscherm tussen enerzijds de
‘zone voor logistieke bedrijvigheid’ en anderzijds het landelijk ge-
bied aan de zuid- en westzijde van het plangebied.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten.

De groenbuffer moet gelaagd worden opgebouwd en bestaat bij
gevolg uit hoog- en laagstammig groen in combinatie met struik-
gewas.
Aan de zuidwestelijke zijde omvat de groenbuffer een grondwal,
die eveneens beplant wordt.

De groenbuffer wordt aangeplant met inheemse struiken en bo-
men. Bovendien dient de beplanting groenblijvend te zijn geduren-
de het ganse jaar.

Het oprichten van gebouwen en het aanleggen van verhardingen is
niet toegestaan.

De aanleg van waterbuffers is toegestaan.

De buffer wordt als één geheel aangelegd en beheerd. Uiterlijk in
het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouw-
kundige vergunning voor de aanleg van de wegenis in de deelzone
waar de buffer aan grenst moet de ‘groenbuffer’ aangelegd en
beplant zijn.
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Bestemming

Het parkgebied heeft een landschappelijke waarde voor
de ordening van het bedrijventerrein. Maatschappelijk
biedt dit gebied een meerwaarde voor de werknemers
die in dit gebied kunnen wandelen of sporten. Ook inzake
waterbuffering en -infiltratie wordt in deze strook vol-
doende ruimte voorzien voor de opvang van hemelwater
van de bedrijfspercelen. Deze bufferbekkens hebben
eveneens een belangrijke landschappelijke betekenis.
Een deel van het park zit vervat onder artikel 2.13 (lineair
park).

Inrichting

De kleinschalige constructies hebben onder meer betrek-
king op sanitaire gebouwtjes en prieeltjes. Onder klein-
schalige infrastructuren worden onder meer zitbanken en
speeltoestellen verstaan.

Artikel 2.3: parkgebied met waterbufferend vermogen

Gebiedscategorie: bedrijvigheid

De zone is bestemd voor de aanleg en inrichting van een structure-
rend parkgebied dat naast een landschappelijke en natuurlijke
betekenis ook een belangrijke rol heeft inzake waterbuffering en -
infiltratie.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten.

Het park vormt landschappelijk één geheel met het ‘lineair park’.

Het park wordt aangeplant met inheemse struiken en bomen.

Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan. Kleinschalige con-
structies en infrastructuur ter ondersteuning van de parkfuncties
zijn toegestaan voor zover deze landschappelijk worden geïnte-
greerd in de parkachtige omgeving.

Het aanleggen van verhardingen is toegestaan in functie van door-
steken voor fietsers en voetgangers die bijkomend gerealiseerd
worden.

De vijvers, oevers, waterpartijen en waterlopen moeten op ecolo-
gische en natuurvriendelijke wijze worden ingericht en dit volgens
de principes van de natuurtechnische milieubouw.
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Beheer

Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden tot wat
nodig is voor het realiseren van de bestemming. Dit betekent dat
onder meer reliëfwijzigingen toegestaan zijn in functie van voor-
zieningen voor waterberging en –beheersing.

Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning binnen de ‘zone voor logistieke
bedrijvigheid’ moet de groenstrook integraal aangelegd en aange-
plant zijn.

De groenstrook moet in goede staat gehandhaafd en onderhouden
worden.

De zone dient als overstromingszone te worden beheerd.

Bestemming

De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde
wegencategorisering te bewerkstelligen.

Inrichting

Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet
verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening,
de verlichting, de afwatering, de beplanting, de veilig-
heidsuitrustingen, de geluidswerende constructies,……

Het is de bedoeling dat het aandeel wegenis beperkt
blijft tot de noodzakelijk infrastructuur en dat de overige
ruimte benut wordt hetzij voor bedrijvigheid hetzij voor
groen.

Artikel 2.4: zone voor wegenis

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie
van de weg, fiets- en voetpaden, inclusief nutsvoorzieningen.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegela-
ten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing van de ver-
keers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden, volgens de
wegencategorisering.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog
op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen,
kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastruc-
tuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor lang-
zaam verkeer toegelaten.

Bij de inrichting van deze wegen ligt de nadruk op de ontsluiting
van de aangelande functies. De delen van de zone die niet als we-
genis worden aangelegd, kunnen ingericht worden conform de
aanliggende zones of functies.
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Het reservegebied geeft de toegestane fasering van het
bedrijventerrein aan. In afwachting van de bedrijfsfunctie
kunnen de gronden bewerkt blijven in functie van de
landbouw.
De eerste fase van het bedrijventerrein dient maximaal
ingevuld te zijn alvorens de volgende fase, zijnde het
voorlopig reservegebied, kan aangesneden worden. Wel
mogen ontwikkelingen niet gehypothekeerd worden dus
als de gevraagde oppervlakte in de eerste fase niet meer
beschikbaar is, kan de volgende fase aangesneden wor-
den ondanks het feit dat in de eerste fase geen 80% van
de bedrijfspercelen is ingevuld. De randvoorwaarde dat
het ‘voorlopig reservegebied’ ten vroegste binnen 5 jaar
kan ontwikkeld worden, blijft onverminderd van kracht.

Artikel 2.5: voorlopig reservegebied (overdruk)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is een gebied aangeduid als ‘voorlopig reser-
vegebied’ dat in latere fase ontwikkeld wordt. Dit gebied kan pas
ontwikkeld worden ten vroegste 5 jaar nadat het betreffende RUP
van kracht is. Een bijkomende randvoorwaarde is dat in de deelzo-
ne die niet als ‘voorlopig reservegebied’ is aangeduid minimaal
80% van de bedrijfspercelen verkocht moet zijn. Deze laatste rand-
voorwaarde geldt niet als een investeerder een aaneensluitend
geheel wenst te ontwikkelen met een oppervlakte die niet meer
beschikbaar is in het gebied dat niet als ‘voorlopig reservegebied’ is
aangeduid.

De bedrijfsactiviteiten moeten voldoende afstand hou-
den tot de aangrenzende autosnelweg (E313).

Artikel 2.6: bouwvrije zone

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Deze zone is bestemd als bouwvrije zone. De aanleg van wegenis
en nutsvoorzieningen is wel toegelaten in deze zone.

In deze zone zijn gebouwen, constructies, verhardingen en reliëf-
wijzigingen in functie van bedrijfsdoeleinden verboden. Ook het
storten of stapelen van afvalstoffen, grondstoffen en/of niet afge-
werkte producten is verboden.

De beplanting van deze zone mag de exploitatie van de E313 niet
hypothekeren.
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De inrichting van deze zone gebeurt conform de richtlij-
nen van de provincie en volgens de vigerende wetgeving
op de gecategoriseerde waterlopen.

Artikel 2.7: zone non-aedificandi (overdruk)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Deze zone is een bouwvrije zone als ruimingszone bij de waterloop.
In deze bouwvrije zone zijn enkel werken en handelingen toegela-
ten die passen binnen het beheer van het watersysteem. Gebou-
wen en gelijkaardige constructies die dit functioneren verhinderen
zijn niet toegelaten.

Alle handelingen en werken die de landschappelijke en natuurlijke
waarde van de waterloop en zijn oevers bevorderen en ondersteu-
nen, zijn toegelaten.

Binnen een afstand van 5,00 m aan weerszijden van de kruin van
de waterloop mogen geen nieuwe constructies, gebouwen, beplan-
ting of afsluitingen, toegestaan worden behalve deze die hieronder
worden aangegeven:
- leidingen en (in voorkomend geval) verhardingen in de oever-

strook die bestand zijn tegen het overrijden van machines;
- afsluitingen en afrasteringen langsheen de waterloop op mini-

mum 0,75m en maximum 1,00m landinwaarts gemeten vanaf de
kruin van de oever van de waterloop; deze zijn maximum 1,50m
hoog en zijn zodanig opgesteld dat ze geen belemmering vor-
men voor de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellings-
werken aan de waterloop;

- de aanleg van oversteekplaatsen in de vorm van brugjes over de
waterlopen;

- de aanplanting van loofbomen kan slechts langs één zijde van de
waterloop en gebeurt ofwel op een plantafstand van minimaal
5,00m  vanaf  de  kruin  van  de  waterloop,  ofwel  op  een  plantaf-
stand van minimaal 1,50m landinwaarts vanaf de kruin van de
waterloop maar dan met een tussenafstand van minimaal
6,00m.

De hoofdtoegangen zijn op het grafisch plan indicatief
aangeduid. Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt
en bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkelingen
kan bepaald worden.

Artikel 2.8: toegang voor gemotoriseerd verkeer (indicatieve aan-
duiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan zijn indicatief de hoofdtoegangen voor het
gemotoriseerd verkeer aangeduid. Er zijn maximaal 2 hoofdtoe-
gangen toegestaan.
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Op de hoofdtoegangen sluiten hoofdontsluitingswegen
aan.
Naast hoofdtoegangen kunnen bijkomend ook secundai-
re toegangen worden toegestaan die aansluiten op de
‘zone voor wegenis’.

De doorsteek is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden.
De doorsteek is gelegen binnen het ‘parkgebied met wa-
terbufferend vermogen’.

Artikel 2.9: doorsteek voor langzaam verkeer (indicatieve aandui-
ding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief een doorsteek voor langzaam ver-
keer aangeduid. Bijkomende doorsteken zijn eveneens toegestaan.

De bomenrij is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden.

Artikel 2.10: bomenrij (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan zijn indicatief de bomenrijen aangeduid. De
laanbeplanting dient te worden aangeplant langsheen de hoofd-
ontsluitingswegen.

De aan te planten bomen zijn inheems.

Om een kwalitatief bedrijventerrein na te streven is het
gewenst dat de voorgevels naar de groenstrook of naar
de E313 gericht zijn. Op die manier wordt een overzichte-
lijk en aantrekkelijk bedrijvenpark gecreëerd.

