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TOELICHTINGSNOTA 

0 LEESWIJZER 

 
Dit document is de toelichtingsnota bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening 
van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. Het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden’ bestaat uit drie 
afzonderlijke delen, met een verschillend statuut. De grafische plannen en de stedenbouwkundige 
voorschriften hebben een verordenende waarde. Ze zijn bindend zowel voor de eigenaars en de 
gebruikers van de betrokken gronden en gebouwen als voor de overheid. De toelichtingsnota heeft 
geen verordenende waarde. Ze geeft enkel toelichting bij de verordenende delen van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan.  
 
Deze bundel omvat de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften. De bijhorende 
plannen zijn apart gebundeld toegevoegd. 
 
De toelichtingsnota bestaat uit 8 hoofdstukken. 
 
Hoofdstuk 1 verwijst naar het richtinggevend en het bindend gedeelte van het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan Limburg, waaraan het voorliggende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitvoering 
geeft. Ook de link met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt aangehaald. 
In hoofdstuk 2 worden de relevante elementen uit het ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden kort 
weergegeven. 
In hoofdstuk 3 wordt de relatie gelegd met de verschillende stappen uit de voorbereidende fase, de 
voorstudie van het afbakeningsproces. 
In hoofdstuk 4 wordt geduid op welke manier dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afgestemd 
wordt met andere sectorale planprocessen, m.n. het plan-MER (i.c. de milieutoets), de watertoets en 
de passende beoordeling. 
In hoofdstuk 5 wordt toegelicht op welke manier de opties uit het afbakeningsproces vertaald zijn 
naar dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierin wordt duidelijk waarom bepaalde opties vertaald 
zijn tot een verordenend plan en andere niet. 
Hoofdstuk 6 bespreekt de afbakeningslijn (deelplan 1) in concreto. Vanuit de hypothese van de 
gewenste ruimtelijke structuur en een aantal technische principes die de plaats van de afbakeningslijn 
preciezer bepalen, wordt de afbakeningslijn juridisch vertaald tot op perceelsniveau. De 
afbakeningslijn kan per onderdeel tot op perceelsniveau worden vastgelegd.  
Hoofdstuk 7 bevat de toelichting van deelplan 2 (reservatie stadsuitbreiding Lichtenberg). Vanuit de 
bestaande ruimtelijke structuur (de ruimtelijke context, de feitelijke en de juridische toestand) is een 
gewenste ontwikkeling aangegeven, die vertaald wordt in een aantal ruimtelijke concepten. De 
gewenste ontwikkeling van dit deelplan wordt vervolgens onderworpen aan een milieutoets. Hierin 
wordt zowel nagegaan welke milieueffecten de realisatie van het deelplan zelf veroorzaakt als welke 
milieueffecten externe factoren mogelijk op het deelplan hebben. Vanuit deze effecten-beoordeling 
worden concrete aanbevelingen gedaan voor het RUP. De hoofdpunten hieruit én de belangrijkste 
ruimtelijke randvoorwaarden, die volgen uit de visie en de ruimtelijke concepten, worden opgelijst 
onder de paragraaf "Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften". Deze 
paragraaf vormt de link tussen de toelichtingsnota en het grafisch plan en de stedenbouwkundige 
voorschriften. Vervolgens wordt aangegeven welke stedenbouwkundige voorschriften opgeheven 
zullen worden. Op het einde van dit hoofdstuk wordt de ruimtebalans weergegeven. 
Hoofdstuk 8 bevat de bijlage. Hierin is voor deelplan 2 het plan van aanpak voor de milieutoets 
opgenomen.  
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1 IN UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIMBURG 

1.1 Gewenste ruimtelijke structuur – richtinggevend gedeelte 

� Visie op stedelijkheid 
De provincie Limburg gaat voor de uitbouw van een coherent systeem aan stedelijke gebieden en 
stedelijke 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. Daartoe 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 
tegengegaan. 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 de steden of gemeenten Bilzen, Bree, 
Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden, Tongeren en 
Beringen als kleinstedelijke gebieden geselecteerd. 
 
Na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Beringen eveneens als kleinstedelijk 
gebied geselecteerd. Dit leidt tot de aanpassing van de taakstellingen voor de kleinstedelijke 
gebieden. De modaliteiten voor de nieuwe berekeningen staan vermeld in het RSPL. 
 
De provincie onderscheidt drie soorten kleinstedelijke gebieden: 

▪ de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren die een 
sterke stedelijke en concentrerende rol in het zuiden van de provincie opnemen. 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 
knooppunten van een netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de onderlinge delen 
van het netwerk 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 agrarische gebieden met een soms sterk contrast tussen stad en open 
ruimte. De ruimtelijke structuur wordt behouden en versterkt. Het ruimtelijk beleid van de 
hoofdkern en van de andere gemeenten moeten op elkaar worden afgestemd. 

 
� Ontwikkelingsperspectief voor Sint-Truiden als structuurondersteunend kleinstedelijk 

gebied
1
 

De gewenste afbakening van Sint-Truiden wordt bepaald vanuit het standpunt van een verzorgende 
kern ten opzichte van zijn hinterland, zowel visueel (ruimtelijk beeld) als in het bijkomend aantal te 
realiseren woningen. Inbreiding primeert op uitbreiding. Sint-Truiden bezit tevens vanuit zijn 
bestaande structuur de mogelijkheid om zich te profileren als een stad met een relatief hoge 
bebouwingsdichtheid, afgewisseld met waardevolle open stedelijke ruimten (parken, pleinen, groene 
gordel omheen de binnenstad, Cicindriavallei,…). 
 
Het station van Sint-Truiden is het belangrijkste verzamel- en overstappunt van openbaar vervoer in 
de regio. De stationsomgeving kan in die zin als een intern knooppunt worden ontwikkeld. De 
kleinhandelszones langs Ringweg (N80) worden als onderdeel van het stedelijk gebied beschouwd. 
 
Door de recente gewestplanwijziging in Brustem heeft Sint-Truiden talrijke mogelijkheden op 
economisch vlak (industrie en toerisme) gekregen. De ontwikkelingen op het voormalig militair domein 
moeten in relatie staan tot het stedelijk gebied en niet verder uitdijen in het landschap. 
 

                                                      
1
 RSP Limburg, richtinggevend gedeelte, p. 192 
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▪ Sint Truiden als economisch knooppunt 
Alle stedelijke gebieden zijn in het RSV geselecteerd als 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 gewenste ruimtelijke structuur. 

1.2 Bindende bepalingen  

De volgende bindende bepalingen uit het structuurplan van de provincie Limburg zijn van belang voor 
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden

2
: 

 
▪ nr. 6: de selectie van vier natte natuurverbindingen: (delen van) de valleien van de Melsterbeek, 

de Cicindria, de Molenbeek en de Oudebeek; 
▪ nr. 12: de selectie van de Ringlaan (N80) te Sint-Truiden als een kleinhandelsconcentratie type I; 
▪ nr. 22: de selectie van de N3 als secundaire weg type I vanaf de grens met de provincie Vlaams-

Brabant tot aan de N3 primaire weg II en vanaf de N3 primaire weg II tot de grens met de 
provincie Luik. 

▪ nr. 25: de selectie van Sint-Truiden als multimodaal knooppunt van personenvervoer op 
provinciaal niveau. 

▪ nr. 29: de provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de kleinstedelijke gebieden af. Zij doet 
dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

 

1.3 In uitvoering van het RSV 

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) is Sint-Truiden aangeduid als structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied.

3
 De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden worden in provinciale 

ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend of op voorstel en op vraag van de betrokken provincie en in 
samenspraak met de betrokken bestuursniveaus door het Vlaams Gewest in de gewestplannen 
afgebakend. 
 

                                                      
2
 RSP Limburg, bindend gedeelte, p. 264-272 

3
 RSV, bindende bepalingen, p. 581-582 
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2 RELEVANTE ELEMENTEN UIT HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT-TRUIDEN 

 
Sint-Truiden beschikt over een goedgekeurd structuurplan (M.B. 25/10/2000). 
De visie van de stad op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied bestaat uit de volgende ontwikkelingsperspectieven: 
▪ verdichten van de kernstad als een begrensde woon-, winkel- en verzorgingsstad; 
▪ de zuidoostelijke rand van Sint-Truiden uitbouwen met een kraal van bedrijvenplekken ten bate 

van de hele regio; 
▪ de stationsomgeving uitbouwen tot een volwaardig knooppunt van regionaal vervoer; 
▪ versterken van de plateaus in Hoog-Haspengouw als hoogwaardige landbouwgebieden; 
▪ het domein van Brustem uitbouwen tot een dynamisch en open activiteitenpark omheen het 

amfitheater; 
▪ uitbouwen van een heldere, hiërarchische verkeerswegenstructuur; 
▪ uitbouwen van een noordelijke recreatieve as. 
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3 VOORAFGAAND PLANNINGSPROCES (VOORSTUDIE) 

3.1 Concreet verloop van het afbakeningsproces 

Het afbakeningsproces van stedelijke gebieden bestaat uit twee fasen de voorbereidende fase en de 
uitvoeringsfase. 
 
De voorbereidende fase, het voorstel van afbakening, werd afgerond in april 2005. In maart 2004 
heeft de bestendige deputatie de opdracht voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden in 
Limburg toegekend aan iris consulting in samenwerking met Groep C. 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. 
 
In de uitvoeringsfase wordt dit voorstel van afbakening vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan met 
verordenende kracht. Dit RUP bevat tenminste de grenslijn van het betreffende kleinstedelijk gebied 
met de bijhorende voorschriften en desgevallend bestemmings-, inrichtings- en beheersmaatregelen 
voor specifieke locaties. De opdracht voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Kleinstedelijk Gebied werd toegekend aan Aeolus - Libost in augustus 2006. 

3.2 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur 

3.2.1 VISIE OP HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED SINT-TRUIDEN 

▪ Sint-Truiden, een rol als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
Structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden onderscheiden zich van de overige kleinstedelijke 
gebieden door hun voorzieningenniveau. In Limburg zijn dit geïsoleerd liggende kleinstedelijke 
gebieden met een groot buitengebied errond met vele kleine kernen. Daarom kunnen naar de 
toekomst toe de structuurondersteunende stedelijke gebieden ook hun rol blijven waarmaken; zij 
blijven aantrekkelijk voor het vestigen van regionale voorzieningen waarvoor in de omliggende kernen 
draagvlak ontbreekt. 
 
Hun selectie heeft geen gevolgen voor het te voeren woonbeleid. De structuurondersteunende 
kleinstedelijke gebieden te Limburg hebben immers een totaal verschillende woonmarkt. Sint-Truiden 
heeft - onder invloed van suburbanisatie vanuit Leuven en Brussel - een sterke woonmarkt met een 
redelijk goed presterend kleinstedelijk gebied op het vlak van bijkomende woningen. Tongeren 
daarentegen bevindt zich in een zwakke woonmarkt en presteert minder goed in het aantrekken van 
bijkomende woongelegenheden. 
 
▪ Sint-Truiden, kleinstedelijk gebied voor de regio Zuid-Limburg 
De visie op het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden gaat uit van een streven 
naar een compact en aangesloten kleinstedelijk gebied, zodat de bebouwingsdruk op het omliggend 
buitengebied wordt beheerst. De stedelijke functies worden op schaal van en in het stedelijk gebied 
maximaal versterkt. 
 
Sint-Truiden heeft als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied een belangrijke handels-, 
dienstverlenende en verzorgende functie voor haar hinterland. Binnen deze sectoren zal Sint-Truiden 
zich echter vooral concentreren op het verbeteren, diversifiëren en vernieuwen van het bestaande 
aanbod. De uitdaging voor Sint-Truiden situeert zich hier vooral op het tegengaan van de vlucht van 
voorzieningen (o.a. administratieve diensten) naar de provincie-hoofdstad Hasselt. 
 
Sint-Truiden is ook een woonstad met een hoge woondichtheid. Wonen in een compacte, 
overzichtelijke stad met veel stedelijk groen en met de onmiddellijke nabijheid van de landelijke 
fruitstreek vormen de aantrekkingskracht van Sint-Truiden. Als structuurondersteunend kleinstedelijk 
gebied met een ruime woningmarkt (o.a. gelegen binnen de invloedssferen van Leuven en Brussel) 
heeft Sint-Truiden een belangrijke taakstelling inzake bijkomende woningen in te vullen. Sint-Truiden 
zal dan ook een actief aanbodbeleid moeten voeren op schaalniveau van het stedelijk gebied. In 
beperkte mate kan Sint-Truiden de woonfunctie versterken door inbreiding. Aandacht zal vooral 
moeten gaan naar een differentiatie en kwalitatieve verbetering van de bestaande woningen. 
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Op economisch vlak heeft Sint-Truiden een belangrijke rol als hoofdplaats binnen de open ruimte. De 
verdere uitbouw van fruitveilingen speelt hierop in. Het bestaand voorzieningenaanbod in functie van 
deze fruitveilingen dient geoptimaliseerd te worden. Daarnaast heeft Sint-Truiden sterke 
groeipotenties. Deze groeipotenties situeren zich op het recent ontwikkelde bedrijventerrein Brustem 
op het voormalig militair vliegveld langsheen de N3. Het bedrijventerrein van Brustem krijgt verdere 
invulling en dient beter op doelgroepen (kleine regionale bedrijven) en ruimtelijke potenties te worden 
afgestemd. Op dit terrein van ca 72ha, is ongeveer 45 ha voorzien voor regionale bedrijvigheid en 22 
ha voor lokale bedrijvigheid. Het ontbreken van een nabije aansluiting op de autosnelweg, een 
spoorlijn bruikbaar voor goederenvervoer en een waterweg maken het wenselijk een specifiek 
vestigingsbeleid te voeren voor dit bedrijventerrein. De beperkte ontwikkeling van de luchthaven van 
Brustem in functie van licht goederenvervoer is een potentie. Fruit blijft dé economische motor van de 
regio. De gevarieerde productie, de distributiekanalen (o.a. 2 veilingsites) en toonaangevende 
onderzoekscentra vormen een economisch belangrijk geheel. Het bedrijventerrein Brustem biedt 
mogelijkheden om dit te versterken door ruimte te bieden aan toeleverende en verwerkende agro-
industriële bedrijven en onderzoekscentra (bv. fruitteelt-gerelateerde bedrijvigheid: herintroductie van 
fruitverwerkende nijverheid in Sint-Truiden). 
 
Sint-Truiden heeft als monumentenstad temidden van de fruitstreek een sterke troef in handen om 
zich sterker te profileren binnen de groeiende markt van het cultuurtoerisme. 

3.2.2 RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

Bovenstaande algemene visie werd verder uitgewerkt in een aantal algemene ruimtelijke concepten 
voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. Met deze ruimtelijke concepten als 
referentiekader werd de gewenste ontwikkeling verder uitgewerkt. 
 
▪ Behoud van de duidelijke morfologische grens aan de stedelijkheid 

Het streven naar een compact, aaneengesloten 
stedelijk gebied wordt vertaald in het behoud van de 
scherpe grens tussen de bebouwde en de niet 
bebouwde ruimte. De op het terrein duidelijk 
waarneembare grens tussen stad en land moet 
bewaard blijven. 
 