Artikel 2.11: aantrekkelijke gevelwand (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan zijn indicatief de gevelwanden aangeduid die
op een aantrekkelijke wijze dienen te worden opgericht.
De gevelwanden van de gebouwen georiënteerd naar de ‘groen-
strook met waterbufferend vermogen’ of naar de E313 dienen,
zoals aangeduid op het grafisch plan, de waardigheid te hebben die
hoort bij de representatieve betekenis van deze locatie. De vorm-
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geving van deze wanden zal bijgevolg resulteren in een hoogwaar-
dige architectuur die de aard van de activiteiten ondersteunt en
etaleert naar de omgeving. Bovendien dient voor deze wanden als
geheel eenheid en hoogwaardige architecturale kwaliteit te wor-
den gerealiseerd.

De waterloop is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden.
De waterloop betreft Afvoersloot nr.737.

Artikel 2.12: waterloop (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief het tracé van de waterloop aange-
duid. De waterloop dient behouden en indien nodig hersteld te
worden. De waterafvoer alsook de natuurlijke ontwikkeling van de
waterloop dient maximaal verzekerd te worden.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog
op de ruimtelijke inpassing, de inrichting met het oog op waterbe-
heer (buffer, bezinken) toegelaten.

Het lineair park heeft een landschappelijke waarde voor
de ordening van het bedrijventerrein. Maatschappelijk
biedt dit gebied een meerwaarde voor de werknemers
die in dit gebied kunnen wandelen of sporten. Ook inzake
waterbuffering en -infiltratie wordt in deze strook vol-
doende ruimte voorzien voor de opvang van hemelwater
van de bedrijfspercelen. Deze bufferbekkens hebben
eveneens een belangrijke landschappelijke betekenis.
Een deel van het park zit vervat onder artikel 2.3 (park-
gebied met waterbufferend vermogen).

Het park is op het grafisch plan indicatief aangeduid. Dit
betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijgevolg in
functie van de gewenste ontwikkelingen kan bepaald

Artikel 2.13: lineair park (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De zone is bestemd voor de aanleg en inrichting van een structure-
rend parkgebied dat naast een landschappelijke en natuurlijke
betekenis ook een belangrijke rol heeft inzake waterbuffering en –
infiltratie.

Het park is indicatief aangeduid en heeft een minimale breedte van
25,00m. Het park moet aan weerszijden van de aangeduide water-
loop gelegen zijn.
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worden.
De waterloop wordt geïntegreerd in het lineaire park.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten.

Het park vormt landschappelijk één geheel met het ‘parkgebied
met waterbufferend vermogen’.

Het park wordt aangeplant met inheemse struiken en bomen.

Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan. Kleinschalige con-
structies en infrastructuur ter ondersteuning van de parkfuncties
zijn toegestaan voor zover deze landschappelijk worden geïnte-
greerd in de parkachtige omgeving.

Het aanleggen van verhardingen is toegestaan in functie van het
realiseren van de ‘toegangen voor gemotoriseerd verkeer’ die op
het grafisch plan aangeduid zijn of bijkomend gerealiseerd worden.

De vijvers, oevers, waterpartijen en waterlopen moeten op ecolo-
gische en natuurvriendelijke wijze worden ingericht en dit volgens
de principes van de natuurtechnische milieubouw.

Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden tot wat
nodig is voor het realiseren van de bestemming. Dit betekent dat
onder meer reliëfwijzigingen toegestaan zijn in functie van voor-
zieningen voor waterberging en –beheersing.

Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning binnen de ‘zone voor logistieke
bedrijvigheid’ moet het park integraal aangelegd en aangeplant
zijn.

De groenstrook moet in goede staat gehandhaafd en onderhouden
worden.
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Bestemming

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast
landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de vol-
gende activiteiten eveneens toegelaten: hoevetoerisme
(dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), verkoop
van eigen landbouwproducten, zorgboerderijen en land-
bouweducatie voor zover dat een integrerend deel uit-
maakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op niveau
van het bedrijf en kleinschalige werken om erosie te
vermijden of te bestrijden.

De bedoelde verblijfsgelegenheid dient georganiseerd te
worden binnen de bestaande gebouwen en dient onder-
geschikt te zijn aan het landbouwbedrijf.

Inrichting

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of
recreatief medegebruik, bestaat onder meer uit toe-
gangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden en wegafslui-
tingen. Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief
medegebruik bestaat ondermeer uit zitbanken, picknick-
tafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden en kijk- of
schuilhutten.

Artikel 3.1: agrarisch gebied

Gebiedscategorie: landbouw

Het gebied is bestemd voor landbouw.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsge-
bouwen en de woning van de exploitanten bevatten, alsook ver-
blijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten
voor zover die een integrerend deel van het bedrijf uitmaken.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toe-
gelaten.

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de alge-
mene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende
werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het
al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief
of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten
of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen;
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de na-
tuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden;
het aanbrengen van installaties voor de productie van (her-
nieuwbare) energie of energierecuperatie.
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Bestemming

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast
landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de vol-
gende activiteiten eveneens toegelaten: hoevetoerisme
(dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), verkoop
van eigen landbouwproducten, zorgboerderijen en land-
bouweducatie voor zover dat een integrerend deel uit-
maakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op niveau
van het bedrijf en kleinschalige werken om erosie te
vermijden of te bestrijden.

Het typerende landschap is glooiend en is fragmentair
bebost.

De bedoelde verblijfsgelegenheid dient georganiseerd te
worden binnen de bestaande gebouwen en dient onder-
geschikt te zijn aan het landbouwbedrijf.

Inrichting

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of
recreatief medegebruik, bestaat onder meer uit toe-
gangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden en wegafslui-
tingen. Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief
medegebruik bestaat ondermeer uit zitbanken, picknick-
tafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden en kijk- of
schuilhutten.

Artikel 3.2: landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Gebiedscategorie: landbouw

Het gebied is bestemd voor landbouw met nadruk op het behoud
van het typerende landschap.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsge-
bouwen en de woning van de exploitanten bevatten, alsook ver-
blijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten
voor zover die een integrerend deel van het bedrijf uitmaken.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toe-
gelaten.

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de alge-
mene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende
werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het
al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief
of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten
of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen;
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de na-
tuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden;
het aanbrengen van installaties voor de productie van (her-
nieuwbare) energie of energierecuperatie.

De beboste percelen of bomenrijen dienen alsdusdanig behouden
te blijven. De bomen kunnen gekapt en eventueel vervangen wor-
den in functie van het beheer van het bomenbestand.
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In het kader van het respecteren van het huidige land-
schap wordt een maximaal behoud van structurerende
bomen en KLE’s vooropgesteld.

Bomen en kleine landschapselementen die beeldbepalend of struc-
tuurondersteunend zijn voor de omgeving dienen bewaard te blij-
ven, in stand gehouden en indien noodzakelijk vervangen te wor-
den.

Inzake vormgeving en materiaalgebruik van de gebouwen staat een
contextuele inpassing in de landelijke en landschappelijk waarde-
volle omgeving voorop. Alle zichtbaar blijvende geveldelen moeten
op een evenwaardige representatieve wijze afgewerkt worden, en
dit zowel naar vormgeving als materiaalgebruik.
Inzake materiaalgebruik is de keuze vrij voor zover de kleuren en
de materialen de continuïteit in de landelijke en landschappelijk
waardevolle omgeving ondersteunen.

Bestemming

“Bos” moet in ruime zin geïnterpreteerd worden, zoals in
het Bosdecreet. Open plekken in het bos vallen daar bij-
voorbeeld ook onder.

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie in
bosgebied. Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk
minder grote betekenis’.

Inrichting

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van
het gebied als bosgebied is mogelijk. Die infrastructuren
zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van
schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het
beheer van het gebied ...

In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die
noodzakelijk  voor  het  beheer  van  en  het  toezicht  op  de
bossen, op voorwaarde dat ze niet kunnen worden ge-
bruikt als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en con-
structies met een beperkte omvang (schuilplaats, berg-
plaats voor materiaal ...). Een dergelijke bebouwing kan
alleen toegelaten worden in bossen met een aanzienlijke
oppervlakte.

Artikel 3.3: bosgebied

Gebiedscategorie: bos

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en
het herstel van bos, waarbij het recreatief medegebruik een on-
dergeschikte functie is.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de aanleg, het beheer en de inrichting van bos zijn toegelaten.

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding,
de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu
en de landschapswaarden zijn toegelaten.

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied
niet wordt overschreden, zijn de volgende werken, handelingen en
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Kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of
recreatieve functie van het gebied is toegelaten:

kleinschalige infrastructuur voor de recreatieve func-
tie zoals speeltuigen, infrastructuren voor speelbos-
sen of speelzones in een bos en speelweiden, een
overdekte picknickplaats, beperkte sanitaire voorzie-
ning. Hoogdynamische dagrecreatieve of verblijfsre-
creatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen,
omvangrijke speeltuinen, permanente kampeervoor-
zieningen, ...). Beperkte, uitzonderlijke en tijdelijke
recreatieve activiteiten kunnen gebiedsspecifiek in-
geschreven worden als toelaatbare activiteiten (bij-
voorbeeld een tijdelijk gebruik als kampeer- of eve-
nementenweide);
kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief
medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnisbak-
ken, …;
kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet
toegankelijk maken voor educatief of recreatief me-
degebruik zoals toegangspoortjes, wegwijzers, ver-
bodsborden, wegafsluitingen, ...;
kleinschalige infrastructuur gericht op educatie zoals
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden, vo-
gelkijkhutten, ...;
kleinschalige infrastructuur voor niet-gemotoriseerd
verkeer zoals: wandelen, fietsen, paardrijden, ... Ver-
harde paden worden bij voorkeur aangelegd in een
waterdoorlatende verharding.

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige
fietspaden begrepen.

wijzigingen eveneens toegelaten:
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op de
sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied,
waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één
bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100m², met
uitsluiting van elke verblijfsaccommodatie;
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het
al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief
of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten
of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.
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Bestemming

Het gebied wordt ontwikkeld als een stedelijk woonge-
bied bestemd voor wonen en aanverwante functies voor
zover deze verenigbaar zijn met de hoofdfunctie.

Binnen het centrale gebied zijn buurtondersteunende
functies toegestaan die de levendigheid en aantrekkelijk-
heid van het binnengebied ten goede komen. Wel mag
het niet de bedoeling zijn hier sterk verkeersgenererende
functies toe te staan. Deze brengen te veel verkeer met
zich mee en zijn belastend voor de woonomgeving.