Concreet betekent dit dat een verdere uitwaaiering van 
het stedelijk gebied langsheen de historische 
steenwegen begrensd wordt. Het oud militair vliegveld 
te Brustem wordt ontwikkeld als een economische (en 
mogelijk recreatieve) pool. Het is wenselijk hier een 
duidelijke grens te stellen aan de harde stedelijke 
ontwikkelingen (bedrijventerrein) en uitdijing van het 
stedelijk gebied in de omliggende open ruimte tegen te 
gaan. 

▪ Bedrijvigheid geënt op N3 en N80 
 
Bedrijven worden het best gelokaliseerd op goed 
bereikbare en ontsloten gebieden. In Sint-Truiden betekent 
dit dat bij de lokalisatie van bedrijven de voorkeur uitgaat 
naar de bedrijventerreinen die gekoppeld zijn aan de 
hoofdlijninfrastructuren in de gemeente, nl. de N80 en de 
N3 die respectievelijk aansluiting geven op de E314 in 
Hasselt en de E40 in Tienen of in Luik. Bovendien zijn er 
plannen om op termijn de spoorlijn Hasselt-Landen te 
ontdubbelen en de bedrijventerreinen langsheen de N3 te 
voorzien van een spooraansluiting. 
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▪ Randstedelijk groengebied als link tussen historische stad en groene recreatiepool 

In het noorden van het structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden dringt een groene 
vinger of open ruimte-as door tot aan het stadscentrum. 
Deze zone heeft potenties om ontwikkeld te worden als 
een randstedelijk wandel- en fietsgebied voor de 
inwoners van het kleinstedelijk gebied en om de 
toeristisch-recreatieve functie van Sint-Truiden te 
ondersteunen. 
 
De kop van het randstedelijk groengebied (richting 
centrum) is het Domein Speelhof, dat verder ontwikkeld 
zal worden tot stedelijk park. Het Domein Speelhof zal 
de spil vormen tussen het stadscentrum en het 
randstedelijk groengebied. Bovendien kan via het 
randstedelijk groengebied het stedelijke toeristisch-
recreatief gebeuren in de binnenstad en het Domein 
Speelhof gekoppeld worden aan de bovenlokale groene 
en recreatieve structuur Domein Nieuwenhoven, én kan 
zo de bestaande hoge recreatieve druk op het 
Provinciaal Domein Nieuwenhoven gedeeltelijk worden 
afgeleid richting stadscentrum. 
 
 
 
 

▪ Opwaardering van de stationsomgeving 
 
Het braakliggend terrein ten westen van het station biedt grote 
potenties voor een kwalitatieve stedelijke ontwikkeling in de 
onmiddelijke nabijheid van het historische stadscentrum. Een woon- en 
kantoorzone kan hier aan een stedelijke dichtheid ontwikkeld worden. 
Het station heeft een regionale betekenis. Deze regionale rol kan 
versterkt worden door een goed uitgebouwd regionaal openbaar 
busvervoer dat het voor- en natransport kan verzekeren. 
 
 
 
 
 

▪ Verdichting van het stedelijk weefsel met aandacht voor stedelijk groen 
De taakstelling inzake wonen kan volledig opgevangen worden 
binnen het bestaande stedelijke weefsel. Er wordt dan ook de 
voorkeur gegeven om de taakstelling op te vangen binnen de 
bestaande verdichtings- en inbreidingsmogelijkheden. Er wordt 
gestreefd naar een kwalitatief en divers woningaanbod. 
 
Het is wenselijk te opteren voor een ‘beheerste kwaliteitsvolle groei’ 
van de stad. Dit betekent dat de binnengebieden gefaseerd 
ontwikkeld worden naargelang de noden van het moment. Hierbij 
wordt steeds vertrokken van een groei op niveau van het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. De 
aanwezigheid van waardevolle open stedelijke ruimten (parken, 
pleinen, groene gordel omheen de binnenstad, Cicindriavallei, …). is 
één van de sterkten van de woonstad. Deze stedelijke 
groengebieden worden dan ook zoveel mogelijk behouden. 



PRUP Afbakening KSG Sint-Truiden  toelichtingsnota 

Aeolus bvba   i.s.m. Libost-Groep nv 

NOT04E-06253 12_toelichtingsnota.doc oktober 2008 18/75 
 

3.2.3 HYPOTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur kan samengevat worden als een compact 
kleinstedelijk gebied temidden van een uitgesproken landelijk gebied. Het kleinstedelijk gebied bestaat 
uit een compacte stedelijke kern als concentratiegebied voor wonen, handel en voorzieningen met 
errond een aantal randstedelijke woonwijken. In het oosten en het zuiden wordt het kleinstedelijk 
gebied omgeven door regionale bedrijventerreinen geënt op de omleidingswegen N3 en N80. In het 
noorden dringt een groene ader door tot aan de kern van het stedelijk gebied. 

Figuur 1: Hypothese gewenste ruimtelijke structuur structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint 
Truiden (iris consulting, april 2005) 
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3.3 Taakstellingen in het kleinstedelijk gebied 

3.3.1 INVULLING TAAKSTELLING WONEN 

De taakstelling voor de kleinstedelijke gebieden werd na de herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen herrekend. Dit was voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie 
Limburg. Bovendien werd bij deze herberekening gekeken naar de regionale woonmarkt waarbinnen 
het kleinstedelijk gebied voorkomt. Sint-Truiden heeft aldus een taakstelling van 2.293 wooneenheden 
(w.e.) voor de periode 1992 – 2007. 
 
In de periode 1992 tot en met 2002 werden er 908 wooneenheden gerealiseerd

4
. Er dient nog ruimte 

gezocht te worden voor 1.385 wooneenheden. Met de huidige beschikbare cijfers is het niet mogelijk 
te weten hoeveel wooneenheden gerealiseerd werden in de periode 2002-2004. 
 
Bij de confrontatie van vraag en aanbod wordt nagegaan in welke mate het structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied haar taakstelling naar woningbouw kan opvangen (binnen de hypothese van 
afbakening). 
 
Wat het aanbod betreft wordt rekening gehouden met het aanbod aan onbebouwde percelen en met 
(te ontwikkelen) binnengebieden. Binnen het aanbod aan onbebouwde percelen moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen percelen gelegen in goedgekeurde verkavelingen en die buiten 
goedgekeurde verkavelingen. Bij die laatste groep wordt uitgegaan van een realisatiegraad van 30% 
op 10 jaar

5
. Voor percelen in goedgekeurde verkavelingen wordt een veel hogere realisatiegraad 

gehanteerd, nl. 80% op 10 jaar, omdat deze kavels specifiek met het oog op bebouwing zijn 
gecreëerd en omdat de lokale overheid door middel van een bouwverplichting veel meer vat heeft op 
deze realisatiegraad. De inventarisatie op basis van het kadasterplan liet niet toe om eenduidig het 
onderscheid te maken tussen beide soorten kavels. Daarom gaan we voor het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied uit van een 50/50-verhouding. Aldus komt de 
gemiddelde realisatiegraad voor onbebouwde percelen langs uitgeruste weg op 55% op 10 jaar25. 
Hier wordt echter gekeken naar een periode van 5 jaar (2003 – 2008). Aldus komt de gemiddelde 
realisatiegraad voor onbebouwde percelen langs uitgeruste weg op 33% op 5 jaar. Dit betekent dat bij 
de confrontatie van taakstelling en aanbod rekening wordt gehouden met een aanbod van 223 
percelen langs uitgeruste weg (33% van 676) of 312 wooneenheden (appartementcorrectiefactor in 
rekening gebracht). 
 
Om de (resterende) taakstelling van 1.385 woningen te realiseren voor de periode 2003 – 2007, 
moeten nog 1.162 wooneenheden in binnengebieden gerealiseerd worden. Het potentiële aanbod van 
1.379 wooneenheden in binnengebieden en nog niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden 
(gerekend vanaf april 2004) is hiervoor voldoende. 
 
Op langere termijn is dit aanbod echter vrij krap voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
Op middellange en lange termijn (na 2007) moet er dus gezocht worden naar nieuwe mogelijke 
woonlocaties. In dit kader kan het wenselijk zijn nu reeds een (aantal) zone(s) te reserveren voor 
wonen om te voorkomen dat toekomstige ontwikkelingen bemoeilijkt of gehypothekeerd worden. 
Bij de afweging van verschillende mogelijke reservegebieden voor wonen uit het goedgekeurd 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bleek de agrarische zone tussen N79 en N3 de meest geschikte 
locatie te zijn. Het betreft een ingesloten landbouwgebied, dat het stedelijk gebied en de kern van 
Brustem van elkaar scheidt. De zone is volledig in gebruik voor akkerbouw en er zijn geen gebouwen 
gesitueerd. Het sluit aan op de bestaande bebouwing van het stedelijk gebied.  
 
 
 
 

                                                      
4
 Bron: NIS, aantal bijgekomen gezinnen in de periode 1992 tot en met 2002. Het aantal gerealiseerde woningen wordt 

gelijkgesteld aan het aantal bijkomende gezinnen in deze periode. 
5
 Niet al de juridisch vastliggende bouwpercelen zullen in de planperiode daadwerkelijk op de markt komen rekening 

houdend met kavels gereserveerd voor kinderen en kleinkinderen, speculatie, … 
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3.3.2 INVULLING TAAKSTELLING BEDRIJVIGHEID 

Op basis van veranderde marktsituaties (o.a. visie op luchthaven) was een verder onderzoek van de 
marktvragen noodzakelijk. Bijkomende gegevens noodzaken niet tot een herziening van de visie van 
het RSPL om geen bijkomend regionaal bedrijventerrein te voorzien. Wel dient het bestaand 
bedrijventerrein Brustem ruimtelijk beter afgewerkt te worden. 
 
In functie van herlokalisatie van zonevreemde bedrijven kan de gemeente een lokaal bedrijventerrein 
bestemmen. De gemeente beschikt hiervoor over een apart instrumentarium dat onafhankelijk van het 
afbakeningsproces kan ingezet worden. 
 

3.3.3 BEHOEFTE AAN STEDELIJKE OPEN RUIMTE 

Tot de stedelijke natuurelementen behoren enerzijds gebieden van de natuurlijke structuur die 
doordringen tot in het stedelijke gebied (natuurgebieden, bosgebieden, parken, valleien), en 
anderzijds onderdelen van de ecologische infrastructuur zoals onder andere tuinen.  
 
Om de kwaliteit van de leefomgeving van het KSG St-Truiden te waarborgen en te versterken is het 
belangrijk dat de aanwezige waardevolle open stedelijke ruimten (parken, pleinen, groene gordel 
omheen de binnenstad, Cicindriavallei,…) behouden blijven en versterkt worden. 
 

3.4 Voorstel van afbakeningslijn en actieprogramma 

3.4.1 EEN VOORSTEL VAN AFBAKENINGSLIJN VANUIT DE HYPOTHESE VAN GEWENSTE RUIMTELIJKE 

STRUCTUUR 

Op basis van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur is bepaald binnen welk gebied een 
kleinstedelijk gebiedbeleid zal gevoerd worden. De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur is 
bijgevolg kaderstellend voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. De gewenste ruimtelijke 
structuur is opgenomen in figuur 1. 
 

3.4.2 EEN VOORSTEL VAN AFBAKENINGSLIJN VANUIT GRENSSTELLENDE ELEMENTEN VANUIT HET 

OMLIGGENDE BUITENGEBIED 

In de voorbereidende fase van de afbakening van het kleinstedelijk gebied St-Truiden werd onderzoek 
gedaan naar grensstellende elementen vanuit het buitengebied, nl. de natuurlijke, de landschappelijke 
en de landbouwstructuur. 
 
Voor de drie open ruimtestructuren werd telkens een onderscheid gemaakt tussen mogelijke en 
duidelijke grenzen. Wanneer een element aangeduid wordt als duidelijk grensstellend betekent dit in 
de eerste plaats dat het element grensstellend is voor harde stedelijke ontwikkelingen. Een duidelijk 
grensstellend element betekent niet noodzakelijk dat dit element de grens bepaalt voor het 
kleinstedelijk gebied. Een duidelijk grensstellend element zal wel zwaarder doorwegen bij de 
gebiedsgerichte motivatie bij het voorstel van de afbakeningslijn t.a.v. een mogelijk grensstellend 
element. 
 
De duidelijke en mogelijke grensstellende elementen vanuit natuur, landschap en landbouw worden 
weergegeven op de synthesekaart grensstellende elementen (figuur 2). Met deze kaart worden de 
drie open ruimtestructuren met elkaar geconfronteerd. Op locaties waar minstens twee duidelijke 
grensstellende open ruimtestructuren overlappen, wordt deze als ‘harde grens voor harde stedelijke 
ontwikkelingen’ aangeduid met een tekstkader (vetgedrukt). Het betreffen volgende elementen: 

▪ de noordelijke open ruimte kamer (Melveren) vanuit landbouw (hoge waardering) en 
landschap (Ankerplaats Kasteel Nieuwenhoven); 

▪ de commanderij van Bernissem en haar omgeving vanuit landschap (beschermd 
dorpsgezicht) en vanuit landbouw (zeer hoge waardering). 

 
Op locaties waar minstens twee mogelijke grensstellende open ruimtestructuren overlappen, worden 
‘focusgebieden vanuit de open ruimte’ aangeduid met een tekstkader. Vervolgens wordt voor elk van 
deze focusgebieden verantwoord of de overlappende mogelijke grensstellende elementen op te vatten 
zijn als: 
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▪ te behouden mogelijke grens voor harde stedelijke ontwikkelingen ofwel als; 
▪ op te waarderen als duidelijke grens voor harde stedelijke ontwikkelingen. 

 
Volgende focusgebieden werden aangeduid:  

▪ Schurhoven-Melsterbeek: Ten oosten van het bedrijventerrein Schurhoven vallen de 
mogelijke grensstellende elementen vanuit natuur (vallei van Melsterbeek en Logebeek, 
gelegen in een risicozone voor overstromingen) en landbouw (hoge waardering) samen. De 
mogelijke grenzen worden hier opgewaardeerd tot een duidelijke grens vanuit open ruimte 

▪ Brustem: Ter hoogte van het bedrijventerrein Brustem kan de mogelijke grens vanuit 
landschap verschoven worden omwille van de recente ontwikkeling van het bedrijventerrein. 
De mogelijke grens vanuit landschap zal hier niet samenvallen met de huidige begrenzing van 
de ankerplaats, maar zal zuidelijker komen te liggen op de grens van het bedrijventerrein . 
Hierdoor vallen de mogelijke grensstellende elementen vanuit landschap (Relictzone 
Droogplateau van Gingelom) en vanuit landbouw (hoge waardering) samen. Het focusgebied 
zal opgewaardeerd worden tot een duidelijke grens voor harde stedelijke ontwikkelingen. 

 

Figuur 2:Synthesekaart grensstellende elementen (iris consulting, april 2005) 
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3.4.3 EEN VOORSTEL VAN ACTIE- EN UITVOERINGSPROGRAMMA 

In de voorstudie werd een voorstel van actieprogramma geformuleerd. In dit programma worden 
acties aangegeven die nodig zijn om de gewenste ontwikkelingen in het kader van een stedelijk 
gebiedbeleid te realiseren. De acties hebben m.a.w. een betekenis op het niveau van het kleinstedelijk 
gebied.  
Voor een aantal van deze acties werd een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit 
uitvoeringsprogramma worden aan de acties instrumenten en actoren gekoppeld die verantwoordelijk 
zullen zijn voor de uitvoering ervan.  
 