Aangezien het een woongebied betreft dat aan de rand
van het stedelijk gebied gelegen is, belast wordt met een
hoogspanningsleiding, de overgang naar buitengebied
vormt en het noordelijke deel van het binnengebied
(zijnde Paspoel) reeds een zeer hoge dichtheid kent,
wordt een woondichtheid van minimaal 15 woningen per
hectare nagestreefd.
Met inbegrip van Paspoel wordt voor het binnengebied
een stedelijke dichtheid behaald.

Inrichting

Artikel 4.1: stedelijk woongebied

Gebiedscategorie: wonen

Het gebied is bestemd voor wonen, tuinen en aan het wonen ver-
wante voorzieningen. Onder aan het wonen verwante voorzienin-
gen worden verstaan: horeca, handel, kantoren en diensten, open-
bare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare
groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recre-
atieve voorzieningen. Binnen de zone kan eveneens openbare we-
genis aangelegd worden.
De toegestane aan het wonen verwante voorzieningen dienen
buurtondersteunend te zijn; de handelsactiviteiten hebben betrek-
king op het aanbieden van basisvoorzieningen met een netto han-
delsoppervlakte van maximaal 400m².

In het gebied wordt een stedelijke dichtheid van minimaal 15 wo-
ningen per hectare opgelegd.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemmingen zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.



Specifieke bepalingen

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 177 van 210

Verordenend grafisch plan
deelplan 4: Paardsweidestraat
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften

Aan de rand van de zone zijn 2 zones voor wegenis aan-
geduid om de zone maximaal toegankelijk te maken voor
de diverse vervoersmodi. Er is 1 aansluiting voorzien op
de Romeinse Kassei en 1 aansluiting op de Paardswei-
destraat.

De oude Romeinse weg slingerde destijds doorheen het
plangebied. Het oorspronkelijke tracé dient opnieuw te
worden benut voor de ontsluiting (voor de zwakke weg-
gebruiker) en ordening van het gebied. Het tracé houdt
rekening met de historische perceelsstructuur en sluit
aan op de oude Romeinse weg die ten zuiden van de
Paardsweidestraat gelegen is. De doorsteek geeft even-
eens toegang aan het ‘woongebied met erfgoedwaarde’.
De huidige hoeve krijgt bijkomende buurtondersteunen-
de mogelijkheden waardoor een goede toegankelijkheid
en bereikbaarheid van essentieel belang is.

De doorsteek wordt begeleid door een lineaire
groenstructuur die mede de woonkwaliteit verhoogt en
tegelijkertijd de structuur in het gebied accentueert. De
groenstructuur verbindt de groenelementen in de omge-
ving. Plaatselijk kan de doorsteek samenvallen met een
ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhis-
torische waarden en de landschapswaarden in het gebied bewaard
blijven.

Ontsluiting / publieke ruimte
De zone wordt ontsloten via de ‘zone voor wegenis’ zoals aange-
duid op het grafisch plan.

Aansluitend op de ‘zone voor wegenis’ worden indicatief 2 ‘ontslui-
tingen voor gemotoriseerd verkeer’ aangeduid. Deze ontsluitings-
wegen worden kwalitatief ingericht als een woonerf met een hoge
beeld-, belevings- en gebruikswaarde. De verblijfs- en ontmoetings-
functie primeert op het gemotoriseerd verkeer.
Op de ontsluitingsweg kunnen bijkomende woonerven aansluiten
voor de ontsluiting van het gebied.

Dwars door het gebied moet een ‘doorsteek voor langzaam ver-
keer’ binnen de zone gerealiseerd worden ter hoogte van het tracé
van de voormalige Romeinse weg. De doorsteek maakt het gebied
maximaal doorwaadbaar. De doorsteek dient voorzien te worden
van een groenstructuur langs weerszijden van de weg.



Specifieke bepalingen

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 178 van 210

Verordenend grafisch plan
deelplan 4: Paardsweidestraat
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften

De ontsluiting en de doorsteek zijn indicatief aangeduid
op het grafisch plan. Dit betekent dat de exacte locatie
en het tracé niet vastligt en bijgevolg in functie van de
gewenste ontwikkelingen kan bepaald worden.

De inrichting van de publieke ruimte is bepalend voor het
functioneren en de beeldvorming van de woonwijk. De
publieke ruimte wordt vooral aangelegd als een ontmoe-
tingsruimte met veel ruimte voor fietsers en wandelaars
en een strikt beheer van het autogebruik. De inrichting
van de publieke ruimte moet bijdragen tot een kwalita-
tief, functioneel en flexibel (verblijven, verzamelen, ont-
moeten, passeren) geheel.
Onder diverse functies worden onder meer speelruimten,
parking, waterpartijen, bufferbekkens of volkstuintjes
verstaan. Ook bebouwing in functie van handel, horeca
en diensten zijn toegestaan.
De publieke ruimte valt samen met de zone met beperk-
te bouwmogelijkheden in functie van de aanwezigheid
van de hoogspanningsleiding.

Het deelplan wordt ontwikkeld binnen een bestaande
bebouwingsstructuur. De nieuwe woonwijk wordt inge-
past in de ruimtelijke schaal van de omgeving. Ter hoogte
van de open publieke ruimten is het ruimtelijk aanvaard-

Er moet een centrale publieke ruimte gerealiseerd worden binnen
de zone. Deze ruimte moet ontworpen worden als één samenhan-
gend geheel van publieke groene ruimten en publieke verharde
ruimten met verblijfskarakter. Het geheel moet functioneren als
een toegankelijk en bruikbaar geheel. Binnen de centrale publieke
ruimte kunnen diverse functies ondergebracht worden. De opper-
vlakte van de publieke ruimte stemt overeen met de in overdruk
aangeduide ‘zone met beperkte bouwmogelijkheden’.

De parkeerbehoefte dient hetzij individueel hetzij collectief (in de
centrale publieke ruimte) ingevuld te worden. Wel dient de par-
keerbehoefte binnen de zone te worden ingevuld.

Bebouwing

Binnen de zone zijn ééngezinswoningen en meergezinswoningen
toegelaten. De meergezinswoningen zijn ten noorden van de indi-
catief aangeduide ‘ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer’ toege-
staan. Ook ten zuiden van de ‘ontsluiting voor gemotoriseerd ver-
keer’ zijn meergezinwoningen toegestaan voor zover deze georiën-
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baar om ook meergezinswoningen toe te staan. Op die
manier wordt een gedifferentieerd woonaanbod nage-
streefd, met een menging van ééngezins- en meerge-
zinswoningen in verschillende typologieën.
Dit laat ook toe om tegelijkertijd een hoge woondicht-
heid en voldoende privaat en collectief groen/plein te
voorzien.

Bij de vergunningsaanvraag wordt nagegaan of de aan-
vraag voldoet aan de principes van het integraal water-
beheer.

Beheer

Een archeologisch vooronderzoek kan toegepast worden
om een beter beeld te krijgen van de archeologische
waarde van het terrein. De vigerende sectorale wetge-
ving is hiervoor van toepassing.
Men vermoedt de aanwezigheid van een Romeins graf-
veld op deze plek.

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van wo-
ningtypologieën en op het creëren van een aanbod dat
beantwoordt aan de behoeften van diverse maatschap-
pelijke groepen. Het legt op om een bepaald percentage
“bescheiden wonen” te creëren. Onder andere vanuit het
proportionaliteitsbeginsel worden daarbij projecten van-

teerd zijn naar de ‘ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer’.
De inrichting dient rekening te houden met de bestaande toestand
waarbij geen hinder mag gecreëerd worden qua bezonning en pri-
vacy.
De voorgevels van de woningen zijn gericht naar de ‘ontsluiting
voor gemotoriseerd verkeer’.

De ééngezinswoningen bestaan uit maximaal 2 bouwlagen met een
dakverdieping of met een beperkte 3° bouwlaag, die maximaal 40%
van de onderliggende bouwlaag inneemt. De beperkte 3° bouwlaag
is enkel toegestaan bij een plat dak.
Bij de meergezinswoningen zijn maximaal 4 bouwlagen toegestaan.

Bij de inrichting van de zone en de opbouw van de gebouwen wor-
den de principes van rationeel watergebruik toegepast.

Bescheiden woonaanbod
In dit gebied kan een vergunning voor:

1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor wo-
ningbouw, of met een grondoppervlakte groter dan een halve
hectare, ongeacht het aantal loten;
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien
woongelegenheden ontwikkeld worden;
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af een bepaalde omvang beoogd.
Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen:
het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van
het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met een
oppervlakte van ten hoogste 500m², woonhuizen met
een bouwvolume van ten hoogste 550m², woonhuizen
met een bouwvolume van ten hoogste 550m³, respectie-
velijk overige woongelegenheden met een bouwvolume
van ten hoogste 240m³.

Belangrijk is ondermeer de relatie met het geplande pro-
ject Paspoel.

Met de bestaande inrichtingsstudie wordt de inrichtings-
studie bedoeld die bij de meest recente vergunningsaan-
vraag is ingediend.

3° de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen
waarbij ten minste vijftig appartementen gecreëerd worden;
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten
voor de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen die
niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden en waarvoor
een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige ver-
gunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een
bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde
verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen
met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een
oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of bouw-
project een bescheiden woonaanbod wordt verwezenlijkt conform
de wettelijk opgelegde percentages.

Inrichtingsstudie

Er moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij de
vergunningsaanvraag worden gevoegd. Het betreft een samenhan-
gende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor ordening van
de gehele zone.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in de zone waarbinnen het
gelegen is en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van de
zone en de onmiddellijke omgeving. Indien de vergunningsaan-
vraag voorafnames doet ten aanzien van een aangrenzende deel-
zone en/of zone of hierop een impact heeft, moet ook deze deel-
zone en/of zone worden behandeld in de inrichtingsstudie. Elke
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Er dient geen globale inrichtingsstudie te worden toegevoegd in
het geval de aanvraag geen wijziging van de verhouding bebouwd
ten opzichte van onbebouwd in de zone inhoudt of aan de verhou-
ding van de bouwvolumes geen wijzigingen worden aangebracht.
Bijkomend mag de aanvraag bovendien geen impact hebben op de
bestaande inrichtingsstudie van de betreffende zone.

In de inrichtingsstudie dienen volgende kwalitatieve bepalingen te
worden gemotiveerd:

een globale visie voor de zone;
een optimale invulling van de gewenste woondichtheid;
optimale landschappelijke inpassing van de ontwikkeling met
aandacht voor de relatie met de bebouwde omgeving;
de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
een optimale inpassing in de historische structuren in de om-
geving;
een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappe-
lijk gebruik en bundeling van voorzieningen en infrastructuur;
de waterbeheersing in het gebied;
het respecteren van het reliëf;
de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
een optimale toegankelijkheid van het gebied voor niet-
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gemotoriseerd verkeer;
het verzekeren van de toegankelijkheid voor hulpdiensten;
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen;
het rekening houden met de aspecten van privacy, lichten en
zichten.

De zone moet gefaseerd ontwikkeld worden.

Bestemming

De tuinzone betreft een feitelijke toestand.
De bestemming van het woonuitbreidingsgebied (volgens
het gewestplan) stemt niet  volledig overeen met de
perceelsstructuur waarop bestaande woningen gelegen
zijn. Delen van de tuinen van de aanpalende woningen
zijn in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan
gelegen. Om dit juridisch planologisch te corrigeren wor-
den deze perceelsdelen gelijktijdig herbestemd tot tuin-
zone.

Inrichting

Artikel 4.2: tuinzone

Gebiedscategorie: wonen

Deze zone is bestemd voor tuinen aansluitend bij de voorliggende
woonpercelen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

Bijgebouwen en verhardingen

Het oprichten van bijgebouwen is toegestaan. De bijgebouwen
worden op minimum 10,00m achter de achtergevel van het hoofd-
gebouw opgetrokken. In het geval van gekoppelde bebouwing kan
tot op de perceelsgrens gebouwd worden; in het andere geval
wordt een minimale bouwvrij strook van 1,50m gerespecteerd voor
de aanleg van een streekeigen haag.
De maximum oppervlakte van een bijgebouw bedraagt 40m² en
maximaal 50% van de niet-bebouwde perceelsoppervlakte. De
maximale bouwhoogte van het bijgebouw bedraagt 3,00m.

De aanleg van verhardingen in functie van een terras of tuinpaden
is toegelaten.
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Om een volwaardig afgewerkte wand te creëren ten aan-
zien van het binnengebied, wordt de aanleg van hagen
als afsluiting toegestaan.

Afsluitingen

Perceelsafsluitingen mogen worden beplant met inheemse hagen
die eventueel ondersteund worden met een draadafsluiting.

Bestemming

Het gebied wordt ontwikkeld als een woongebied met
erfgoedwaarde. Naast wonen kan ook de bestaande
landbouwfunctie gehandhaafd blijven. Moest de land-
bouwfunctie stoppen dan is het erfgoed bestemd voor
wonen en voor aan het wonen verwante functies.

Inrichting

Artikel 4.3: woongebied met erfgoedwaarde

Gebiedscategorie: wonen

Het gebied is bestemd voor wonen en landbouw alsook voor tui-
nen en aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het
wonen verwante voorzieningen worden verstaan: horeca, handel,
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeen-
schapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, so-
cio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen. Binnen de
zone kan eveneens openbare wegenis aangelegd worden.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemmingen zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhis-
torische waarden en de landschapswaarden in het gebied bewaard
blijven.
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Aangezien de hoeve op termijn ook meer buurtgebonden
activiteiten kan huisvesten is het belangrijk dat het ge-
bouw optimaal toegankelijk is en visueel in het oog
springt. Een kwalitatief ingericht openbaar domein
draagt hiertoe bij. Ook bevordert dit de herkenbaarheid
van het historische pand.

Het bestaande vergunde of vergund geachte bouwvolu-
me stemt overeen met het bouwvolume op het moment
voorliggend PRUP definitief wordt goedgekeurd.
Het bestaande gebouw is opgenomen in de inventaris
van het bouwkundig erfgoed. Het gebouw is sterk beeld-
bepalend en situeert zich op de kruising van de Konink-
semstraat en de Oude Romeinse weg. De instandhouding
van het gebouw is dan ook aangewezen.

Het opzet is dat voor de diverse functies voldoende par-
keerplaatsen binnen deze zone moeten voorzien worden
en dit zowel voor bewoners, bezoekers en/of personeel.

Beheer

Ontsluiting / publieke ruimte

De zone wordt ontsloten via de Koninksemstraat.

De ruimte rondom de hoeve dient als een toegankelijke publieke
ruimte te worden ingericht met een belangrijke verblijfskwaliteit.
Het stallen van materieel is niet toegestaan.

Bebouwing

Binnen de zone kan de bestaande bebouwing in stand gehouden,
gerenoveerd en verbouwd worden binnen het huidige bouwvolu-
me. Uitbreiding is toegestaan voor zover het bouwvolume met
maximaal 20% wordt verruimd ten aanzien van het huidige ver-
gunde of vergund geachte bouwvolume.

Inzake vormgeving en materiaalgebruik staat een contextuele in-
passing voorop. Alle zichtbaar blijvende geveldelen moeten op een
evenwaardige representatieve wijze afgewerkt worden, en dit zo-
wel  naar  vormgeving  als  materiaalgebruik,  en  moeten  van  een
architecturaal hoogstaande kwaliteit zijn.

Inzake materiaalgebruik is de keuze vrij voor zover de kleuren en
de materialen de continuïteit in de omgeving ondersteunen of er
positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient duurzaam en
esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen.

Verhardingen

De noodzakelijke verhardingen in functie van binnenkoeren, ter-
rassen of publieke ruimte zijn toegestaan.

Parking

De benodigde parkeerplaatsen dienen binnen deze zone voorzien
te worden. De parkeerplaatsen worden door middel van 1 aan-
sluitpunt bereikbaar gemaakt via de aangrenzende wegenis.

De zone dient in zijn totaliteit ontwikkeld te worden.
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Bestemming

De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde
wegencategorisering te bewerkstelligen alsook de aanho-
righeden.
De betreffende deelzone die enkel bestemd is voor de
zwakke weggebruiker heeft betrekking op het tracé van
de voormalige Romeinse weg.

Inrichting

Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet
verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening,
de verlichting, de afwatering, de beplanting, de veilig-
heidsuitrustingen, de geluidswerende constructies,……

Artikel 4.4: zone voor wegenis

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie
van de weg, fiets- en voetpaden, inclusief nutsvoorzieningen.

De deelzone die achter de ‘tuinzone’ aan de Koninksemstraat gele-
gen is, is enkel bestemd voor de zwakke weggebruiker.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegela-
ten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de ver-
keers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden, volgens de
wegencategorisering.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog
op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen,
kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastruc-
tuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Bij de inrichting van deze wegen ligt de nadruk op de ontsluiting
van de aangelande functies.

Een bijzonder aandachtspunt in het plangebied is de
aanwezigheid van een hoogspanningsleiding. Het elek-
tromagnetisch veld ten gevolge van deze hoogspannings-
leiding houdt mogelijk gezondheidsrisico’s in. Er wordt
dan ook aanbevolen om uit voorzorg geen woningen of
initiatieven met kinderopvang in te planten in een zone

Artikel 4.5: zone met beperkte bouwmogelijkheden (overdruk)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Binnen de zone waarop deze overdruk van toepassing is, mogen uit
voorzorg geen woningen of initiatieven met kinderopvang inge-
plant worden.
Met uitzondering van bovenstaande maatregel zijn de onderlig-
gende bestemmingen van ‘stedelijk woongebied' en ‘tuinzone’ van
kracht.



Specifieke bepalingen

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 185 van 210

Verordenend grafisch plan
deelplan 4: Paardsweidestraat
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften
van 25,00m aan weerszijden van de hoogspanningslei-
ding.
Binnen voorliggend plangebied wordt voorgesteld om
deze zone in te richten als groene, parkachtige publieke
verblijfsruimte waarbinnen allerhande functies kunnen
ondergebracht worden ter ondersteuning van de woon-
functie (landschappelijk parkeren, een fietsenstalling, een
speelruimte, wandelpaden, volkstuinen, etc. ).
Deze groene, parkachtige publieke verblijfsruimte kan
functioneren als groene lob en ecologische stapsteen, ze
kan bijdragen tot de versterking van de landschappelijke
identiteit van de zuidelijke stadsrand en op een positieve
manier bijdragen aan de leef- en gebruikskwaliteit van dit
gebied.

Het gebied voor waterbuffering is op het grafisch plan
indicatief aangeduid. Dit betekent dat de exacte locatie
niet vastligt en bijgevolg in functie van de gewenste ont-
wikkelingen kan bepaald worden.

De voorziene waterbuffering komt tegemoet aan de vige-
rende wetgeving inzake integraal waterbeheer.

Artikel 4.6: gebied voor waterbuffering (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Binnen dit gebied mogen geen gebouwen worden opgericht maar
dient de ruimte te worden benut voor waterberging. De bufferbek-
kens dienen op een landschappelijk verantwoorde wijze te worden
aangelegd en dit volgens de principes van de natuurtechnische
milieubouw.

De exacte oppervlakte van het gebied voor waterbuffering wordt
bepaald op basis van de benodigde buffercapaciteit.
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De ontsluitingsweg is op het grafisch plan indicatief aan-
geduid. Dit betekent dat de exacte locatie of het tracé
niet vastligt en bijgevolg in functie van de gewenste ont-
wikkelingen kan bepaald worden.

Artikel 4.7: ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer (indicatieve
aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief de ontsluiting voor gemotoriseerd
verkeer aangeduid. De aangeduide ontsluiting takt aan op de zones
voor wegenis. Hierop aansluitend dienen wijkontsluitingswegen en
woonerven te worden ingericht.
Er dient op elke zone voor wegenis een ontsluitingsweg aan te
sluiten.

De doorsteek is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie of het tracé niet vast-
ligt en bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkelin-
gen kan bepaald worden.