Tabel 1: Overzicht voorstel van uitvoeringsprogramma (iris consulting, april 2005) 
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Figuur 3: Uitvoeringskaart (iris consulting, april 2005) 

 
In de voorstudie werd voorgesteld om minimaal volgende elementen in het provinciaal RUP voor de 
afbakening op te nemen: 
▪ Actie nr. 1 : Voorstel van afbakeningslijn te verfijnen. 
▪ Actie nr. 6 : Actiegebied woonuitbreidingsgebied 17 
▪ Actie nr. 7 : Actiegebied reservatie stadsuitbreiding. 
▪ Actie nr. 12 : Actiegebied Molenbeek door stedelijk gebied 
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4 AFSTEMMING MET ANDERE SECTORALE PLANPROCESSEN 

4.1 Milieutoets 

4.1.1 TOETSING AAN DE M.E.R.-PLICHT 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is geregeld in het decreet van 18 december 2002 (BS. 13.02.2003), 
als titel IV van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid.  In afwachting van een verdere 
wetgeving, dat binnen het Vlaams Gewest het toepassingsgebied voor milieueffectrapportage voor 
plannen en programma’s vastlegt, wordt het plan getoetst aan de Europese richtlijn inzake 
planmilieueffectrapportage (RL 2001/42/EG).  Deze richtlijn definieert in artikel 2 plannen en 
programma’s en omschrijft in artikel 3 de werkingssfeer.  Voorliggend plan valt onder de “plannen en 
programma’s, die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserij, energie, 
industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke 
ordening of grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen 
voor de in bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG genoemde projecten”  (artikel 3, lid 2, a). In 
Vlaanderen is de Richtlijn 85/337/EEG inmiddels omgezet naar het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage (BS 17/02/2005).   
 
Naar aanleiding van de overlegvergadering d.d. 23 oktober 2006 met het provinciebestuur en 8 
november 2006 met het provinciebestuur en de dienst MER, is gebleken dat noch bij de 
afbakeningslijn, noch bij de verschillende deelplannen m.e.r.-plichtige activiteiten betrokken zijn. Er is 
geen onmiddellijke aanleiding tot de opmaak van een plan-MER. Voorgesteld werd een milieutoets op 
te nemen binnen de procedure van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 
 

4.1.2 OPMAAK VAN EEN MILIEUTOETS 

In de voorstudie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied werd reeds een proces gevoerd 
waarin verschillende actoren en sectoren ten opzichte van elkaar werden afgewogen. Het resultaat 
van dit proces vormde de basis van de milieutoets. 
 
In deze milieutoets kan worden aangetoond : 
▪ dat het plan geen aanzienlijke of significante milieu-effecten genereert; 
en/of 
▪ dat uitvoerig onderzoek in een volledige MER-procedure nauwelijks extra informatie zal opleveren. 
 
De milieu-impact die voorliggend plan veroorzaakt, speelt op 2 niveaus : 

- op het niveau van deelplan 1 (verfijning afbakeningslijn): de milieunota zal inzicht verschaffen 
in de milieuafwegingen die bij de totstandkoming van de afbakeningslijn zijn beschouwd; 

- op het niveau van de deelplan 2 (reservatie stadsuitbreiding): de milieunota zal in de eerste 
plaats de mogelijke milieueffecten bespreken van externe factoren op het deelplan, zoals de 
geplande ontwikkelingen binnen de bedrijvenzone Brustem, op de invulling van het 
reservatiegebied voor wonen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de wellicht beperkte 
milieueffecten die de realisatie van het deelplan zelf veroorzaakt. 

 
Bij de opmaak van de milieutoets wordt erover gewaakt dat aan de essentiële MER-kenmerken wordt 
beantwoord: 

- de systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te 
verwachten gevolgen voor mens en milieu, van een voorgenomen actie en van de 
redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven voor de actie of onderdelen ervan, en 
de beschrijving en evaluatie van de mogelijke maatregelen om de gevolgen van de 
voorgenomen actie op een samenhangende wijze te vermijden, te beperken, te verhelpen of 
te compenseren; 

- de kwaliteitsbeoordeling van de verzamelde informatie; 
- de actieve openbaarheid van de rapportage en de besluitvorming voor de voorgenomen actie. 
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4.1.3 PROCES INTEGREREN IN PLANNINGSPROCES RUP 

De milieutoets wordt opgemaakt als een integraal onderdeel van het PRUP ten behoeve van de 
afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden met inbegrip van de 
provinciale acties uit het actieprogramma. De opvolging van het proces door de Dienst MER, zoals dit 
gebeurt binnen de m.e.r.-procedure, garandeert mede de kwaliteit van de effectbeoordeling. De 
actieve openbaarheid van de rapportage komt in het gevolgde procesverloop tot uiting in de 
overlegmomenten met de administraties en het openbaar onderzoek van het geïntegreerde dossier 
PRUP-milieutoets met mogelijkheid tot indiening van bezwaarschriften. 
 

4.2 Watertoets 

4.2.1 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

6
, 

programma’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, gecompenseerd. 
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, 
gelegen 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". 
 
Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een 
milieuvergunning 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 voorwerp 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 
beslissende overheid de maatregelen richten op herstellen van de schade. Voor schade in de 
categorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel 
onmogelijk 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 
goedkeuring voor het plan of programma te weigeren. 

4.2.2 WATERTOETS ALS ONDERDEEL VAN MILIEUTOETS 

De watertoets wordt voor het deelplan 2 geïntegreerd in de milieutoets.  

                                                      
6
 Voor de opmaak van de watertoets voor plannen zijn er nog geen richtlijnen ter beschikking, zoals dit wel het geval is voor 

stedenbouwkundige vergunningen. 
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4.3 Passende beoordeling 

4.3.1 EUROPESE RICHTLIJN 

Conform de Europese wetgeving wordt een passende beoordeling opgemaakt waarin de mogelijke 
invloed van een project op de habitat- en vogelrichtlijngebieden worden nagegaan.  
De habitatrichtlijn (92/43/EEG) biedt een sterke bescherming voor gebieden met belangrijke 
natuurwaarde. Op 4 mei 2001 werd door de Federale Regering de selectie van de habitatrichtlijnen 
goedgekeurd (SBZ-H). De vogelrichtlijn (79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk 
in het wild levende vogelsoorten en de gebieden waar ze in de Europese Unie broeden, pleisteren en 
overwinteren (SBZ-V). Deze richtlijnen stellen dat de lidstaten passende maatregelen moeten treffen 
voor de bescherming, de instandhouding en het herstel van deze leefgebieden. Het gaat hier zowel 
om beheermaatregelen als om beschermingsmaatregelen.  
 
De Europese Richtlijnen werden omgezet naar art. 36 ter van het decreet Natuurbehoud zoals 
gewijzigd op 19 juli 2002. Deze bepalingen gelden voor een vergunningsplichtige activiteit die, of een 
plan of programma dat, een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke kenmerken 
van de natuurlijke kenmerken van een Speciale Beschermingszone (SBZ). Deze bepalingen vormen 
eveneens een afwegingskader voor de ontwikkeling van dergelijke activiteiten, plannen of 
programma’s en omschrijven de voorwaarden waaronder deze al of niet kunnen toegestaan worden. 

4.3.2 ADVIESVRAAG PASSENDE BEOORDELING 

Op vraag van het provinciebestuur formuleerde het MVG – Agentschap Natuur en Bos (dd. 
04.12.2006) een specifiek advies m.b.t. de opmaak van een passende beoordeling (PBO) voor het 
PRUP Afbakening KSG St-Truiden. Hierin wordt het volgende vermeld: 
 
“In het gebied rond Gorsem komen onder meer alluviale bossen voor. Zowel de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied als de acties zullen vermoedelijk géén significant negatieve impact hebben op de 
speciale beschermingszone “Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.” 
 
Voor deelplan 2 “Reservatie stadsuitbreiding” dat het landbouwgebied Lichtenberg omvat, wordt door 
ANB aandacht gevraagd voor het verlies van natuurwaarden (o.a. hoogstamboomgaarden) in het 
kader van het stand-still-principe vanuit het Natuurdecreet. 
 
De passende beoordeling wordt hernomen bij de bespreking van het deelplan 2.  

4.3.3 GEEN AANZIENLIJKE EFFECTEN OP SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

 
Voor de 2 deelplannen van het PRUP “Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied St-
Truiden” worden geen aanzienlijke effecten verwacht op SBZ, in het bijzonder op het 
habitatrichtlijngebied “Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw” gelegen op grondgebied van Sint-
Truiden : 
- Deelplan 1 of “Afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied Sint-Truiden” : bij de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied werd het habitatrichtlijngebied als één van de grensstellende elementen 
vanuit de natuurlijke structuur opgenomen.  De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 
overlapt niet met het habitatrichtlijngebied. 

- Deelplan 2 of “reservatie stadsuitbreiding Lichtenberg” is gelegen op zeer grote afstand (ca. 3 km) 
van het habitatrichtlijngebied.  Woonontwikkeling binnen dit deelplan 2 zal geen effecten teweeg 
brengen ter hoogte van het habitatrichtlijngebied. 



PRUP Afbakening KSG Sint-Truiden  toelichtingsnota 

Aeolus bvba   i.s.m. Libost-Groep nv 

NOT04E-06253 12_toelichtingsnota.doc oktober 2008 27/75 
 

5 TOELICHTING BIJ DE AFBAKENINGSLIJN EN DE VERSCHILLENDE DEELPLANNEN  

De opdracht betreft het opstellen van een provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening 
van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden conform het decreet van 18/5/1999. 
 
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden heeft tot doel aan te duiden in welke gebieden een 
beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. In de kleinstedelijke gebieden 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 kleinstedelijk 
gebied Sint-Truiden opgemaakt (Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-
Truiden - Eindrapport door Iris Consulting / Groep C). Het resultaat van deze voorstudie is een 
voorstel van een grenslijn voor het kleinstedelijk gebied 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 in het PRUP voor de afbakening minimaal 
volgende elementen uit het uitvoeringsprogramma dienen te worden opgenomen:  

▪ Actie nr. 1: voorstel van afbakeningslijn te verfijnen 
▪ Actie nr. 6: actiegebied woonuitbreidingsgebied 17: opmaak van een RUP voor de 

herbestemming naar woongebied. Deze actie werd niet opgenomen als deelplan in dit PRUP 
omwille van een aantal redenen: 

o het gebied is reeds voor ca. 80% ontwikkeld. In het westen is nog een zone van ca. 
4ha bebouwbaar (of ongeveer 100 woningen).   

o het gebied is reeds vrijgegeven in de Atlas van de woonuitbreidingsgebieden in 
Vlaanderen (ontwikkelbaar op korte termijn – voor 2007) en zou dus mits een 
verkavelingsplan aangesneden kunnen worden. 

o De stad Sint-Truiden wenst deze zone pas te ontwikkelen op langere termijn, 
waardoor een omzetting naar stedelijk woongebied niet prioritair is, omwille van 
volgende redenen:  

� In het kader van de huidige ontwikkelingen van de N3 en N80 lijkt het niet 
aangewezen het woonuitbreidingsgebied nu al te bestemmen voor wonen. De 
stad gaat er namelijk van uit dat deze ontsluitingswegen in de toekomst 
moeten instaan voor de ontwikkeling van het snelverkeer naar Brussel, 
Hasselt en Luik. Momenteel vormen deze wegen nog een barrière ten 
opzichte van het stadscentrum voor de ontwikkeling en leefbaarheid van de 
aangrenzende (woon)wijken. Bedoeling is op termijn in de doortochten N3 en 
N80 het lokaal verkeer (bovengronds) te scheiden van het snelverkeer. 

� Reeds verschillende initiatieven genomen (via RUP’s en allerhande 
bouwinitiatieven uit de privé-sector verspreid over de stad) die maken dat er 
voldoende bouwontwikkelingsmogelijkheden voorhanden zijn die tegemoet 
komen aan de huidige woonbehoefte en deze in de onmiddellijke toekomst. 

� de beperkte resterende oppervlakte van het woonuitbreidingsgebied.  
▪ Actie nr. 7: actiegebied reservatie stadsuitbreiding: opmaak van provinciaal RUP in functie van 

het voorkomen van verder bebouwing en aanduiden als reservegebied voor wonen mits 
modaliteiten aan te snijden. 

▪ Actie nr. 12: actiegebied Molenbeek door stedelijk gebied: opmaak RUP in functie van het 
afstoten bedrijventerrein aan open ruimte - realiseren natuurverbinding. 

o Deze actie werd oorspronkelijk opgenomen in het PRUP, maar werd n.a.v. het 
openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling van het PRUP geschrapt. We 
verwijzen voor de motivering naar het advies van de PROCORO van 3 september 
2008. 
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Voorgaande programma elementen werden in het PRUP opgenomen als respectievelijk deelplan 1 en  
2. Deze deelplannen zijn concreet als volgt opgevat: 

▪ Deelplan 1:  in dit deelplan moet de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Sint-
Truiden, zoals voorgesteld in de voorstudie, vastgelegd worden op perceelsniveau (Actie nr. 
1); 

▪ Deelplan 2:  dit deelplan dient ter voorkoming van verdere bebouwing en het aanduiden als 
reservegebied voor wonen mits modaliteiten aan te snijden. Dit gebied heeft momenteel een 
agrarische bestemming (Actie nr. 7); 

 
De stad Sint-Truiden voert een zeer dynamisch en actief planningsproces, dat zich reeds grotendeels 
vertaald heeft in een goedgekeurd GRS, maar ook in verscheidende ruimtelijke uitvoeringsplannen die 
het stedelijk gebiedbeleid kwalitatief en actief vorm geven. Omwille van deze actieve rol van de stad 
zelf én omwille van de mogelijkheid tot sturend optreden van de provincie via de bestaande wegen én 
omwille van het huidige gebrek aan provinciale ruimtelijke instrumenten ter ondersteuning van het 
ruimtelijk beleid (bvb.grondbeleid) werd dit afbakeningsplan in de eerste plaats opgevat als een 
planologisch document. 
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6  DEELPLAN 1: AFBAKENINGSLIJN 

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 het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 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 

overheidsinitiatieven en uitvoeringsplannen van de verschillende overheden binnen dit 
kleinstedelijk gebied. 

6.1 Bestaande ruimtelijke structuur 

6.1.1 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 

De bestaande feitelijke toestand van het KSG Sint-Truiden wordt weergegeven op volgende kaart: 

Kaart 1: Deelplan 1 - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart 

Kaart 2: Deelplan 1 - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto 

6.1.2 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 

De bestaande juridische planningscontext geeft een overzicht van belangrijke randvoorwaarden bij het 
afbakeningsproces. De bestaande juridische toestand van het KSG Sint-Truiden wordt weergegeven 
op volgende kaarten: 

Kaart 3: Deelplan 1 - Bestaande juridische toestand: gewestplan 

Kaart 4: Deelplan 1 - Bestaande juridische toestand: BPA- en RUP-contouren,  

Kaart 5: Deelplan 1 - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en 
landschappen en andere beschermingen vanuit het leefmilieu 

 
▪ Gewestplan 
Sint-Truiden is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977). Het gewestplan 
Sint-Truiden – Tongeren vormt het belangrijkste juridische kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden, aangezien het de bestemmingen van 
het gemeentelijk grondgebied vastlegt. De voorbije jaren zijn een aantal wijzigingen (BVR 28/04/2000 
en BVR 7/09/2001), met name inzake infrastructuren, het militair domein van Brustem en de 
Molenbeekvallei aangebracht. 
 