Artikel 4.8: doorsteek voor langzaam verkeer (indicatieve aandui-
ding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief een doorsteek voor langzaam ver-
keer aangeduid. Het betreft het tracé van de voormalige Romeinse
weg die op deze manier bewaard blijft in het landschap.
De doorsteek dient voorzien te worden van een groenstructuur
langs weerszijden van de weg.

Bijkomende doorsteken zijn eveneens toegestaan.

Binnen de contour van voorliggend deelplan is een lei-
ding van de NAVO gelegen.

Het gebied wordt doorkruist door hoogspanningsleidin-
gen van 70kV.

Artikel 4.9: hoogspanningsleiding (aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

De aanduiding duidt het tracé aan van een bestaande hoogspan-
ningsleiding.

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functie-
wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het uitbaten van de hoog-
spanningsleiding, met inbegrip van het verplaatsen van pylonen of
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het ondergronds leggen van de leidingen zijn toegestaan.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor
zover de aanleg, de exploitatie en wijziging van de leidingen en
aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht.
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Bestemming

Het opzet is om binnen deze zone een stadspark te reali-
seren waarbij water de rode draad vormt. Er wordt een
paviljoen voorzien aan de Pliniusbron met aansluitend
een zwembadencomplex.

De staanplaats voor mobilhomes betreft een kampeerau-
toterrein. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Inrichting

Artikel 5.1: recreatie- en parkgebied

Gebiedscategorie: recreatie

Het gebied is bestemd voor recreatie. In de gehele zone is dagre-
creatie toegestaan. In het gebied dat op het plan aangeduid is als
‘staanplaats voor mobilhomes’ is eveneens verblijfsrecreatie toe-
gestaan en dit uitsluitend bedoeld als staanplaats voor mobilho-
mes.

Ook is het volledige gebied bestemd voor de instandhouding, het
herstel en de ontwikkeling van een park of parken.

Als secundaire bestemming zijn horeca, nuts- en gemeenschaps-
voorzieningen en socio-culturele en educatieve voorzieningen toe-
gestaan. Ook kunnen tijdelijke evenementen of events georgani-
seerd worden.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemmingen, zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhis-
torische waarden, de horticulturele waarden, de landschapswaar-
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De staanplaats voor mobilehomes wordt landschappelijk
geïntegreerd in een boomgaard.

De Pliniusbron is een belangrijk gegeven in het park dat
op gepaste wijze ingericht en onderhouden dient te wor-
den.

Het is niet de bedoeling dat het gemotoriseerd verkeer
doorheen het park rijdt. De ontsluiting voor gemotori-
seerd verkeer verbindt de Fonteindreef met de Oude
Fonteindreef en geeft aansluiting op de hoofdparking
voor bezoekers aan het zwembad en het park. De secun-
daire toegang voor gemotoriseerd verkeer aan de Mul-
kerstraat geeft enkel toegang tot de parking achter het
huidige gebouw.

Het gebouwencomplex omvat de bebouwde ruimtes. De
terrassen waarbinnen de zwembaden worden aangelegd
zijn hierbij niet inbegrepen.

den en de natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.

Groen / water

De bestaande waardevolle bomen of bomenrijen zoals indicatief
aangeduid op het grafisch plan als ‘bomenrij’ moeten behouden
blijven. De bomen kunnen gekapt en eventueel vervangen worden
in functie van het beheer van het bomenbestand.

Daar waar een staanplaats voor mobilehomes wordt gerealiseerd,
dient een boomgaard te worden aangeplant.

De vijvers, oevers, waterpartijen en waterlopen moeten op ecolo-
gische en natuurvriendelijke wijze worden ingericht en dit volgens
de principes van de natuurtechnische milieubouw.

Het op het plan aangeduide bufferbekken dient minimaal behou-
den te blijven.

Ontsluiting / publieke ruimte

Er worden 2 ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer voorzien
waaronder de ‘ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer’ aan de
Fonteindreef en de ‘secundaire toegang voor gemotoriseerd ver-
keer’ aan de Mulkerstraat. De ontsluitingsstructuren worden kwali-
tatief ingericht met een hoge beeld-, belevings- en gebruikswaarde.
De verblijfs- en ontmoetingsfunctie primeert op het gemotoriseerd
verkeer. Onderling kunnen de 2 toegangswegen niet met elkaar
verbonden worden.

Er dient een netwerk van fiets- en voetgangersverbindingen binnen
de zone gerealiseerd te worden met aansluiting op de omliggende
paden en wegen.

Bebouwing

Het gebouwencomplex moet opgericht worden binnen het ‘bouw-
kader’ zoals grafisch aangeduid op het plan. Het gebouwencomplex
heeft een maximale oppervlakte van 4.500m² en is maximaal
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Het gebouwencomplex wordt centraal in het park inge-
plant en dient landschappelijk ondergeschikt te blijven
aan het omgevende parklandschap.

Onder de bestaande bebouwing wordt onder meer de
sporthal verstaan.

Belangrijk is dat de bebouwing optimaal ingepast is in het
park en dat het materiaalgebruik hierop afgestemd
wordt.

De kleinschalige constructies hebben onder meer betrek-
king op sanitaire gebouwtjes en prieeltjes. Onder klein-
schalige infrastructuren worden onder meer zitbanken en
speeltoestellen verstaan.

De parkings zijn op het grafisch plan illustratief aange-
duid. Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en
bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan
bepaald worden. Wel worden de parkings in hoofdzaak in
het oostelijke gedeelte van het park ondergebracht.

10,00m hoog. Het maximale bouwvolume bedraagt 9.000m³.

De overige bestaande vergunde of vergund geachte bebouwing die
verspreid in het park gelegen is, kan in stand gehouden, gereno-
veerd en verbouwd worden binnen het huidige bouwvolume. Uit-
breiding en herbouw zijn toegestaan voor zover het bouwvolume
met maximaal 10% wordt verruimd ten aanzien van het huidige
vergunde of vergund geachte bouwvolume.

Inzake vormgeving en materiaalgebruik staat een contextuele in-
passing voorop. Alle zichtbaar blijvende geveldelen moeten op een
evenwaardige representatieve wijze afgewerkt worden, en dit zo-
wel  naar  vormgeving  als  materiaalgebruik,  en  moeten  van  een
architecturaal hoogstaande kwaliteit zijn.

Inzake materiaalgebruik is de keuze vrij voor zover de kleuren en
de materialen de continuïteit in het park en de omgeving onder-
steunen. De materiaalkeuze dient duurzaam en esthetisch verant-
woord te zijn en de architectuur te ondersteunen.

Constructies

Kleinschalige constructies en infrastructuur ter ondersteuning van
de recreatieve of parkfuncties zijn toegestaan voor zover deze
landschappelijk worden geïntegreerd in de parkachtige omgeving.

Verhardingen

De noodzakelijke verhardingen in functie van fiets- en wandelpa-
den en ontsluitingswegen en toegangen voor gemotoriseerd ver-
keer zijn toegestaan. Ook kunnen aansluitend bij het gebouwen-
complex of bij verspreid gelegen constructies terrassen worden
aangelegd. Ook in functie van sport- en spelactiviteiten zijn verhar-
dingen toegestaan.

Parking

De benodigde parkeerplaatsen dienen binnen deze zone voorzien
te worden. De parkings worden bereikbaar gemaakt via de ‘ontslui-
ting voor gemotoriseerd verkeer’ of de ‘secundaire toegang voor
gemotoriseerd verkeer’, zoals illustratief aangeduid op het grafisch
plan.

Bij de aanleg van de parking dient een optimale inpassing in de
parkachtige omgeving te worden gegarandeerd.
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Beheer

Met de bestaande inrichtingsstudie wordt de inrichtings-
studie bedoeld die bij de meest recente vergunningsaan-
vraag is ingediend.

Inrichtingsstudie

Er moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij de
vergunningsaanvraag worden gevoegd. Het betreft een samenhan-
gende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor ordening van
de gehele zone.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in de zone waarbinnen het
gelegen is en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van de
zone en de onmiddellijke omgeving. Indien de vergunningsaan-
vraag voorafnames doet ten aanzien van een aangrenzende deel-
zone en/of zone of hierop een impact heeft, moet ook deze deel-
zone en/of zone worden behandeld in de inrichtingsstudie. Elke
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Er dient geen globale inrichtingsstudie te worden toegevoegd in
het geval de aanvraag geen wijziging van de verhouding bebouwd
ten opzichte van onbebouwd in de zone inhoudt of aan de verhou-
ding van de bouwvolumes geen wijzigingen worden aangebracht.
Bijkomend mag de aanvraag bovendien geen impact hebben op de
bestaande inrichtingsstudie van de betreffende zone.

In de inrichtingsstudie dienen volgende kwalitatieve bepalingen te
worden gemotiveerd:

een globale visie voor het park;
optimale landschappelijke inpassing van de ontwikkeling met
aandacht voor de relatie met de parkomgeving en de aanslui-
tende woonomgeving;
de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
de horticulturele waarden in het park;
de landschappelijke en natuurlijke waarden van het park;
de waterbeheersing in het park;
een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappe-
lijk gebruik en bundeling van voorzieningen en infrastructuur;
de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
een optimale toegankelijkheid van het gebied voor niet-
gemotoriseerd verkeer;
het verzekeren van de toegankelijkheid voor hulpdiensten;
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen voor perso-
neel en bezoekers;
het rekening houden met de aspecten van privacy, lichten en
zichten.

De zone kan gefaseerd ontwikkeld worden.



Specifieke bepalingen

1772_0010_4_def_PRUP Tongeren_, Revisie
b

Pagina 192 van 210

Verordenend grafisch plan
deelplan 5: Plinius
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemming

De zone heeft betrekking op het perceel met hoogstam-
boomgaarden.
Onder verblijfsrecreatie worden eerder alternatieve vor-
men van logies of verblijven in een groene omgeving
bedoeld die zijn afgestemd op de aanwezigheid van de
boomgaarden. Er dient met andere woorden gezocht te
worden naar creatieve vormen van verblijfsaccommoda-
tie waarbij de aanwezigheid van de boomgaard als uit-
gangspunt geldt.