▪ Gewestelijk RUP 
Er zijn voor het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden geen relevante gewestelijke RUP’s. 
 
▪ BPA’s en gemeentelijke RUP’s 
Op grondgebied van de gemeente Sint-Truiden zijn er een aantal goedgekeurde BPA’s en RUP’s van 
kracht, die een verdere detaillering geven van het gewestplan. Daarnaast bereidt de gemeente een 
aantal RUP’s voor. 
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Rechtsgeldige BPA’s: 
 
Nr op kaart Naam BPA Datum goedkeuring 

1 Sint-Pieter wijk A ’83 (centraal oostelijk deel Sint-Pieter wijk) 23/02/1983 

2 Sint-Pieterwijk A ’94 (gehele oostelijke deel Sint-Pieter wijk) 29/06/1994 

3 Sint-Pieter wijk B (westelijke deel Sint-Pieter wijk) 28/06/1996 

4 Industriezone VI-Schurhovenveld uitbreiding 23/11/1983 

5 Binnenstad 4/12/1997 

6 Veemarkt 2/12/1998 

7 Stationskwartier 20/12/2001 

8 Schurhoven-industriezone 28/11/1985 

 
Rechtsgeldige RUP’s: 
 
Nr op kaart Naam RUP Datum goedkeuring 

1 Gedeeltelijke herziening verruimd BPA Veemarkt 16/12/2004 

2 Nieuw Stationskwartier 30/01/2005 

3 Gedeeltelijke herziening verruimd BPA Stationskwartier 16/12/2004 

4 Gedeeltelijke herziening verruimd BPA Binnenstad 16/12/2004 

5 Brustempoort 2/06/2005 

6 Sint-Pieter (omvat 2 projectzones binnen Sint-Pieter wijk A) 26/06/2003 

7 Brustem bedrijventerrein 31/10/2002 

8 Urgente zonevreemde recreatieve constructies in open ruimte 15/06/2006 

9 Groene Waarden 14/09/2006 

10 RUP Nieuw Stationskwartier 2 17/06/2006 

11 2
e
 Herziening BPA Binnenstad 30/04/2008 

12 Voormalig stort Melveren 31/01/2008 

13 Geïntegreerde zorgsite Velm 18/10/2006 

14 Urgente zonevreemde bedrijven 23/11/2006 

 
RUP’s in opmaak: 
 
Naam RUP Fase van uitvoering 

Water en valleien voorstudie 

Domein van Brustem 2 voorontwerp 

Sint-Pieter + militair domein Bevingen (RUP zal de BPA’s Sint-Pieter 
A en B en RUP Sint-Pieter vervangen) 

voorstudie 

Duifhuisstraat voorontwerp 

Dorpengeheel Groot-Gelmen, Gelinden, Engelmanshoven voorstudie 

Kasteeldomein Nieuwenhoven Voorlopig vastgesteld 

Kasteeldomein Duras Voorlopig vastgesteld 

Speelhof-Begijnhof voorstudie 

Wilderen stokerij en school voorstudie 
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▪ Andere juridische plannen met ruimtelijke relevantie 
 

- Beschermde stads-, dorpsgezichten en landschappen 
Verspreid over het grondgebied van Sint-Truiden zijn vijf landschappen, zes stadsgezichten 
en negen dorpsgezichten wettelijk beschermd. Zij vormden bij de afbakening van het KSG 
Sint-Truiden een belangrijk element in het onderzoek naar de grensstellende waarden vanuit 
het buitengebied. 
 

- Habitat- en vogelrichtlijngebieden 
Er is geen vogelrichtlijngebied gelegen op grondgebied van de gemeente Sint- Truiden. Het 
EG-habitatrichtlijngebied nr. 31 “Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw” (2.604 ha, 
gebiedscode BE2200038, BVR 4 mei 2001) is wel voor een deel op grondgebied van de 
gemeente gelegen: het omvat de zone Duras in het noordwesten, het Domein Nieuwenhoven 
in het noorden en in het zuiden in Gelinden. De afbakening van het structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden heeft geen invloed op de aangeduide habitat- en 
vogelrichtlijngebieden in Sint-Truiden. 
 

- Vlaams Ecologisch Netwerk 
Het Natuurdecreet bepaalt de krachtlijnen voor het natuurbeleid dat de Vlaamse overheid wil 
voeren. Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met 
een hoge natuurkwaliteit. Natuurbehoud en –ontwikkeling komen er op de eerste plaats. Het 
VEN zal opgebouwd zijn uit ‘Grote Eenheden Natuur’ (GEN’s) en ‘Grote Eenheden Natuur in 
Ontwikkeling’ (GENO’s). 
Het VEN nr. 35 ‘Herk, Niewenhoven-Duras en Hekenrodebos’ is deels op grondgebied van de 
gemeente Sint-Truiden gelegen met:  het GEN ‘Nieuwenhoven-Duras’ (code: 429, 
invoegetreding dd. 31.10.2003), gelegen in het noorden van de gemeente en het GEN ‘De 
Herk’ (code 428, invoegetreding dd. 31.10.2003), gelegen in het zuidoosten van de gemeente. 
De VEN-gebieden vormden een belangrijk element bij de afbakening van het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden voor het vaststellen van 
grensstellende waarden vanuit het buitengebied. 
 

- Herbevestigde agrarische gebieden en agrarische structuren (Afbakening van de 
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur) 
In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van de landbouw-, natuur- en 
bosgebieden aan te pakken in twee fasen. De afbakening van de landbouw-, natuur- en 
bosgebieden startte met de afbakening van 86.500 ha natuurgebieden als onderdeel van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De afbakening van de landbouwgebieden en de rest van 
de natuurgebieden schoof door naar een tweede fase die in 2004 op gang kwam. 
De tweede fase van de afbakening verloopt via een meer geïntegreerde benadering waarbij 
landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. In overleg met 
gemeenten, provincies en belangengroepen wordt een ruimtelijke visie opgesteld die op 
hoofdlijnen aangeeft wat de belangrijke structuren zijn: welke aaneengesloten gebieden 
blijven gevrijwaard voor landbouw, in welke beekvalleien is er ruimte voor natuurontwikkeling, 
enz… Het resultaat van het overlegproces is een ruimtelijke visie en een actieprogramma. Op 
basis van dit actieprogramma kan de Vlaamse Regering dan initiatieven nemen om bepaalde 
gebieden van bestemming te veranderen, om zo het realiseren van de ruimtelijke visie 
mogelijk te maken. 
De herbevestigde agrarische structuur voor Sint-Truiden valt binnen de regio Haspengouw-
Voeren (nota: Gewenste ruimtelijke structuur en Programma voor uitvoering, mei 2005).' 
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Figuur 4 : Herbevestigde agrarische structuur Sint-Truiden 
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6.2 Juridische vertaling van het voorstel van afbakeningslijn naar een plan op 
kadastraal perceelsniveau 

6.2.1 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 
afbakeningslijn 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.  
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 
afbakeningsproces geen uitspraak gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om daar 
uitspraken over te doen. 

6.2.2 TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 

De lijn zoals aangegeven in het voorstel van afbakening (op kleine schaal) wordt beperkt bijgesteld 
i.f.v. de juridische vertaling tot op kadastraal perceelsniveau (op grote schaal). Voor de aanpassing 
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 wordt bepaald door de grenzen van een BPA of RUP en 
deze de perceelsgrenzen niet volgen (vb. RUP Brustem). 

b. wanneer de afbakeningslijn bepaald wordt door een woonlint waarin één of een aantal 
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 meerderheid 
van de gevolgde perceelsgrenzen. 

c. wanneer de afbakeningslijn een stedelijke uitloper volgt waarbij de percelen 
doorsneden 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.  

2. Infrastructuren vormen op verschillende plaatsen een duidelijke fysieke grens van het 
kleinstedelijk gebied. De aanliggende ‘verharde’ lijninfrastructuren (steenwegen, spoorwegen) 
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 
dwarsweg, een beekvallei,... 

4. Vertrekkend vanuit het uitgangspunt dat de afbakeningslijn van het stedelijk gebied ook 
maximaal 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. 
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6.2.3 ONDERDELEN VAN HET VOORSTEL VAN AFBAKENINGSLIJN 

De afbakeningslijn wordt op basis van de bestaande ruimtelijke structuur opgedeeld in segmenten. 
Per segment wordt gemotiveerd welke visie-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. 
 

Figuur 5: Verschillende segmenten van de afbakeningslijn KSG Sint-Truiden 

1. Randstedelijk 
groengebied 
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en Guvelingen 
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We beschrijven de verschillende segmenten van de afbakeningslijn van het KSG Sint-Truiden in 
wijzerszin, beginnende in het noorden. 
 

1. Randstedelijk groengebied in het noorden 

 
De Tuinbouwschool OLV en het psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria in het noorden van het 
kleinstedelijk gebied fungeren op stedelijk niveau. Zij sluiten onmiddellijk aan op het randstedelijk 
groengebied en worden omwille van hun stedelijke functie opgenomen in het structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied. Het landelijk woonlint langsheen Melveren-Centrum en Engelbamp en het 
aansluitende agrarische gebied worden omwille van het landelijke karakter en het behoud hiervan 
buiten de contour van het kleinstedelijk gebied gelaten. 
 
De grens van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied volgt hier van west naar oost:  

- de tuinbouwschool valt binnen het kleinstedelijk gebied. De Melsterbeekvallei en zijn landelijke 
omgeving vormt een duidelijke grens vanuit het buitengebied en wordt buiten het kleinstedelijk 
gebied gelaten; 

- de lijninfrastructuren N716-Diestersteenweg en Melveren-Centrum tot aan de spoorlijn. Beide 
wegen hebben geen verbindende of verzamelende of ontsluitende functie op stedelijk niveau 
en worden buiten het kleinstedelijk gebied gelaten. 

- het domein van Sancta Maria valt volledig binnen het kleinstedelijk gebied. De grens volgt hier 
de gewestplanbestemming zone voor openbaar nut, beperkt bijgesteld in functie van de 
kadastrale perceelsgrenzen. 

 

2. Melveren-Terbiest 

 
Het noordoostelijk deel van het kleinstedelijk gebied omvat de (rand)stedelijke functies tussen de twee 
spoorlijnen. Het noordoosten van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied grenst aan een 
groot aaneengesloten landbouwgebied, dat een duidelijke grens vormt aan de stedelijke ontwikkeling 
vanuit het buitengebied. De grens van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied wordt bepaald 
door de spoorlijn, de randstedelijke woonwijk Melveren, het bedrijf Betonac, de hotelschool en de 
randstedelijke woonwijk Terbiest als onderdelen van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
 
De grens van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied volgt hier achtereenvolgens:  

- de spoorlijn. De spoorlijn heeft een verbindende functie op stedelijk niveau en valt binnen de 
contour van het kleinstedelijk gebied. 

- de randstedelijke woonwijk Melveren. De grenslijn volgt hier de gewestplanbestemming 
woongebied beperkt bijgesteld op basis van de kadastrale perceelsgrenzen.  

- het bedrijf Betonac. De grenslijn volgt hier de gewestplanbestemming industriegebied beperkt 
bijgesteld op basis van de kadastrale perceelsgrenzen.  

- de hotelschool. De grenslijn volgt hier de gewestplanbestemming zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen beperkt bijgesteld op basis van de kadastrale perceelsgrenzen.  

- het randstedelijk woongebied Terbiest (woonzone en het aangesneden deel van het 
woonuitbreidingsgebied). De grenslijn volgt hier de gewestplanbestemming woongebied 
beperkt bijgesteld op basis van de kadastrale perceelsgrenzen. De landelijke uitloper van dit 
randstedelijk woongebied langsheen Bernissem (landelijk woongebied volgens het 
gewestplan) wordt buiten de contour van het kleinstedelijk gebied gelaten. 

- Het deel van het woonuitbreidingsgebied dat valt binnen het beschermd landschap rond het 
kasteel Bernissem, wordt bij voorkeur niet ontwikkeld. De grens van het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied volgt hier de contour van het beschermd 
dorpsgezicht “Commanderij Bernissem met haar omgeving”, dat buiten het kleinstedelijk 
gebied komt te liggen. 
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3. Bedrijventerrein Schurhoven 

 
Het bedrijventerrein Schurhoven dat zich ten noorden en ten zuiden van de N80 uitstrekt, vormt een 
scherpe grens met het omliggende landbouwgebied (vnl. fruitplantages en boomgaarden). Het 
landbouwgebied is hier grensstellend. Het landelijke woonlint langsheen de Zepperenweg wordt 
beschouwd als onderdeel van het gehucht Bautershoven en behoort tot de omliggende landelijke 
omgeving. Het woonwagenpark is een stedelijke functie en wordt opgenomen in het kleinstedelijk 
gebied. 
 
De grens van het kleinstedelijk gebied volgt hier achtereenvolgens: 
- de gewestplanbestemming van het bedrijventerrein Schurhoven, 
- vervolgens de noordoost-zuidwest gerichte lijninfrastructuur N80. De N80 functioneert op stedelijk 

niveau en valt bijgevolg binnen de contour van het kleinstedelijk gebied, 
- het landelijke woonlint langsheen de Zepperenweg wordt doorsneden. De gewestplanbestemming 

woongebied wordt doorsneden ter hoogte van de weg Bautershoven. Door de grens van het 
kleinstedelijk gebied te laten samenvallen met de weg Bautershoven en de buurtweg (chemin 12) 
wordt de grenslijn is de grens van het kleinstedelijk gebied maximaal herkenbaar op het terrein. 
Omwille van de lokale functie vallen beide wegen buiten de contour van het kleinstedelijk gebied. 

- het woonwagenpark aangrenzend aan het bedrijventerrein. De grens volgt hier de contour van de 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestplan.  

- tussen het woonwagenpark en de N79-Tongersesteenweg valt de grens samen met de contour 
van de gewestplanzonering industriegebied. De grens valt hier samen met de Groenstraat. De 
Groenstraat zelf valt buiten het kleinstedelijk gebied. 

De gevolgde gewestplanbestemmingen werden steeds beperkt bijgesteld o.b.v. de kadastrale 
perceelsgrenzen. 
 
(Eventuele bijkomende terreinen voor lokale bedrijvigheid zijn een gemeentelijke bevoegdheid en 
kunnen buiten de afbakeningslijn gerealiseerd worden). 
 

4. Zone tussen N79-Tongersesteenweg en N3-Luikersteenweg 

 
Het gebied tussen de N79 en de N3 wordt bepaald door een woongebied en een landbouwzone (vnl. 
fruitplantages). De landbouwzone scheidt het aangesloten stedelijk gebied van Sint-Truiden van de 
landelijke kern Brustem. Omwille van de nabijheid van het centrum, de aansluiting op het verstedelijkt 
gebied en het op lange termijn krappe woonaanbod wordt het westelijk gedeelte van deze 
landbouwzone aangeduid als reservegebied voor stadsuitbreiding (Lichtenberg).  
 
De grens van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied valt hier samen met de oostelijke grens 
van het aangeduide reservegebied Lichtenberg (deelplan2). Deze wordt gelegd op het noordelijk deel 
van de Rasopweg om in het midden af te buigen in de richting van de nieuwe rotonde op de N3 (in 
aanleg). 
 

5. N3 - Luikersteenweg 

 
De N3-Luikersteenweg is een gemengde activiteitenas met vooral woningen, een aantal 
handelszaken en baanhoreca. Deze activiteitenas functioneert op kleinstedelijk niveau en wordt dan 
ook opgenomen in het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied (dit betekent echter niet dat het 
wenselijk is een kernstedelijke ontwikkeling langsheen deze as onder de vorm van bij voorbeeld 
appartementsblokken toe te laten). 
De vallei van de Melsterbeek vormt een duidelijke grens van het structuurondersteunend stedelijk 
gebied langs de N3. De bebouwing ten oosten van deze vallei omvat veel minder activiteiten, is 
minder dens en ligt verder van de steenweg af. 
 
De contour van de afbakeningslijn wordt bepaald door de activiteiten langsheen de N3 tot aan de 
kruising met de Melsterbeekvallei. Deze laatste valt buiten de contour van het kleinstedelijk gebied 
valt.  
In principe volgt de afbakeningslijn hier de gewestplanbestemming landelijk woongebied, beperkt 
bijgesteld in functie van de kadastrale perceelsgrenzen. Wanneer een perceel veel dieper is dan de 
omliggende percelen, dan werd de logica van de meerderheid van de percelen gevolgd. Enkel ter 
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hoogte van de Kraaibeekstraat werd hiervan afgeweken: hier werd de contour gelegd op de weg 
omwille van de duidelijke grens die deze weg vormt aan de stedelijke functies langsheen de N3. De 
Kraaibeekstraat zelf valt omwille van de lokale functie buiten het kleinstedelijk gebied. 
 
 

6. Voormalig militair vliegveld Brustem 

 
Conform het bestaande RUP, wordt de grens van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
gelegd op de afbakening van het bedrijventerrein Brustem. 
 

7. Zuidelijke omleidingsweg N3 Brussel - Luik 

 
Vanaf het bedrijventerrein Brustem tot aan de Tiensesteenweg wordt de grens van het stedelijk 
gebied bepaald door de omleidingsweg N3 Brussel-Luik én de stedelijke activiteiten langsheen deze 
lijninfrastructuur.  
De N3 vormt een duidelijke scheidingslijn tussen het stadscentrum ten noorden en het 
landbouwplateau ten zuiden van de N3. Dit plateau wordt gekenmerkt door een grootschalig, open 
landbouwkarakter en behoort landschappelijk tot de relictzone ‘Droog Plateau van Gingelom’. Op een 
aantal plaatsen dringt dit landbouwgebied door tot tegen de N3. Op deze plaatsen valt de grens van 
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied samen met de N3. De woningen ten zuiden van de 
N3 (langs de Naamsesteenweg, de Tramstraat en de Halmaalweg, alle in landelijk woongebied) 
worden niet opgenomen in het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Ook hier valt de grens 
van het stedelijk gebied samen met de N3. 
Het regionaal bedrijventerrein met o.a. de Belgische Fruitveiling functioneert op niveau van het 
stedelijk gebied en wordt opgenomen. De afbakeningslijn zal hier de contouren van het 
bedrijventerrein volgen met uitzondering van de te schrappen delen. Het asielcentrum (in de 
gebouwen van de vroegere militaire kazerne), het kasteelpark en het kasteel Rochendaal worden 
eveneens opgenomen in het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
 
De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied volgt achtereenvolgens: 
- de N3. De N3 valt omwille van de stedelijke functie binnen de contour van het kleinstedelijk 

gebied; 
- het industriegebied van de fruitveiling valt (met uitzondering van de te schrappen delen) binnen de 

contour van het kleinstedelijk gebied. 
- het landelijk woongebied van Bevingen tussen het industriegebied en het kasteelpark Rochendaal 

(de oude kazerne) wordt gedeeltelijk mee opgenomen in het kleinstedelijk gebied.  
o In het oosten vormt de vallei van de Cicindria een sterke grens vanuit het buitengebied. 

Hier valt de afbakeningslijn samen met de (denkbeeldige) 75 meter-lijn ten westen van de 
Cincindriabeek, beperkt bijgesteld in functie van de perceelsgrenzen. 

o In het westen wordt deze uitloper van het kleinstedelijk gebied begrensd door de 
gewestplanbestemming landelijk woongebied (beperkt bijgesteld o.b.v. de kadastrale 
perceelsgrenzen). 

- het kasteelpark van Rochendaal valt volledig binnen de contour van het kleinstedelijk gebied. Ook 
hier werd de afbakeningslijn afgestemd op de perceelsgrenzen. 

 

8. N3-Tiensesteenweg 

 
De kmo-zones ten noorden en ten zuiden van de N3-Tiensesteenweg vormen een cluster van 
activiteiten die functioneren op stedelijk niveau. Ten zuiden grenst het gebied aan de herbevestigde 
agrarische structuur, een duidelijke grens vanuit het buitengebied. De zuidelijke kmo-zone wordt 
doorkruist door een natte natuurverbinding op provinciaal niveau. De N3-Tiensesteenweg wordt ter 
hoogte van deze kmo-zones opgenomen in het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
 
De grens van het kleinstedelijk gebied is hier getrokken uitgaande van deze kmo-zone. 
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9. Nieuw Stationskwartier 

 
Ten westen van het station van Sint-Truiden is een nieuwe stedelijke ontwikkeling gepland. De 
biologisch waardevolle vallei van de Molenbeek ten westen van deze zone vormt een sterke grens 
vanuit het buitengebied (RUP Groene Waarden). Het RUP Nieuw Stationskwartier dat deze stedelijke 
ontwikkeling omvat, houdt rekening met deze grens vanuit het buitengebied. 
 
De grens van het stedelijk gebied valt hier samen met de contour van het RUP Nieuw 
Stationskwartier. Loten 1 en 2 van de bestaande verkaveling langs de Tiensesteenweg (gemeentenr. 
874.2V-26/96, stedenbouwnr 7165V96-0015) worden buiten de afbakeningslijn gelaten, omwille van 
de ligging in de Molenbeekvallei (natuurverbindingsfunctie). 
 

10. Woonwijken Nieuw Sint-Truiden en Guvelingen 

 
De woonwijken Nieuw Sint-Truiden en Guvelingen worden als randstedelijke woonwijken opgenomen 
in het stedelijk gebied. De overgang van deze woonzone naar het omliggende aaneengesloten 
landbouwgebied (akkers, weilanden en fruitplantages) verloopt bruusk. 
In deze wijken kan d.m.v. verdichting een deel van de taakstelling inzake wonen worden opgevangen. 
Eventuele ontwikkelingen moeten gebeuren vanuit een analyse van de bestaande woonkwaliteiten. 
 
De grens van het stedelijk gebied valt hier achtereenvolgens samen met: 
- de grens van de gewestplanbestemming woongebied langsheen de Grevensmolenweg, 
- de Grevensmolenweg, de Gorsemweg en de weg Brede Akker. De drie wegen vallen omwille van 

hun lokale functie buiten de contour van het kleinstedelijk gebied, 
- vervolgens sluit de contour aan op de tuinbouwschool. 
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6.3 Milieutoets 

Omwille van het feit dat de afbakeningslijn een planologische grens is die het resultaat is van een 
analyse 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 § 2.4.2. waar de grensstellende elementen vanuit het buitengebied (natuur, 
landbouw en landschap) onderzocht werden. 
 

6.4 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 deelgebieden 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 kleinstedelijk gebied is uitgewerkt. 

 

6.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

De afbakeningslijn is een beleidslijn. De aanduiding van de afbakeningslijn op een grafisch plan houdt 
op zich geen bestemmingswijzigingen in. Dit betekent dat er geen voorschriften worden opgeheven. 
De bestaande voorschriften van geldend gewestplan, BPA en/of RUP blijven van toepassing.  
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7 DEELPLAN 2: RESERVATIE STADSUITBREIDING LICHTENBERG 

7.1 Bestaande ruimtelijke structuur 

7.1.1 SITUERING 

Deelplan 2 omvat het gebied Lichtenberg dat zich situeert ten zuidoosten van het stadscentrum, 
tussen de N3-Luikersteenweg en de N79-Tongersesteenweg. Deelplan 2 betreft een ingesloten 
landbouwgebied dat het stedelijk gebied Sint-Truiden en de kern van Brustem van elkaar scheidt. De 
zone is volledig in gebruik voor landbouw en er zijn geen gebouwen gesitueerd. Het gebied sluit aan 
op de bestaande bebouwing van het stedelijk gebied. 

7.1.2 RUIMTELIJKE CONTEXT 

Deelplan 2 grenst aan de bebouwde omgeving van het 
KSG Sint-Truiden: ten noorden wordt het deelplan 
begrensd door de lintbebouwing langsheen de N79, de 
Fruitveiling Haspengouw en het bedrijventerrein 
Schurhoven, ten zuiden worden het deelplan begrensd 
door de lintbebouwing langsheen de N3e en ten westen 
door de woonwijk grenzend aan de N80. De omliggende 
woningen en woonwijken worden gekenmerkt door open 
en half-open bebouwing. 
 
 
 
 

7.1.3 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 

De bestaande feitelijke toestand wordt hieronder beschreven en weergegeven op volgende kaart: 

Kaart 6: Deelplan 2 - Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart 

Kaart 7: Deelplan 2 - Bestaande feitelijke toestand: orthofoto 

7.1.3.1 Huidige landbouwwaarden 

De geplande woonzone van deelplan 2 is gelegen binnen de gewenste agrarische structuur (visie 
afdeling Land van Aminal) en heeft momenteel een agrarische bestemming.  De zone van ca 37 ha 
wordt ingenomen door droge leembodems, deels bodems zonder profielontwikkeling, grotendeels 
bodems met klei-aanrijkingshorizont.   
Deze bodems hebben een zeer goede agrarische geschiktheid voor de meeste landbouwgewassen 
en voor fruitteelt.  De bodems zonder profielontwikkeling hebben een landbouwkundige waarde die 
iets lager ligt dan de bodems met kleihorizont maar het verschil is zeer klein.  Leembodems zijn 
doorgaans zeer gevoelig voor erosie.  De met gras ingezaaide laagstamaanplantingen zijn door hun 
permanente bodembedekking beschermd tegen erosie door afstromend water. 
Het landgebruik is een combinatie van overwegend fruitteelt en in mindere mate akkerbouw (gerst, 
tarwe, suikerbieten).  Ongeveer drie vierde van de totale oppervlakte wordt bewerkt door 
beroepslandbouwers.   
De landbouwtyperingskaart duidt het centrale deel van deelplan 2 gelegen tussen Oude 
Tongersebaan en de verharde landbouwweg parallel met de Luikersteenweg aan als hoog 
gewaardeerd landbouwgebied.  De randzones gelegen tussen de Oude Tongersebaan en de 
Tongersesteenweg en tussen Luikersteenweg en parallelweg krijgen omwille van hun geïsoleerde 
ligging een matige landbouwwaardering. 

7.1.3.2 Huidige natuurwaarden 

De biologische waarderingskaart duidt een aantal zones aan als minder waardevolle zones maar met 
waardevolle elementen.  Hier zijn hoogstamboomgaarden gelegen.  De natuurwaarde van de percelen 
met landbouwgebruik binnen het deelplan 2 is beperkt.  Het gebied wordt hoofdzakelijk ingenomen 
door laagstamaanplantingen.  Centraal gelegen aan de oostrand bevindt zich een uitgestrekte akker.  
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Hoogstamboomgaarden zijn gelegen in de noordwestelijke hoek en langs de landbouwweg die het 
gebied in het zuiden dwarst maar worden volledig omgeven door laagstamaanplantingen.  Het 
volgens de biologische waarderingskaart als waardevol aangegeven grasland is inmiddels verdwenen 
en te karteren als weinig waardevol soortenarm grasland.  Kleine landschapselementen zijn binnen 
het gebied afwezig, enkel langs de Oude Tongersebaan (gekarteerd als holle weg) is bovenop het 
talud een elzenrij aangeplant.     
Onderstaande figuur geeft de geactualiseerde biologische waarderingskaart weer.  De lichtgroene 
kleur verwijst naar biologisch waardevolle ecotopen.  De groene arcering duidt op de aanwezigheid 
van waardevolle elementen. 

7.1.3.3 Huidige landschappelijke waarden 

Binnen het gebied of in de omgeving ervan zijn 
geen relictzones, beschermde landschappen, 
dorps- of stadsgezichten gelegen.   
Volgens de landschapsatlas is het stedelijk gebied 
van Sint-Truiden omgeven door het traditionele 
landschap “Droog Haspengouw”, subeenheid 
“Plateau van Landen” en behoort ook deelplan 2 tot 
dit traditionele landschap.  Droog Haspengouw 
wordt gekenmerkt door een open landbouwgebied 
op een breedgolvend leemplateau dat ondiep is 
versneden, door akkerlanden en grote 
alleenstaande hoeven op de plateaus en grasland 
en bos in de vallei.  Het bodemgebruik binnen 
deelplan 2 vertoont niet de typische structuur voor 
Droog Haspengouw.  Laagstamboomgaarden en in 
mindere mate hoogstamboomgaarden en 
akkerpercelen vormen het landgebruik en de 

zichten worden begrensd door lintbebouwing langs de verkeersassen ten noorden en ten zuiden. 
Het landschap in het gebied wordt bepaald door de 2 wegen die in het noorden en in het zuiden de 
randzones dwarsen, de landbouwweg in het oosten (deze vormt de voorgestelde oostelijke grens voor 
deelplan 2) en uiteraard ook door de 2 hoogspanningsleidingen die het gebied doorkruisen. 
Afdeling Monumenten en Landschappen werd gecontacteerd in het kader van de archeologische 
potenties van het gebied.   Voor het gebied zijn geen archeologische vondsten gekend, maar dit ligt 
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volgens M&L louter en alleen aan het feit dat er in het verleden geen onderzoek gebeurd is.  Zowel 
Sint-Truiden als Brustem zijn twee interessante oude kernen.  Ook de tussenzone kan archeologisch 
interessant zijn. 
In het gebied, langs de Oude Tongersebaan, ten westen van de kruising met de Rasopweg, staat een 
grenssteen die geplaatst is naar aanleiding van de Open Monumentendag 2003 met als thema 
“steen”.  Deze grenssteen is een stille getuige van het grensconflict tussen Sint-Truiden en Brustem.  
Aan de basis van dit conflict ligt het “bondergeld” (dit is een belasting die per bunder landbouwgrond 
betaald moest worden), ingevoerd in de 17

de
 eeuw.  Na een conflict van 26 jaar werd in de eerste helft 

van de 18
de

 eeuw de grenslijn op plan neergetekend van grenssteen naar grenssteen.  De steen die in 
het gebied van deelplan 2 is geplaatst, stond oorspronkelijk aan de Aalsterweg maar door oprichting 
van de luchtmachtbasis Brustem werd die weg opgeheven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht op laagstamaanplantingen en pyloon vanaf 
Oude Tongersebaan 

De Oude Tongersebaan met links bestaande 
bebouwing en rechts laagstamaanplanting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grenssteen langs Oude Tongersebaan 
geplaatst naar aanleiding van Open 
Monumentendag 2003 

Overzicht van het gebied vanaf oostelijk gelegen 
landbouwweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de weinige hoogstamboomgaarden 
gesitueerd in het zuiden van het gebied 

Containers en bebouwing langs Luikersteenweg, 
foto genomen vanaf landbouwweg die zuidgrens 
vormt 
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7.1.3.4 Huidige verkeerssituatie 

De belangrijkste verkeerswegen in de nabijheid van deelplan 2 waarlangs de woonzone mogelijk zal 
worden ontsloten, zijn de N3 en N3e (Luikersteenweg) die ten zuiden loopt en de N79 
(Tongersesteenweg) die ten noorden loopt. 