Inrichting

Artikel 5.2: recreatiegebied met behoud van boomgaarden

Gebiedscategorie: recreatie

Voor de boomgaarden staat de instandhouding, het herstel en de
verdere ontwikkeling voorop. Daarnaast is het gebied bestemd
voor recreatie maar wel in de vorm van medegebruik. Het betreft
dagrecreatie en verblijfsrecreatie.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemmingen, zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen;
Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhis-
torische waarden, landschapswaarden en natuurwaarden in het
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De doorsteek sluit verderop aan op de Fonteindreef en
vormt een belangrijke fiets- en wandeldoorsteek.

De toegestane bebouwing heeft betrekking op onder
meer sanitaire lokalen of ontmoetingsruimten die nodig
zijn voor de exploitatie van een recreatieve verblijfsfunc-
tie.

De kleinschalige constructies hebben onder meer betrek-
king op kampeervoorzieningen, sanitaire gebouwtjes en
prieeltjes. Onder kleinschalige infrastructuren worden
onder meer zitbanken en speeltoestellen verstaan.

gebied bewaard blijven.

Groen / water

De bestaande boomgaard moet behouden blijven. De bomen kun-
nen gekapt en eventueel vervangen worden in functie van het be-
heer van het bomenbestand.

De oevers en waterlopen moeten op ecologische en natuurvriende-
lijke wijze worden ingericht en dit volgens de principes van de na-
tuurtechnische milieubouw.

Ontsluiting / publieke ruimte

De zone wordt ontsloten via de aanpalende wegenis, De Locht. In
de zone is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer toegestaan.

Er wordt een ‘doorsteek voor langzaam verkeer’ aangeduid, zoals
indicatief weergegeven op het grafisch plan.

Bebouwing

Binnen de zone is bebouwing in functie van de bestemming toege-
staan.

Inzake vormgeving en materiaalgebruik staat een contextuele in-
passing in het boomgaardenlandschap voorop. Alle zichtbaar blij-
vende geveldelen moeten op een evenwaardige representatieve
wijze afgewerkt worden, en dit zowel naar vormgeving als materi-
aalgebruik, en moeten van een architecturaal hoogstaande kwali-
teit zijn.
Inzake materiaalgebruik is de keuze vrij voor zover de kleuren en
de materialen de continuïteit in de omgeving ondersteunen of er
positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient duurzaam en
esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen.

Constructies

Kleinschalige constructies en infrastructuur ter ondersteuning van
de recreatieve of parkfuncties zijn toegestaan voor zover deze
landschappelijk worden geïntegreerd in de parkachtige omgeving.

Verhardingen

De noodzakelijke verhardingen in functie van doorsteken voor
langzaam verkeer zijn toegestaan. Ook kunnen aansluitend bij de
gebouwen terrassen worden aangelegd.

Parking

De benodigde parkeerplaatsen dienen binnen deze zone voorzien
te worden. De parking dient landschappelijk ingepast te worden in
de boomgaard en dient bereikbaar gemaakt te worden via De
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Beheer

.

Met de bestaande inrichtingsstudie wordt de inrichtings-
studie bedoeld die bij de meest recente vergunningsaan-
vraag is ingediend.

Locht.

Inrichtingsstudie

Er moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij de
vergunningsaanvraag worden gevoegd. Het betreft een samenhan-
gende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor ordening van
de gehele zone.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in de zone waarbinnen het
gelegen is en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van de
zone en de onmiddellijke omgeving. Indien de vergunningsaan-
vraag voorafnames doet ten aanzien van een aangrenzende deel-
zone en/of zone of hierop een impact heeft, moet ook deze deel-
zone en/of zone worden behandeld in de inrichtingsstudie. Elke
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Er dient geen globale inrichtingsstudie te worden toegevoegd in
het geval de aanvraag geen wijziging van de verhouding bebouwd
ten opzichte van onbebouwd in de zone inhoudt of aan de verhou-
ding van de bouwvolumes geen wijzigingen worden aangebracht.
Bijkomend mag de aanvraag bovendien geen impact hebben op de
bestaande inrichtingsstudie van de betreffende zone.

In de inrichtingsstudie dienen volgende kwalitatieve bepalingen te
worden gemotiveerd:

een globale visie voor de zone;
optimale landschappelijke inpassing van de ontwikkeling met
aandacht voor de relatie met de parkomgeving;
de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
de landschappelijke en natuurlijke waarden van de boomgaard;
een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappe-
lijk gebruik en bundeling van voorzieningen en infrastructuur;
de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
een optimale toegankelijkheid van het gebied voor niet-
gemotoriseerd verkeer;
het verzekeren van de toegankelijkheid voor hulpdiensten;
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen;
het rekening houden met de aspecten van privacy, lichten en
zichten.

De zone kan gefaseerd ontwikkeld worden.
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De zone heeft betrekking op de percelen met laagstam-
boomgaarden.

Momenteel zijn de gronden ingevuld als boomgaarden.
Het opzet is deze te behouden of her aan te planten tot
hoogstamboomgaarden en eventueel de functie te ver-
ruimen naar een recreatief medegebruik. Wel worden
geen gebouwen of vergelijkbare constructies toegestaan
om de toekomstige ontwikkelingen van verblijfsrecreatie
niet te hypothekeren.

Aangezien het om een reservatie gaat en er duurzaam
dient omgesprongen worden met de resterende gron-
den, alsook het optimaal benutten van bestaande voor-
raden, wordt de ontwikkeling van de nabestemming ge-
koppeld aan een behoeftenanalyse die toegelicht wordt
in het op te maken RUP.  Tevens kunnen door de opmaak
van een RUP op gemeentelijk niveau de ruimtelijke kwali-
teiten aldaar bepaald worden in functie van de concrete
behoeften.

Artikel 5.3: reservatiegebied voor verblijfsrecreatie

Gebiedscategorie: recreatie

Het gebied is bestemd voor verblijfsrecreatie.

In afwachting van de ontwikkeling van verblijfsrecreatie is het ge-
bied bestemd voor de instandhouding, het herstel en de verdere
ontwikkeling van de boomgaarden. Recreatief medegebruik is toe-
gestaan.

Een stedenbouwkundige vergunning voor het reservatiegebied
voor verblijfsrecreatie kan pas afgeleverd worden na de opmaak en
inwerkingtreding van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
dat de ruimtelijke ordening van de volledige zone vastlegt.
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Bestemming

Inrichting

Artikel 5.4: parkgebied

Gebiedscategorie: overig groen – parkgebied

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van een park of parken.

Binnen dit gebied zijn infrastructuur voor openbaar nut voor de
zuivering van afvalwater, natuurbehoud, bosbouw en landschaps-
zorg en recreatie secundaire bestemmingen. Alle werken, hande-
lingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze bestemmin-
gen zijn toegelaten.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhis-
torische waarden, de horticulturele waarden, de landschapswaar-
den en de natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van infrastructuren tegen over-
stromingen;
Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

Groen / water

De bestaande waardevolle bomen of bomenrijen, zoals indicatief
aangeduid op het grafisch plan als ‘bomenrij’, moeten behouden
blijven. De bomen kunnen gekapt en eventueel vervangen worden
in functie van het beheer van het bomenbestand.

De vijvers, oevers, waterpartijen en waterlopen moeten op ecolo-
gische en natuurvriendelijke wijze worden ingericht en dit volgens
de principes van de natuurtechnische milieubouw.
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De kleinschalige constructies hebben onder meer betrek-
king op sanitaire gebouwtjes en prieeltjes. Onder klein-
schalige infrastructuren worden onder meer zitbanken en
speeltoestellen verstaan.

Constructies

Kleinschalige constructies en infrastructuur ter ondersteuning van
de parkfuncties zijn toegestaan voor zover deze landschappelijk
worden geïntegreerd in de parkachtige omgeving.

Verhardingen

De noodzakelijke verhardingen in functie van fiets- en wandelpa-
den zijn toegestaan.

Bestemming

Inrichting

Artikel 5.5: gebied voor openbaar nut en recreatie

Gebiedscategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

Het gebied is bestemd voor gemeenschapsfuncties, openbare
nutsvoorzieningen, socio-culturele en educatieve voorzieningen,
recreatie en horeca. Het betreft dagrecreatie en verblijfsrecreatie.

Ook is het gebied bestemd voor de instandhouding, het herstel en
de ontwikkeling van een park of parkdeel.

Ondergeschikt kunnen woongelegenheden voorzien worden voor
zover de maximale vloeroppervlakte van een woongelegenheid
200m² bedraagt en het een conciërgewoning betreft.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemmingen, zijn toegelaten.

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens
toegelaten:

de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de na-
tuur en het natuurlijk milieu;
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wa-
teroverlast en het beveiligen van bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen;
Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutleidingen. Bestaande openbare wegen
en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.
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Het huidige vergunde of vergund geachte bouwvolume
stemt overeen met het bouwvolume op het moment
voorliggend PRUP definitief wordt goedgekeurd.

De kleinschalige constructies hebben onder meer betrek-
king op sanitaire gebouwtjes en prieeltjes. Onder klein-
schalige infrastructuren worden onder meer zitbanken en
speeltoestellen verstaan.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhis-
torische waarden, de landschapswaarden en de natuurwaarden in
het gebied bewaard blijven.

Groen

De bestaande waardevolle bomen moeten behouden blijven. De
bomen kunnen gekapt en eventueel vervangen worden in functie
van het beheer van het bomenbestand.

Ontsluiting / publieke ruimte

De zone wordt ontsloten via de Hasseltsesteenweg en/of de Fon-
teindreef.

Er dient een doorsteek voor langzaam verkeer te worden gereali-
seerd die aansluit op het netwerk van fiets- en voetgangerspaden
binnen het aangrenzende ‘recreatie- en parkgebied’ .

Bebouwing

Binnen de zone kunnen de bestaande gebouwen in stand gehou-
den, gerenoveerd en verbouwd worden binnen het huidige bouw-
volume. Uitbreiding en herbouw zijn toegestaan voor zover het
bouwvolume met maximaal 20% wordt verruimd ten aanzien van
het huidige vergunde of vergund geachte bouwvolume.

Inzake vormgeving en materiaalgebruik staat een contextuele in-
passing voorop. Alle zichtbaar blijvende geveldelen moeten op een
evenwaardige representatieve wijze afgewerkt worden, en dit zo-
wel  naar  vormgeving  als  materiaalgebruik,  en  moeten  van  een
architecturaal hoogstaande kwaliteit zijn.

Inzake materiaalgebruik is de keuze vrij voor zover de kleuren en
de materialen de continuïteit in de omgeving ondersteunen of er
positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient duurzaam en
esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen.

Constructies

Kleinschalige constructies en infrastructuur ter ondersteuning van
de openbare of recreatieve functies zijn toegestaan voor zover
deze landschappelijk worden geïntegreerd in de parkachtige omge-
ving.

Verhardingen

De noodzakelijke verhardingen in functie van fiets- en wandelpa-
den of toegangen voor gemotoriseerd verkeer zijn toegestaan. Ook
kunnen aansluitend bij de gebouwen of bij verspreid gelegen con-
structies terrassen worden aangelegd. Ook in functie van sport- en
spelactiviteiten zijn verhardingen toegestaan.
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Beheer

Met de bestaande inrichtingsstudie wordt de inrichtings-
studie bedoeld die bij de meest recente vergunningsaan-
vraag is ingediend.

Parking

De benodigde parkeerplaatsen dienen binnen deze zone voorzien
te worden. De parking wordt bereikbaar gemaakt via de aangren-
zende wegenis.

Inrichtingsstudie

Er moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij de
vergunningsaanvraag worden gevoegd. Het betreft een samenhan-
gende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor ordening van
de gehele zone.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in de zone waarbinnen het
gelegen is en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van de
zone en de onmiddellijke omgeving. Indien de vergunningsaan-
vraag voorafnames doet ten aanzien van een aangrenzende deel-
zone en/of zone of hierop een impact heeft, moet ook deze deel-
zone en/of zone worden behandeld in de inrichtingsstudie. Elke
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Er dient geen globale inrichtingsstudie te worden toegevoegd in
het geval de aanvraag geen wijziging van de verhouding bebouwd
ten opzichte van onbebouwd in de zone inhoudt of aan de verhou-
ding van de bouwvolumes geen wijzigingen worden aangebracht.
Bijkomend mag de aanvraag bovendien geen impact hebben op de
bestaande inrichtingsstudie van de betreffende zone.

In de inrichtingsstudie dienen volgende kwalitatieve bepalingen te
worden gemotiveerd:

een globale visie voor de zone;
optimale landschappelijke inpassing van de ontwikkeling met
aandacht voor de relatie met de parkomgeving en de aanlig-
gende woonomgeving;
de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied;
een zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappe-
lijk gebruik en bundeling van voorzieningen en infrastructuur;
de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
een optimale toegankelijkheid van het gebied voor niet-
gemotoriseerd verkeer;
het verzekeren van de toegankelijkheid voor hulpdiensten;
het voorzien van voldoende parkeervoorzieningen voor bezoe-
kers en personeel;
het rekening houden met de aspecten van privacy, lichten en
zichten.

De zone kan gefaseerd ontwikkeld worden.
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Bestemming

De tuinzone betreft een feitelijke toestand.
Deze zone omvat delen van tuinen horende bij de wonin-
gen gelegen langsheen de Hasseltsesteenweg. In het
huidige PRUP Plinius zijn deze bestemd als ‘zone voor
tuinen en hovingen’. Naar analogie met dit PRUP alsook
met de andere deelplannen worden deze perceelsdelen
herbestemd tot tuinzone.

Inrichting

Om een volwaardig afgewerkte wand te creëren ten aan-
zien van het binnengebied, wordt de aanleg van hagen
als afsluiting toegestaan.

Artikel 5.6: tuinzone

Gebiedscategorie: wonen

Deze zone is bestemd voor tuinen aansluitend bij de voorliggende
woonpercelen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

Bijgebouwen en verhardingen

Het oprichten van bijgebouwen is toegestaan. De bijgebouwen
worden op minimum 10,00m achter de achtergevel van het hoofd-
gebouw opgetrokken. In het geval van gekoppelde bebouwing kan
tot op de perceelsgrens gebouwd worden; in het andere geval
wordt een minimale bouwvrij strook van 1,50m gerespecteerd voor
de aanleg van een streekeigen haag.
De maximum oppervlakte van een bijgebouw bedraagt 40m² en
maximaal 50% van de niet-bebouwde perceelsoppervlakte. De
maximale bouwhoogte van het bijgebouw bedraagt 3,00m.

De aanleg van verhardingen in functie van een terras of tuinpaden
is toegelaten.

Afsluitingen

Perceelsafsluitingen mogen worden beplant met inheemse hagen
die eventueel ondersteund worden met een draadafsluiting.
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Bestemming

Inrichting

Beheer

Artikel 5.7: groenbuffer

Gebiedscategorie: recreatie

De zone is bestemd voor de aanleg en inrichting van een fysieke en
visuele buffer in de vorm van een groenscherm tussen enerzijds
het ‘recreatie- en parkgebied’ en anderzijds de ‘tuinzone’.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten.

De groenbuffer moet gelaagd worden opgebouwd en bestaat bij
gevolg uit hoog- en laagstammig groen in combinatie met struik-
gewas.

De groenbuffer wordt aangeplant met inheemse struiken en bo-
men. Bovendien dient de beplanting groenblijvend te zijn geduren-
de het ganse jaar.

Het oprichten van gebouwen en het aanleggen van verhardingen is
niet toegestaan.

Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning binnen het ‘recreatie- en parkge-
bied’ moet de groenbuffer integraal aangeplant zijn.

De groenbuffer moet in goede staat gehandhaafd en onderhouden
worden.
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Bestemming

De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde
wegencategorisering te bewerkstelligen alsook de aanho-
righeden.

Inrichting

Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet
verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening,
de verlichting, de afwatering, de beplanting, de veilig-
heidsuitrustingen, de geluidswerende constructies,……

Artikel 5.8: zone voor wegenis

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie
van de weg, fiets- en voetpaden, inclusief nutsvoorzieningen.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegela-
ten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de ver-
keers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden, volgens de
wegencategorisering.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog
op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen,
kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastruc-
tuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Bij de inrichting van deze wegen ligt de nadruk op de ontsluiting
van de aangelande functies.

Artikel 5.9: zone non-aedificandi (overdruk)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Deze zone is een bouwvrije zone als ruimingszone bij de waterloop.
In deze bouwvrije zone zijn enkel werken en handelingen toegela-
ten die passen binnen het beheer van het watersysteem. Gebou-
wen en gelijkaardige constructies die dit functioneren verhinderen
zijn niet toegelaten.

Alle handelingen en werken die de landschappelijke en natuurlijke
waarde van de waterloop en zijn oevers bevorderen en ondersteu-
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De inrichting van deze zone gebeurt conform de richtlij-
nen van de provincie en volgens de vigerende wetgeving
op de gecategoriseerde waterlopen.

nen, zijn toegelaten.

Binnen een afstand van 5,00 m aan weerszijden van de kruin van
de waterloop mogen geen nieuwe constructies, gebouwen, beplan-
ting of afsluitingen, toegestaan worden behalve deze die hieronder
worden aangegeven:
- leidingen en (in voorkomend geval) verhardingen in de oever-

strook die bestand zijn tegen het overrijden van machines;
- afsluitingen en afrasteringen langsheen de waterloop op mini-

mum 0,75m en maximum 1,00m landinwaarts gemeten vanaf de
kruin van de oever van de waterloop; deze zijn maximum 1,50m
hoog en zijn zodanig opgesteld dat ze geen belemmering vor-
men voor de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellings-
werken aan de waterloop;

- de aanleg van oversteekplaatsen in de vorm van brugjes over de
waterlopen;

- de aanplanting van loofbomen kan slechts langs één zijde van de
waterloop en gebeurt ofwel op een plantafstand van minimaal
5,00m  vanaf  de  kruin  van  de  waterloop,  ofwel  op  een  plantaf-
stand van minimaal 1,50m landinwaarts vanaf de kruin van de
waterloop maar dan met een tussenafstand van minimaal
6,00m.

De ontsluitingsweg is op het grafisch plan indicatief aan-
geduid. Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en
bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan
bepaald worden.

Artikel 5.10: ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer (indicatieve
aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief een ontsluitingsweg voor gemoto-
riseerd verkeer aangeduid die ingericht dient te worden als toe-
gangsweg tot het park. Bijkomende ontsluitingswegen voor gemo-
toriseerd verkeer zijn niet toegestaan.

De toegang is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden. De toegang is bedoeld als insteekweg die
toegang geeft tot de parking. Het is niet de bedoeling dat

Artikel 5.11: secundaire toegang voor gemotoriseerd verkeer
(indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief een secundaire toegang voor ge-
motoriseerd verkeer aangeduid die ingericht dient te worden als
tweede toegangsweg tot het park. Het betreft een doodlopende
weg die het park minimaal doorkruist.
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deze toegang tot in het noorden van het park wordt
doorgetrokken.

De doorsteek is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden. Wel dient de doorsteek sowieso gereali-
seerd te worden.

Artikel 5.12: doorsteek voor langzaam verkeer (indicatieve aan-
duiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief een doorsteek voor langzaam ver-
keer aangeduid die verplicht dient aangelegd te worden en die
verderop aansluiting geeft op de fietsroute langsheen de Fon-
teindreef. Bijkomende doorsteken zijn eveneens toegestaan.

De bomenrij is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden.

Artikel 5.13: bomenrij (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan zijn indicatief de bomenrijen aangeduid. De
bomenrijen moeten behouden blijven. De bomen kunnen gekapt
en eventueel vervangen worden in functie van het beheer van het
bomenbestand.

De waterloop is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden.

Artikel 5.14: waterloop (indicatieve aanduiding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief het tracé van de waterloop aange-
duid. De waterloop dient behouden en indien nodig hersteld te
worden. De waterafvoer alsook de natuurlijke ontwikkeling van de
waterloop dient maximaal verzekerd te worden.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog
op de ruimtelijke inpassing, de inrichting met het oog op waterbe-
heer (buffer, bezinken) toegelaten.
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1.6 Deelplan 6: WUG Tumulus

Verordenend grafisch plan
deelplan 6: WUG Tumulus
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemming

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast
landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de vol-
gende activiteiten eveneens toegelaten: hoevetoerisme
(dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), verkoop
van eigen landbouwproducten, zorgboerderijen en land-
bouweducatie voor zover dat een integrerend deel uit-
maakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op niveau
van het bedrijf en kleinschalige werken om erosie te
vermijden of te bestrijden.