 
Kenmerken 
� De N3 (het gedeelte tussen de N80 en het kruispunt met de N3e) is een 2x2 weg.  Beide 

rijrichtingen zijn van elkaar gescheiden door middel van een dubbele streep.  In beide richtingen 
is een fietsstrook gelegen direct langs de rijbaan. 

� De N79 is een 2x1 weg.  In beide richtingen is een fietspad gelegen dat direct langs de rijbaan 
ligt nabij het centrum en gescheiden is van de rijbaan dmv een grasstrook al dan niet met 
laanbomen verder van het centrum. 

� De N3e is een 2x1 weg met naastliggend fietspad in beide richtingen en naast elk fietspad een 
kasseistrook die als parkeerstrook wordt gebruikt.   

� Ter hoogte van de aansluiting van N3e met N3 wordt momenteel een rotonde aangelegd die in 
juli 2007 functioneel zal zijn.   

� Beide wegen behoren tot het functioneel fietsroutenetwerk.   
� De landbouwwegen die het gebied doorkruisen en de Oude Tongersebaan maken deel uit van 

het fietsroutenetwerk Haspengouw. 
 
Bereikbaarheidsprofiel per modus 
 
1. Gemotoriseerd vervoermiddel 
 
Het woonuitbreidingsgebied is ingesloten tussen twee steenwegen, m.n. de N3(e) Luikersteenweg en 
de N79 Tongersesteenweg. De N79 verbindt Sint-Truiden via Borgloon met Tongeren. De N3 verbindt 
Tienen via Sint-Truiden met Luik. Beide wegen komen in het centrum van Sint-Truiden uit op de N80 – 
Noordoostelijke omleiding rond Sint-Truiden. Deze kruispunten zijn uitgerust met een conflictvrije 
verkeerslichtenregeling. Beide wegen worden gekenmerkt door lintbebouwing. De N3 wordt gesplitst 
in de N3 (omleiding) en de N3e – Luikersteenweg. Deze laatste is de oude steenweg die recht naar de 
stad loopt. 
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Dwarsprofiel van de N79 Tongersesteenweg 
t.h.v. de Oude Tongersebaan 

Dwarsprofiel van de N3e Luikersteenweg net ten 
noorden van de Festraetsstraat. 

 
2. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
 
Het station van Sint-Truiden situeert zich aan de westzijde van de stad en is dus niet direct van 
invloed op het geplande woonuitbreidingsgebied. Sint-Truiden ligt wel langs de belangrijke spoorlijn 
tussen Hasselt en Landen-Leuven. 
 
In de buurt van het projectgebied zijn 3 bushalten van De Lijn terug te vinden, m.n. op de 
Luikersteenweg t.h.v. de Festraetsstraat, ter hoogte van de Vlierboomstraat en ter hoogte van de 
veiling. Ook in het centrum van Brustem komen op regelmatige basis bussen door. In de voorstudie 
wordt echter vermeld dat er een duidelijke scheiding moet blijven tussen het woonuitbreidingsgebied 
(stedelijke bebouwing) en de kern van Brustem. Hierdoor zal de afstand tot de kern van Brustem al 
snel te groot worden om zich naar een bushalte te begeven. 

 
De volgende lijnen passeren aan de halten Vlierboomstraat en Veiling: 
� lijn 23a Tongeren – Sint-Truiden (uurfrequentie tussen 5h30 en 20h45) 
� lijn S1 stadsbus Ordingen – Nieuwenhoven (uurfrequentie tussen 6h00 en 19h30) 
 
De volgende lijnen passeren aan de halte Festraetsstraat: 
� lijn 41 Sint-Truiden - Jeuk (uurfrequentie tussen 6h30 en 20h00) 
� lijn S4 stadsbus Oreye/Heers – Sint-Truiden (uurfrequentie tussen 5h20 en 21h20) 
 

Halte Festraetsstraat 

Halte Vlierboomstraat 

Halte Veiling 
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3. Bereikbaarheid langzame vervoerwijzen 
 
Momenteel zijn er zowel in de N79 – Tongersesteenweg als in de N3(e) – Luikersteenweg 
fietsvoorzieningen aanwezig.  Langs beide steenwegen zijn de fietspaden aanliggend. Langs de 
N80 – Noordoostelijke Omleiding zijn er eveneens fietspaden aanwezig, deze situeren zich in de 
parallelwegen. 
Langs de N79 is er een voetpad voorzien aan één zijde (de bebouwde zijde) en dit ongeveer tot aan 
het kruispunt met de Oude Tongersebaan. Langs de N3e is er aan beide zijden een trottoir aanwezig. 
 
4. Besluit huidige bereikbaarheid 
 
Er kan worden gesteld dat het woonuitbreidingsgebied vlot met de auto bereikbaar is. Ook voor de 
fietsers zijn er voldoende voorzieningen. 
Voor het langzame verkeer vormt de N80 een barrière. Bij de beide kruispunten kan men hier wel 
binnen de verkeerslichtenregeling oversteken. 
Wat betreft openbaar vervoer is het gebied redelijk goed ontsloten. De bussen gaan allen richting 
centrum en station, of komen uit het centrum en rijden naar de omliggende gemeenten. 
 
Kwantitatieve beschrijving van de huidige verkeerssituatie 
 
Voor de analyse van de kwantitatieve beschrijving van de huidige situatie werd gebruik gemaakt van 
enkele beschikbare verkeerstellingen, m.n. van het kruispunt van de N80 Noord-Oostelijke Omleiding 
met respectievelijk de N79 Tongersesteenweg en de N3 Luikersteenweg. De gegevens van de 
tellingen dateren van 2003-2004, dus men kan aannemen dat deze representatief zijn.  
 
Uit de tellingen blijkt dat het grootste aandeel verkeer zich op de N80 bevindt. Eveneens blijkt dat de 
avondspits veel drukker is dan de ochtendspits. 
Uit de startnota die opgemaakt werd voor bovenstaande kruispunten in het kader van het wegwerken 
van gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen, kan nog aangehaald worden dat de fietsers 
en voetgangers voornamelijk de N80 kruisen. Wat hierbij opvalt is dat er ’s morgens vooral stad 
inwaarts en ’s avonds stad uitwaarts bewogen wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensiteiten kruispunt N80 Noord-Oostelijke Omleiding/ N79 Tongersesteenweg

Ochtendspits 30-04-2004 van 7h45 tot 8h45 (pae)

Libost-Groep nv

60

292

109

67

860

128

71

116

116

173

720

77

77

116

67

109

720

71

128

292

173

116

860

60

260

900

593

1036

461

1055

303

970

721

1955

896

2006

Tongersesteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding

Tongersesteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding

Intensiteiten kruispunt N80 Noord-Oostelijke Omleiding/ N79 Tongersesteenweg

Avondspits 25-09-2003 van 16h30 tot 17h30 (pae)

Libost-Groep nv

56

261

157

153

828

184

106

306

146

171

957

157

157

306

153

157

957

106

184

261

171

146

828

56

616

1220

616

1030

474

1165

558

1285

1090

2385

1174

2315

Tongersesteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding

Tongersesteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding
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(Bron: TV3V) 

 

7.1.4 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 

De bestaande juridische toestand wordt weergegeven in onderstaande tabel en op volgende kaarten: 

Kaart 8: Deelplan 2 - Bestaande juridische toestand: gewestplan 

Kaart 9: Deelplan 2 - Bestaande juridische toestand: RUP- en BPA-contouren  

Kaart 10: Deelplan 2 - Bestaande juridische toestand: beschermde dorps- en stadsgezichten en 
landschappen en andere beschermingen vanuit het leefmilieu 

 
Type In of grenzend aan het projectgebied 

Gewestplan Gewestplan Sint-Truiden – Tongeren, goedgekeurd bij KB 5 april 1977en 
gewijzigd bij BVR 28/04/2000 en BVR 7/09/2001 
Gelegen in de bestemming agrarische zone. 

Gewestelijk RUP Geen 

Provinciaal RUP Geen 

BPA Geen 

Gemeentelijk RUP Geen 

Beschermd monument Geen 

Beschermd landschap Geen 

Beschermd dorpsgezicht Geen 

Beschermd stadsgezicht Geen 

Vogelrichtlijngebied Geen 

Habitatrichtlijngebied Geen 

Gebieden van het VEN/IVON Geen 

Natuurreservaten Geen 

Beschermingszone waterwingebied Geen 

Voorkooprecht Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Inbreuken tegen de 
stedenbouwwetgeving 

Geen 

Planologisch attest Geen 

 

Intensiteiten kruispunt N80 Noord-Oostelijke Omleiding/ N3e Luikersteenweg

Ochtendspits 30-03-2004 van 7h45 tot 8h45 (pae)

Libost-Groep nv

122

147

12

14

651

81

22

46

113

44

580

157

157

46

14

12

580

22

81

147

44

113

651

122

217

614

272

886

281

746

181

781

498

1360

453

1667

Luikersteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding

Luikersteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding

Intensiteiten kruispunt N80 Noord-Oostelijke Omleiding/ N3e Luikersteenweg

Avondspits 25-09-2003 van 16h15 tot 17h15 (pae)

Libost-Groep nv

206

184

63

23

729

192

68

184

165

67

957

254

254

184

23

63

957

68

192

184

67

165

729

206

461

1088

443

1100

453

944

417

1278

914

2032

860

2378

Luikersteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding

Luikersteenweg

Noord-Oostelijke Omleiding
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7.2 Gewenste ruimtelijke structuur 

7.2.1 VISIE 

In het streven naar een compact, aaneengesloten stedelijk gebied wordt aansluitend aan het 
kleinstedelijk gebied de landbouwzone Lichtenberg aangeduid als een reservatiegebied voor 
stedelijke (woon)ontwikkelingen op (middel)lange termijn. Tot aan de realisatie van deze 
stadsuitbreiding kunnen de huidige landbouwactiviteiten blijven voortbestaan, onder de voorwaarde 
dat de toekomstige stedelijke ontwikkeling niet gehypothekeerd wordt door bij voorbeeld de realisatie 
van bebouwing.  
 
Het gebied zal ontwikkeld worden aan een stedelijk dichtheid van gemiddeld 25 woningen per hectare. 
Binnen het deelplan zal voldoende ruimte voorbehouden blijven voor de realisatie van de nodige 
groenvoorzieningen én de realisatie van een groene vinger, die vanuit het buitengebied binnendringt 
tot in de kern van het kleinstedelijk gebied.  
 
Het is wenselijk dat de effectieve aansnijding van het gebied onderworpen wordt aan een aantal 
randvoorwaarden én aan een duidelijke fasering.  

7.2.2 RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

 
De visie wordt vertaald naar ruimtelijke concepten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Deze ruimtelijke 
concepten zijn aldus de sturende principes voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 
 
De volgende ruimtelijke concepten worden vooropgesteld: 
 
Ruimtelijke concepten Gewenste ruimtelijke structuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontsluiting via huidig landbouwwegennet 
 
Het ingesloten reservatiegebied wordt bij voorkeur ontsloten 
van en naar de Tongerse- en Luikersteenweg.  De bestaande 
landbouwwegen kunnen mits opwaardering hierbij fungeren 
als interne verdelingswegen (lokaal 3). Het behoud van de 
(holle weg) Oude Tongerse baan wordt hier niet vanuit 
landschappelijke of ecologische waarde vooropgesteld, maar 
eerder vanuit historisch oogpunt  (oude verbinding Tongeren). 
 
Door deze structuur kunnen niet enkel de randen  
(achterkanten) van de bestaande nederzettingsstructuur 
verder afgebouwd worden, maar kan het gehele verkeer van 
het reservegebied afgewikkeld via drie bestaande kruispunten 
worden en één nieuw te realiseren kruispunt op de N3e (via 
te reserveren strook). Een ontsluiting op de N3 ter hoogte van 
de recente rotonde of het meer zuidelijk gesitueerde kruispunt 
N759-N3 is vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet wenselijk. 
 
De ontsluitingswegen van het woongebied mogen geen 
sluipverkeer aantrekken. Ze mogen in geen geval voor een 
maasverkleining tussen de N79 en de N3 zorgen. 
 
In het woongebied worden een uitgebreid voet- en 
fietspadennetwerk uitgebouwd, dat instaat voor aangename 
zachte verbindingen binnen het woongebied en op ruimere 
schaal naar het centrum van Sint-Truiden en de functionele 
fietsroutes langsheen de N3 en N79.  
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Ruimtelijke concepten Gewenste ruimtelijke structuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instellen beperkte bebouwingszone 
 
Ter hoogte van de hoogspanningsleidingen worden in kader 
van het voorzorgsprincipe, alsook het creëren van een 
groencorridor beperkende voorwaarden opgelegd met 
betrekking tot bebouwing. De beperkende maatregelen 
gelden zowel qua functie als bebouwingsdichtheid.  Zo is  de 
woonfunctie binnen de zone niet vergunbaar. Andere functies 
in functie van wonen binnen het reservatiegebied voor 
stadsuitbreiding zoals sport en detailhandel zijn echter wel 
toegelaten.  De totale bouwoppervlakte dient echter in fiunctie 
van de groencorridor echter zeer beperkt te blijven. (10%).  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afwerken achterkanten + verdichten randen 
 
Het reservegebied ligt ingekapseld door de bestaande 
halfopen bebouwingsstructuur langsheen beide 
gewestwegen. In het kader van een ruimtelijke afbouw van de 
desbetreffende achterkanten, alsook het creëren van sterke 
randen is een verdere verdichting van de randen 
aangewezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoud van zichten 
 
Zowel vanuit het aspect oriëntatie als vanuit de aspecten 
identiteit en oriëntatie (mental map) is het behoud van zichten 
op de kerktoren van Brustem en de skyline van Sint-Truiden  
een ruimtelijke kwaliteit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruimtelijke differentiatie 
 
In kader van landschappelijke inpassing van het 
reservegebied en het bekomen van een open corridor tussen 
Brustem en Sint-Truiden, is een differentiatie in functie van 
densiteit aangewezen.  Hierbij wordt een afbouw naar 
woondichtheid vanuit de stedelijke kern vooropgesteld. 
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Ruimtelijke concepten Gewenste ruimtelijke structuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Open ruimte geënt op groene vinger 
 
Vanuit het GRS wordt een groene vinger vanuit Brustem naar 
de kernstad vooropgesteld. Bij het ontwikkelen van het 
reservegebied moet hier dan ook bijzondere aandacht aan 
besteed worden. De zone van de hoogspanningsleiding kan 
hierbij fungeren als hoofddrager van deze groene vinger van 
waaruit de open ruimte voor het reservegebied als het 
patchwork vorm gegeven wordt.   
De open ruimte dient hier eerder als een groenzone 
beschouwd te worden in functie van het reservegebied, 
eerder dan een ecologische invulling.  Ook de bestaande 
fruitteelt kan binnen deze zone behouden en eventueel 
versterkt worden.  

  
Verweving door middel van clustering of 
uitwaaiering (verlijning) 
 
Niet enkel de groencorridor staat in als groene link van en 
naar de kern, maar eerder het gehele gebied op zich.  Vanuit 
deze visie wordt dan ook een optimale verwevenheid en 
aaneenschakeling van de open ruimte vooropgesteld.  Dit kan 
door middel van clustering van de bebouwing  of door middel 
van verlijning of uitwaaiering van bebouwingsstructuren.  
 
Vanuit deze gegevenheid wordt duurzaam ruimtegebruik 
vooropgesteld door middel van het vastleggen van de open 
ruimte-index (= percentage open ruimte ten aanzien van de 
totale zoneringsoppervlakte, waarbij de open ruimte als volgt 
gedefinieerd wordt: is de niet bebouwde ruimte exclusief 
ontsluitingsinfrastructuren, pleinen alsook tuinen en semi-
publieke ruimten).  
 
Uitgaande van een totale oppervlakte van het deelplan zijnde 
41ha 39 a 11 ca en een gemiddelde woondichtheid van 25 
woningen/ha in relatie tot een berekende behoefte van 900 
wooneenheden, kan men volgende berekening maken: 900 
woningen / 25 won/ha = 36 ha bebouwde ruimte (incl. tuinen 
en infrastructuur)  
36ha / 41,39ha x 100 = 87 % bebouwbare oppervlakte of 13 
% open ruimte.  In kader van de doelstelling (groencorridor) 
dient de open ruimte minimaal 25 % te bedragen.  Vanuit 
deze gegevenheid is een gemiddelde dichtheid van 29 
woningen/ha noodzakelijk.  
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7.3 Milieutoets 

7.3.1 MOTIVERING LOCATIE VANUIT TAAKSTELLINGEN WONEN, GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR, 
AFWEGINGSPROCES VERSCHILLENDE RESERVEGEBIEDEN 

7.3.1.1 Taakstellingen wonen 

Als onderdeel van het GRS werd voor de gemeente Sint-Truiden een woningbehoeftestudie 
opgesteld. Op basis van de confrontatie van toekomstige vraag en aanbod op de woningmarkt wordt 
een woningbeleid ontwikkeld.   
 
Uit de taakstelling wonen blijkt dat de confrontatie van vraag en aanbod erop wijst dat de taakstelling 
voor de huidige planningstermijn (2007) gerealiseerd kan worden binnen het huidige aanbod.  Op 
langere termijn is dit aanbod echter vrij krap voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied.  
Op middellange en lange termijn (na 2007) moet er dus gezocht worden naar nieuwe mogelijke 
woonlocaties.    Voor de behoefte aan woningen op middellange en lange termijn wordt verwezen 
naar de toelichtingnota, hoofdstuk 3.3.1 Invulling taakstelling wonen. 

7.3.1.2 Gewenste ruimtelijke structuur 

Eén van de ruimtelijke concepten voor het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 
is het behoud van de duidelijke morfologische grens aan de stedelijkheid.  Het ingesloten 
landbouwgebied Lichtenberg gelegen tussen N79 en N3 scheidt het stedelijk gebied Sint-Truiden van 
de kern van Brustem.  Bovendien sluit het gebied aan op de bestaande bebouwing van het stedelijk 
gebied zodat vanuit de gewenste ruimtelijke structuur dit gebied in aanmerking komt om te 
ontwikkelen ten behoeve van wonen.  Voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en de kern van Brustem niet in elkaar overgaan, dat er 
m.a.w. een duidelijke grens blijft bestaan aan de stedelijkheid.   

7.3.1.3 Afweging verschillende reservegebieden voor wonen  

Het gebied Lichtenberg is voorgesteld als zone te reserveren voor wonen om te voorkomen dat 
toekomstige ontwikkelingen bemoeilijkt of gehypothekeerd worden na afweging van verschillende 
reservegebieden.   
 
Bij afweging van mogelijke projecten voor nieuwbouw, renovatie of vervanging bestaande gebouwen, 
die het tekort van woningen op korte en lange termijn, kunnen tegemoet komen, ging de voorkeur uit 
naar : 

▪ Projecten in en om de kernstad; 
▪ Projecten in de stationsomgeving; 
▪ Projecten in stadsdelen met een laag aanbod aan sociale woningen en met hoge 

woningverbeteringsbehoefte; 
▪ Kleinschalige projecten; 
▪ Inbreidingsprojecten in het bestaande weefsel; 
▪ Projecten die een bestaande kankerplek opheffen; 
▪ Een voldoende spreiding over de verschillende dorpen wordt beoogd. 

 
Verder werd rekening gehouden met het al dan niet geschikt zijn voor volkshuisvesting of voor 
hogere inkomensgroepen, met de wenselijkheid en de haalbaarheid van de invulling.  Op basis 
van al deze criteria wordt een fasering opgesteld met gebieden voor korte termijn (optimale gebieden), 
gebieden voor korte of middellange termijn, gebieden voor lange termijn en gebieden die niet in 
aanmerking komen. 
 
De voornaamste ontwikkelingen op KORTE termijn situeren zich in de wijken en nabij de kernstad 
(projectzones Nieuw Stationskwartier – Fabrieksstraat, Vissegatplein – Veemarkt, Brustempoort, 
Kwadensteenweg) en in de drie grote dorpen Zepperen (WUG De Dekken), Brustem 
(binnengebieden, WUG Geelstraat – Tomstraat) en Velm (binnengebieden, WUG Achter de kerk, 
WUG Schoorse Veld). 
Volgende gebieden komen volgens het GRS Sint-Truiden in aanmerking voor ontwikkeling op latere 
termijn (zeker na 2007) : woonuitbreidingsgebied (WUG) Wilderen (spoorweg), WUG Senselberg, 
WUG Zepperen (Bredje, Achter de kerk, resterend gedeelte van Het Dekken), WUG 
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Ordingen/Brustem (Pipelveldje, Beekkant, resterend dell van Geelstraat/Tomstraat), WUG Groot-
Gelmen (zuidelijk en noordelijk deel van Sleeweg), WUG Gelinden/Vrijheers (Wijngaerdsveld) en 
WUG Velm (Schoorse veld en eventueel noordelijk deel van Achter de kerk). 
 
In de woonbehoeftestudie was het gebied Lichtenberg waarvoor nu een PRUP wordt opgemaakt, nog 
niet opgenomen als reservegebied voor de lange termijn.  Enkel het woonuitbreidingsgebied 
Volmolen, aansluitend bij de kernstad en bovendien in de stationsomgeving, was aangeduid als 
reserve voor de lange termijn binnen het stedelijk gebied van Sint-Truiden.  Inmiddels is het gebied 
Volmolen, gesitueerd achter het station, geschrapt als reservegebied na de visievorming gebeurd in 
het kader van het RUP voor het Nieuw Stationskwartier waarbij een duidelijke grens wordt 
nagestreefd tussen stedelijke ontwikkeling en open ruimte.  Bovendien lagen volgende milieuaspecten 
aan de basis van de schrapping van deze zone als reservegebied voor stadsuitbreiding en van het 
zoeken naar een nieuwe locatie als reservegebied : 

▪ De zone Volmolen omvat hoogstamboomgaarden, opgenomen in het RUP Groene waarden 
en bij voorkeur te beschermen. 

▪ De zone Volmolen ligt in de Molenbeekvallei, geselecteerd als natuurverbinding in het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en opgenomen in het RUP Valleien en natte 
natuurverbindingen, en bovendien binnen de natuurlijk overstroombare zone van deze vallei.   

 
Uiteindelijk werd de zone Lichtenberg als reservegebied voor stadsontwikkeling weerhouden.  Deze 
agrarische zone tussen N79 en N3 bleek de meest geschikte locatie als reservegebied voor 
wonen.  Het betreft een ingesloten landbouwgebied, dat het stedelijk gebied en de kern van Brustem 
van elkaar scheidt.  Het gebied sluit aan bij de kernstad.  Als grens wordt het noordelijk deel van de 
Rasopweg voorgesteld die midden in het gebied afbuigt in de richting van de nog te realiseren rotonde 
tot de N3 voor het regionaal bedrijventerrein Brustem.     

7.3.2 MOTIVERING LOCATIE VANUIT MILIEUASPECTEN : EFFECTEN VAN DE ONTWIKKELING VAN EEN 

WOONZONE  

7.3.2.1 Effecten op landbouwfunctie 

 
Beleidswenselijkheden landbouw 
 
De ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos voor de regio Haspengouw is geconcretiseerd in 
een nota “Gewenste ruimtelijke structuur” van mei 2005.  Die nota is het resultaat van de 
planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor 
de open ruimte in de regio Haspengouw-Voeren worden geformuleerd.  Sint-Truiden ligt op de grens 
tussen 2 deelruimtes : Droog Haspengouw en Vochtig Haspengouw.  De deelruimte Droog 
Haspengouw waartoe het deelplan 2 behoort, omvat het breed golvend, zeer open leemplateau van 
Zuid-Limburg met voornamelijk grondgebonden akkerbouw, met de bovenlopen van Herk en 
Mombeek, de vallei van de Jeker.  Het gebied “land- en tuinbouwgebied van Brustem tussen N3 en 
N79” maakt deel uit van het groot aaneengesloten landbouwgebied voor grondgebonden landbouw.  
Deelplan 2 is de noordelijke uitloper van dit gebied dat gelegen is in de nabijheid van het kleinstedelijk 
gebied Sint-Truiden en van het groot aaneengesloten landbouwgebied gescheiden wordt door de 
dorpskern van Brustem. 
 
Effectbeoordeling  
 
Het gebied van deelplan 2, met name het binnengebied tussen de 2 west-noord georiënteerde 
landbouwwegen, heeft een hoge landbouwkundige waarde.  Verlies van dit gebied betekent dan ook 
de verdere versnippering van de agrarische structuur van Sint-Truiden.   
 
Aanbevelingen naar het RUP vanuit deelstudie landbouw 
Aansnijding van het reservegebied voor stadsuitbreiding zal slechts gebeuren op lange termijn zodat 
in tussentijd naar ruilgronden kan gezocht worden indien dit gewenst is (afhankelijk van toekomstvisie 
van de individuele landbouw- en fruitteeltbedrijven). 
In het RUP moet het agrarisch gebruik van het gebied tot het moment van aansnijding voor 
woonontwikkeling gegarandeerd worden.  Dit is mogelijk via een “voorbestemming bouwvrij agrarisch 
gebied”.  Dit impliceert een bestemming als bouwvrij agrarisch gebied tot op het ogenblik van 
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woonontwikkeling.  Werken nodig of nuttig voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven 
zijn toegelaten met uitzondering van de oprichting van gebouwen. 

7.3.2.2 Effecten op natuur 

 
Beleidswenselijkheden natuur 
 
Binnen het gebied noch in de omgeving zijn vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden, gebieden 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk of natuurreservaten gelegen.   
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘groene waarden’ is bedoeld om samen met het R.U.P. ‘valleien en natte 
natuurverbindingen’ ordening en bescherming te geven aan de natuurlijke structuur van het 
buitengebied van Sint-Truiden. Het deelplan 2 of percelen binnen deelplan 2 zijn niet opgenomen in 
beide gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
In functie van het onderzoek naar de potenties van het deelplan 2 zijn volgende conceptelementen 
voor de gewenste ruimtelijke structuur van de kernstad, opgenomen in het GRS Sint-Truiden, 
relevant: 

▪ Uitbouw van de vier groene schakels tussen binnenstad, randwijken en langparkeerterreinen 
en de open ruimte en kerkdorpen van het ommeland : de Luikersteenweg wordt hier genoemd 
als as voor de uitbouw van een groene schakel.  In de randwijken betekent dit de aanleg van 
aantrekkelijke mogelijkheden voor fietsers en voetgangers en het creëren/versterken van een 
opeeenvolging van steeds grotere groene plekken. 

▪ Behoud van de groene vingers tot tegen de kernstadsrand en versterken van de band ermee.  
In het GRS is sprake van 4 groene vingers (2 zuidelijke, een westelijke en een noordelijke).   

 
Effectbeoordeling 
 
Het ecotoopverlies dat bij ontwikkeling van het gebied als woonzone optreedt, wordt omwille van de 
zeer beperkte huidige natuurwaarden als beperkt ingeschat.  Het gebied maakt bovendien geen deel 
uit van de natuurlijke structuur.   
 
Aanbevelingen vanuit deelstudie natuur 
 
Ter hoogte van het gebied Lichtenberg zijn zowel in de noordelijke randzone als in de zuidelijke 
randzone potenties voor de creatie van een groene vinger of groene schakel tussen binnenstad en 
Brustem waarbij de bestaande fietsroutes (in het noorden de Oude Tongersebaan volgend en in het 
zuiden de landbouwweg volgend die parallel loopt met de Luikersteenweg) geïntegreerd worden in 
een groene gordel.  Vanuit ecologische hoek gaat de voorkeur uit naar de noordelijke randzone 
omdat: 

▪ daar de groene gordel gemakkelijker en verder kan doorlopen buiten het deelplan 2 in 
oostelijke richting en dit door de minder dichte bebouwing langs de N79; 

▪ er kan in het oosten aangesloten worden bij de Melsterbeekvallei; 
▪ door inrichting van een groene gordel in de noordelijke randzone met integratie van het 

fietspad dat de Oude Tongersebaan volgt, deze holle weg bewaard blijft.   
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7.3.2.3 Effecten op landschap 

 
Beleidswenselijkheden landschap 
 
In functie van het onderzoek naar de potenties van het deelplan 2 wordt verwezen naar de 
conceptelementen voor de gewenste ruimtelijke structuur van de kernstad, opgenomen in het GRS 
Sint-Truiden, reeds aan bod gekomen in hoofdstuk 3.2.2.2. 
In het GRS Sint-Truiden is eveneens een gewenste ruimtelijke structuur opgemaakt voor de 
verschillende kerndorpen, waaronder Brustem.  Aan de westkant van het dorpscentrum zijn volgende 
conceptelementen relevant : 

▪ Woonkern met duidelijke randen : rand in het westen gevormd door de Windmolenstraat; 
▪ Tussen de Geelstraat en de Tongersesteenweg is een “open te houden corridor” aangeduid. 

 
Effectbeoordeling 
 
Bij ontwikkeling van de toekomstige woonzone zullen een aantal landschappelijk waardevolle 
hoogstamboomgaarden verdwijnen.  De geïsoleerde ligging van deze hoogstamboomgaarden volledig 
omgeven door laagstamaanplantingen, laat echter vermoeden dat ook zonder woonproject, deze 
hoogstamboomgaarden ten dode zijn opgeschreven. 
De inname van een vrij geïsoleerd gebied gelegen tussen de lintbebouwing langs de N79 in het 
noorden, de lintbebouwing langs de N3e (Luikersteenweg) in het zuiden en het 
woonuitbreidingsgebied Lichtenberg ten westen, wordt vanuit landschappelijke hoek als een logische 
lokatiekeuze beschouwd.   
 