De bedoelde verblijfsgelegenheid dient georganiseerd te
worden binnen de bestaande gebouwen en dient onder-
geschikt te zijn aan het landbouwbedrijf.

Inrichting

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of
recreatief medegebruik, bestaat onder meer uit toe-
gangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden en wegafslui-
tingen. Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief
medegebruik bestaat ondermeer uit zitbanken, picknick-
tafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden en kijk- of
schuilhutten.

In het kader van het respecteren van het huidige land-
schap wordt een maximaal behoud van structurerende
bomen en KLE’s, waaronder (dubbele) bomenrijen, soli-
taire bomen en perceelrandbegroeiing ter hoogte van de
weilanden,  vooropgesteld.

Door het gebied loopt het tracé van een voormalige Ro-
meinse  weg.  Dit  tracé  is  als  lijnrelict  aangeduid  op  de

Artikel 6.1: agrarisch gebied

Gebiedscategorie: landbouw

Het gebied is bestemd voor landbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toe-
gelaten.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsge-
bouwen en de woning van de exploitanten bevatten, alsook ver-
blijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten
voor zover die een integrerend deel van het bedrijf uitmaken.

Voor zover de door hun beperkte impact de realisatie van de alge-
mene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende
werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het
al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief
of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten
of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen;
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de na-
tuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden;
het aanbrengen van installaties voor de productie van (her-
nieuwbare) energie of energierecuperatie.

Bomen en kleine landschapselementen die beeldbepalend of struc-
tuurondersteunend zijn voor de omgeving dienen bewaard te blij-
ven, in stand gehouden en indien nodig vervangen te worden.

Het tracé van de voormalige Romeinse weg dient bewaard te blij-
ven in het landschap.
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Verordenend grafisch plan
deelplan 6: WUG Tumulus
Informatief Verordenend
Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften
landschapsatlas en heeft een structuurbepalende rol in
het plangebied. Het is de bedoeling deze as te bewaren
en mogelijks in te richten als groen ingerichte langzame
verkeersdoorsteek, in het verlengde van de te ontwikke-
len langzame verkeersdoorsteek in deelplan 4 ‘Paards-
weidestraat’. Hierdoor wordt de ligging van de Romeinse
weg benadrukt in het landschap.

Inzake vormgeving en materiaalgebruik van de gebouwen staat een
contextuele inpassing in de landelijke omgeving voorop. Alle zicht-
baar blijvende geveldelen moeten op een evenwaardige represen-
tatieve wijze afgewerkt worden, en dit zowel naar vormgeving als
materiaalgebruik.
Inzake materiaalgebruik is de keuze vrij voor zover de kleuren en
de materialen de continuïteit in de landelijke omgeving ondersteu-
nen.

Bestemming

De tuinzone betreft een feitelijke toestand.
De bestemming van het woonuitbreidingsgebied (volgens
het gewestplan) stemt niet  volledig overeen met de
perceelsstructuur waarop bestaande woningen gelegen
zijn. Delen van de tuinen van de aanpalende woningen
zijn in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan
gelegen. Om dit juridisch planologisch te corrigeren wor-
den deze perceelsdelen gelijktijdig herbestemd tot tuin-
zone.

Inrichting

Artikel 6.2: tuinzone

Gebiedscategorie: wonen

Deze zone is bestemd voor tuinen aansluitend bij de voorliggende
woonpercelen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

Bijgebouwen en verhardingen

Het oprichten van bijgebouwen is toegestaan. De bijgebouwen
worden op minimum 10,00m achter de achtergevel van het hoofd-
gebouw opgetrokken. In het geval van gekoppelde bebouwing kan
tot op de perceelsgrens gebouwd worden; in het andere geval
wordt een minimale bouwvrij strook van 1,50m gerespecteerd voor
de aanleg van een streekeigen haag.
De maximum oppervlakte van een bijgebouw bedraagt 40m² en
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Verordenend grafisch plan
deelplan 6: WUG Tumulus
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Om een volwaardig afgewerkte wand te creëren ten aan-
zien van het binnengebied, wordt de aanleg van hagen
als afsluiting toegestaan.

Binnen de zone is een vergund bedrijf gelegen.

maximaal 50% van de niet-bebouwde perceelsoppervlakte. De
maximale bouwhoogte van het bijgebouw bedraagt 3,00m.

De aanleg van verhardingen in functie van een terras of tuinpaden
is toegelaten.

Afsluitingen

Perceelsafsluitingen mogen worden beplant met inheemse hagen
die eventueel ondersteund worden met een draadafsluiting.

De bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen die niet in
overeenstemming zijn met bovenstaande bestemmingsomschrij-
ving kunnen in stand gehouden en gerenoveerd worden. Ook ver-
bouwingswerken zijn toegestaan. Uitbreiding en herbouw zijn niet
toegestaan.

De bestemming  van het woonuitbreidingsgebied (vol-
gens het gewestplan) doorsnijdt het perceel aan de Kerk-
straat deels hetgeen de bouwmogelijkheden op dit per-
ceel bemoeilijkt. Om dit juridisch planologisch te corrige-
ren wordt dit perceelsdeel gelijktijdig herbestemd tot
woongebied.

Artikel 6.3: woongebied

Gebiedscategorie: wonen

Het woongebied is bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen en voor agrari-
sche bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mo-
gen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.

De doorsteek is op het grafisch plan indicatief aangeduid.
Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en bijge-
volg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan be-
paald worden.

Artikel 6.4: doorsteek voor langzaam verkeer (indicatieve aandui-
ding)

Gebiedscategorie: niet van toepassing

Op het grafisch plan is indicatief een doorsteek voor langzaam ver-
keer aangeduid. Het betreft het tracé van de voormalige Romeinse
weg die op deze manier bewaard blijft in het landschap.
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Binnen de contour van voorliggend deelplan is een lei-
ding van de NAVO gelegen.
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1.7 Deelplan 7: WUG Juffrouwenweg

Verordenend grafisch plan
deelplan 7: WUG Juffrouwenweg
Informatief Verordenend
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Bestemming

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast
landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de vol-
gende activiteiten eveneens toegelaten: hoevetoerisme
(dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), verkoop
van eigen landbouwproducten, zorgboerderijen en land-
bouweducatie voor zover dat een integrerend deel uit-
maakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op niveau
van het bedrijf en kleinschalige werken om erosie te
vermijden of te bestrijden.

De bedoelde verblijfsgelegenheid dient georganiseerd te
worden binnen de bestaande gebouwen en dient onder-
geschikt te zijn aan het landbouwbedrijf.

Inrichting

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of
recreatief medegebruik, bestaat onder meer uit toe-
gangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden en wegafslui-
tingen. Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief
medegebruik bestaat ondermeer uit zitbanken, picknick-
tafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden en kijk- of
schuilhutten.

In het kader van het respecteren van het huidige land-
schap wordt een maximaal behoud van structurerende
bomen en KLE’s, waaronder de groenelementen langs-
heen de Molenweg en de spoorweg, vooropgesteld.

Het gebied wordt ontsloten door een lokale ontsluitings-
weg en een veldweg die hierop aansluit. Deze wegenis
heeft een belangrijke functionele betekenis inzake be-

Artikel 7.1: agrarisch gebied

Gebiedscategorie: landbouw

Het gebied is bestemd voor landbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toe-
gelaten.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsge-
bouwen en de woning van de exploitanten bevatten, alsook ver-
blijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten
voor zover die een integrerend deel van het bedrijf uitmaken.

Voor zover de door hun beperkte impact de realisatie van de alge-
mene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende
werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het
al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief
of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten
of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;
het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegen en nutsleidingen;
de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de na-
tuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden;
het aanbrengen van installaties voor de productie van (her-
nieuwbare) energie of energierecuperatie.

Bomen en kleine landschapselementen die beeldbepalend of struc-
tuurondersteunend zijn voor de omgeving dienen bewaard te blij-
ven, in stand gehouden en indien nodig vervangen te worden.

De verbinding van de bestaande wegenis dient bewaard te blijven.
Het tracé kan om verkeerstechnische redenen ook verlegd worden.
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reikbaarheid. Tegelijkertijd beschikken de infrastructuren
ook over een landschappelijk belangrijke waarde die
dient bewaard te worden. Wel kan het tracé omwille van
verkeerstechnische redenen wijzigen.

Bestemming

De tuinzone betreft een feitelijke toestand.
De bestemming van het woonuitbreidingsgebied (volgens
het gewestplan) stemt niet  volledig overeen met de
perceelsstructuur waarop bestaande woningen gelegen
zijn. Delen van de tuinen van de aanpalende woningen
zijn in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan
gelegen. Om dit juridisch planologisch te corrigeren wor-
den deze perceelsdelen gelijktijdig herbestemd tot tuin-
zone.

Inrichting

Om een volwaardig afgewerkte wand te creëren ten aan-
zien van het binnengebied, wordt de aanleg van hagen
als afsluiting toegestaan.

Artikel 7.2: tuinzone

Gebiedscategorie: wonen

Deze zone is bestemd voor tuinen aansluitend bij de voorliggende
woonpercelen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

Bijgebouwen en verhardingen

Het oprichten van bijgebouwen is toegestaan. De bijgebouwen
worden op minimum 10,00m achter de achtergevel van het hoofd-
gebouw opgetrokken. In het geval van gekoppelde bebouwing kan
tot op de perceelsgrens gebouwd worden; in het andere geval
wordt een minimale bouwvrij strook van 1,50m gerespecteerd voor
de aanleg van een streekeigen haag.
De maximum oppervlakte van een bijgebouw bedraagt 40m² en
maximaal 50% van de niet-bebouwde perceelsoppervlakte. De
maximale bouwhoogte van het bijgebouw bedraagt 3,00m.

De aanleg van verhardingen in functie van een terras of tuinpaden
is toegelaten.

Afsluitingen

Perceelsafsluitingen mogen worden beplant met inheemse hagen
die eventueel ondersteund worden met een draadafsluiting.