Aanbevelingen vanuit deelstudie landschap 
 
Het gebied van deelplan 2 is gelegen tussen twee oude kernen en langs een belangrijke 
ontsluitingsweg voor Sint-Truiden en beslaat bovendien een zeer grote oppervlakte.  M&L adviseert 
op basis van de archeologische potentie van het gebied een archeologisch vooronderzoek uit te 
voeren. 
 
Volgende landschappelijk waardevolle elementen worden bij voorkeur gespaard : 

▪ Het historische wegtracé gevormd door de Oude Tongersebaan; 
▪ De grenssteen geplaatst langs de Oude Tongersebaan 

De deelstudie landschap sluit zich daarom aan bij de aanbevelingen vanuit natuur om in de 
noordelijke randzone een groene gordel of schakel in te richten waarbij het fietspad of Oude 
Tongersebaan wordt geïntegreerd.  Dit past bovendien binnen de gewenste ruimtelijke structuur voor 
Brustem, opgenomen in het GRS Sint-Truiden, waarbij een “open te houden corridor” is aangeduid ten 
zuiden van de Tongersesteenweg. 
 
Om de belevingswaarde van de toekomstige woonzone te garanderen, is het noodzakelijk de 
verstorende landschapselementen visueel af te schermen : 

▪ De hoogspanningsleidingen die het gebied in het noorden dwarsen verlagen de 
belevingswaarde.  Voornamelijk rondom de pylonen kunnen groenschermen deze visuele 
verstoring beperken.   

▪ De achterzijde van de lintbebouwing langs de Luikersteenweg werkt visueel verstorend vanuit 
het gebied.  Vooral de containers gelegen langs de landbouwweg/fietspad geven een 
rommelige indruk. 
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7.3.2.4 Effecten op verkeer : analyse van de ontsluitingsmogelijkheden  

 
Beleidswenselijkheden mobiliteit 
 
Voor de N79 en de N3 zijn geen streefbeelden beschikbaar.   
 
De N3 richting E40 vormt een zeer belangrijke 
ontsluiting naar het hoofdwegennet.  De N3 
tussen rotonde Staaien en N3e is geselecteerd 
als primaire weg type II.  Hier primeert de 
verzamelfunctie op Vlaams niveau en dient de 
inrichting te vertrekken van een volledige 
scheiding van de verkeerssoorten.  Deze N3 
werd in het Ruimtelijk Structuurplan Limburg 
geselecteerd als secundaire weg type I vanaf de 
grens met de provincie Vlaams-Brabant tot aan 
de N3 primaire weg II en vanaf de N3 primaire 
weg II tot de grens met de provincie Luik.  Eén 
van de werkzaamheden die voor de N3 is 
voorzien, is een rotonde (ifv ontsluiting bedrijventerrein Brustem) ter hoogte van het kruispunt met de 
Rasopweg.  De N79 Tongersesteenweg werd geselecteerd als een secundaire weg type II.  
Secundaire wegen type II hebben als hoofdfunctie verzamelen c.q. ontsluiten op regionaal niveau.  
Slechts in tweede instantie hebben deze wegen een verbindende functie. 
 
Voor de N80 is wel een streefbeeld in opmaak, dit werd recent terug opgestart. Hierin wordt 
voorgesteld om op lange termijn de N80 in een tunnel te leggen. De stad zal een stedenbouwkundig 
concept opmaken voor het gebied dat boven de tunnel ligt. Op korte termijn worden er voor de 
kruispunten enkel maatregelen genomen die de tunnel niet zullen hypothekeren, dit houdt in dat er 
alleszins geen rotondes komen. Voor het langzaam verkeer zal getracht worden om de relatie met de 
binnenstad te verbeteren. Hiervan zijn echter nog geen concrete maatregelen uitgewerkt. 
 
Effectbeoordeling 
 
Methodiek 
 
Voor de inschatting van het gegenereerd verkeer bij ontwikkeling van deelplan 2 gaan we uit van het 
maximaal scenario waarbij de volledige oppervlakte (ca 37 ha) wordt ontwikkeld volgens de na te 
streven woondichtheid van 25 wooneenheden per ha (cfr Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen).  Het 
totaal aantal wooneenheden bedraagt dan ongeveer 900 wooneenheden. Vanuit dit gegeven kan 
berekend worden hoeveel verplaatsingen er in het woonuitbreidingsgebied gegenereerd zullen 
worden, met welke vervoersmiddelen deze verplaatsingen zullen gebeuren en hoe het verkeer zich in 
de tijd en ruimte zal verdelen.   
De effectenberekenig wordt berekend op basis van het stadsgewest Hasselt-Genk (2005) en dit   
wetende dat Sint-Truiden qua modal split niet 100 % vergelijkbaar is met het kleinstedelijk gebied Sint-
truiden. Het openbaar vervoersnetwerk, alsook het fietsnetwerk zijn binnen het stadsgewest 
uitgebreider voorhanden, waardoor beide vervoersmodi waarschijnlijk hoger scoren in de modal-split.  
In onderstaande doorrekening kan dan ook aangenomen worden dat het aantal autoverplaatsingen 
licht overschat wordt en dit ten nadele van het openbaar vervoer en het fietsvervoer. De resultaten zijn 
echter niet minder relevant en geven een goede indicatie van de verwachte verkeersgeneratie. 
Betreffende het verplaatsingsgedrag in relatie tot spreiding in de tijd zijn er geen indicaties dat deze 
afwijken van het stadsgewest Hasselt-Genk.     
 
Verplaatsingen 
 
Uit het onderzoek verplaatsingsgedrag voor het stadsgewest Hasselt-Genk weet men dat de 
gemiddelde grootte van een huishouden in het Vlaams Gewest in 2005 2,7 personen bedraagt. 
Volgens hetzelfde  onderzoek worden er gemiddeld 2,8 verplaatsingen per persoon per dag gemaakt. 
Dit maakt 900 wooneenheden x 2,7 personen x 2,8 verplaatsingen per dag = 6804 verplaatsingen per 
dag. 
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Modal split 
 
In het mobiliteitsplan van Sint-Truiden werd een onderzoek naar de modal split gedaan voor woon-
werkverplaatsingen en woon-schoolverplaatsingen, maar omdat deze gegevens gebaseerd zijn op de 
volkstelling van 1991 werd gezocht naar recentere gegevens. Men kan aannemen dat de modal split 
van Sint-Truiden niet 100% gelijk is aan deze van het stadsgewest Hasselt-Genk (zie ook methodiek). 
Toch kunnen we deze cijfers indicatief hanteren. Sint-Truiden heeft net als Hasselt een radiale 
steenwegenstructuur. Op het gebied van openbaar vervoer is Sint-Truiden eerder te vergelijk met 
Genk. In Sint-Truiden blijkt het aandeel autovervoer ook vrij hoog te liggen, wat overeenkomt met de 
data van het stadsgewest. 
 

Tabel 2: Modal split voor het stadsgewest Hasselt-Genk 

  data 

auto 67% 
brom/motor 1% 

fiets 12% 

lokaal OV 2% 

te voet 9% 

trein 1% 

andere/onbepaald 7% 
Bron:  OVG stadsgewest Hasselt-Genk, deel 3a, tabel 82) 

 
Voor het projectgebied geeft dit het volgende aantal verplaatsingen per modus: 
 

Tabel 3: Gegenereerde verkeer voor het projectgebied volgens modus 

  Modal Split TOTAAL 

auto 67% 4559 

brom/motor 1% 68 

fiets 12% 816 

lokaal OV 2% 136 

te voet 9% 612 

trein 1% 68 

andere/onbepaald 7% 476 

TOTAAL 100% 6804 

 
Spreiding in de tijd 
 
In de onderstaande tabel wordt een verdeling van alle verplaatsingen per dag volgens vertrekuur en 
werkdag/weekenddag weergegeven. Op basis van deze tabel kan men een goed beeld verkrijgen van 
de spreiding van de verplaatsingen in de tijd: 
 

Tabel 4: Verdeling van de verplaatsingen per dag volgens vertrekuur en werkdag/weekenddag 

  0h-1h 1h-2h 2h-3h 3h-4h 4h-5h 5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h 
9h-
10h 

10h-
11h 

11h-
12h 

Werkdag 0,33% 0,30% 0,17% 0,06% 0,27% 1,06% 1,46% 6,35% 10,89% 4,77% 5,55% 4,77% 

Weekenddag 0,39% 0,70% 0,48% 0,30% 0,27% 0,65% 0,52% 1,37% 4,13% 6,86% 8,35% 7,92% 

  
12h-
13h 

13h-
14h 

14h-
15h 

15h-
16h 

16h-
17h 

17h-
18h 

18h-
19h 

19h-
20h 

20h-
21h 

21h-
22h 

22h-
23h 

23h-
24h 

Werkdag 6,99% 5,97% 5,70% 8,47% 8,92% 8,07% 6,54% 4,74% 3,44% 2,03% 2,09% 1,06% 

Weekenddag 6,53% 7,33% 9,47% 7,47% 7,89% 7,56% 7,18% 5,15% 3,68% 2,32% 2,19% 1,29% 
(Bron: OVG stadsgewest Hasselt-Genk, deel 3b, tabel 13) 
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Hieruit kan een goede indicator voor de spits afgeleid worden: 
▪ In de ochtendspits worden 10,89% van alle ritten gemaakt, dit betekent ± 496 

autoverplaatsingen tussen 8 en 9h ‘s morgens. 
▪ In het drukste uur van de avondspits worden 8,92% van alle ritten gemaakt, dit betekent ± 407 

autoritten die in de avondspits plaatsvinden. 
 
Herkomst / Bestemming 
 
Voor de toedeling aan het wegennet moet men een idee hebben van waar die verplaatsingen naar toe 
gaan of waar zij vandaan komen. Omdat het over een woonuitbreidingsgebied gaat, zullen veel 
verplaatsingen lokaal zijn. 
 
Omdat er sprake is van een vrij groot aantal verplaatsingen, kan men deze niet volledig poneren op de 
N3 of op de N79. Er kan vanuit gegaan worden dat 50% van het verkeer de N79 zal gebruiken en 
50% van het verkeer op de N3 aansluit. Op basis van de bovenstaande kruispunttellingen kan het 
verkeer volgens deze verhouding toegedeeld worden aan de beide wegen voor wat betreft ingaand en 
uitgaand verkeer. Het langzame verkeer alsook de treingebruikers, gaan allemaal in de richting van 
het stadscentrum. 
 

Tabel 5: Verdeling van het verkeer in beide spitsen 

Ochtendspits 

N79 Naar centrum Naar Tongeren 

  vertrek 70% aankomst 30% vertrek 70% aankomst 30% 

auto 111 48 62 27 

brom/motor 2 0 1 0 

fietser 31 14 - - 

lokaal OV 4 1 2 1 

te voet 23 10 - - 

trein 2 0 - - 

andere 12 5 7 3 

     

N3 Naar centrum Naar Luik 

  vertrek 70% aankomst 30% vertrek 70% aankomst 30% 

auto 97 42 76 33 

brom/motor 1 1 1 0 

fietser 31 13 - - 

lokaal OV 3 1 2 1 

te voet 23 23 - - 

trein 2 1 - - 

andere 10 4 8 3 

 
Avondspits 

N79 Van centrum Van Tongeren 

  vertrek 30% aankomst 70% vertrek 30% aankomst 70% 

auto 34 80 27 63 

brom/motor 1 1 0 1 

fietser 11 26 - - 

lokaal OV 1 2 1 2 

te voet 8 19 - - 

trein 1 3 - - 

andere 4 8 3 6 
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N3 Van centrum Van Luik 

  vertrek 30% aankomst 70% vertrek 30% aankomst 70% 

auto 31 71 31 71 

brom/motor 0 1 0 1 

fietser 11 26 - - 

lokaal OV 2 2 2 2 

te voet 8 19 - - 

trein 1 1 - - 

andere 6 15 6 15 

 
Uit het voorgaande blijkt dat de mobiliteitsimpact van het woonuitbreidingsgebied niet gering is. 
Doordat het gegenereerde verkeer teveel is om op één enkele weg te verdelen, wordt dit over 2 
belangrijke invalswegen van de stad Sint-Truiden gespreid. Verondersteld wordt dat beide wegen 50% 
van het gegenereerde verkeer voor hun rekening nemen. Het is afhankelijk van de intensiteit op deze 
invalswegen of hier al dan niet een probleem ontstaat. De kruispunten van beide steenwegen met de 
N80 zijn echter wel zo goed als verzadigd in de spitsuren. 
 
In de ochtendspits vertrekken er vanaf het projectgebied naar schatting 111 voertuigen over de N79 in 
de richting van het centrum, terwijl er momenteel ter hoogte van het kruispunt met de N80 +/- 461 
voertuigen deze richting volgen. Na realisatie van het woongebied zullen er +/- 572 voertuigen over de 
Tongersesteenweg in de richting van de stad rijden. De uitgaande richting is hier minder belangrijk. 
 
Ook naar de N3 zullen een 100-tal voertuigen vertrekken, ten opzichte van de huidige intensiteit van 
216 voertuigen is dit een aanzienlijke stijging.  Omdat het in totaal over 316 voertuigen zal gaan, is 
deze intensiteit aanvaardbaar. 
 
In de avondspits zullen er vanaf de N79 ca. 80 personenauto’s extra uit de richting van het centrum 
komen, ten opzichte van de huidige 616 voertuigen is dit een beperkte stijging . In totaal zullen er bijna 
700 voertuigen de stad verlaten via de N79. 
 
De N3 zal ongeveer 70 voertuigen extra moeten verwerken, terwijl de huidige intensiteit reeds 461 
pae bedraagt. Hierdoor zullen 532 voertuigen langs de N3e de stad verlaten. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat bij deze voertuigen heel wat sluipverkeer aanwezig is dat eigenlijk gebruik zou moeten 
maken van de N3 – Omleidingsweg. Door gepaste maatregelen kan dit verkeer geweerd worden. 
 
Voor geen enkele richting zullen er capaciteitsproblemen optreden. Afhankelijk van de draaiende 
lichtenregelingen is het mogelijk dat er congestie ter hoogte van de kruispunten optreedt, mede omdat 
de N80 zeer druk is. Wanneer deze op lange termijn heringericht zal worden, zullen mogelijke 
problemen opgelost worden. 
 
Het aandeel langzaam vervoer dat door het woonuitbreidingsgebied gegenereerd wordt is aanzienlijk, 
doch op het gebied van capaciteit treedt er zelden een probleem op voor voetgangers of fietsers.  
 
Industriezone Brustem 
 
Voor wat betreft de industriezone van Brustem werden in het document geen gegevens opgenomen 
aangezien de impact hiervan nog niet geheel duidelijk is. Wel is duidelijk dat het om een regionaal 
bedrijventerrein zal gaan, waar de mogelijkheid bestaat dat de luchthaven gebruikt zal worden voor 
bedrijfsgebonden vluchten (dus geen burgerluchtvaart).  
 
In het mobiliteitsplan wordt geschreven dat de bedrijvenzone 800 voertuigen in een spitsuur zal 
genereren.

7
 Hoe dit verkeer verdeeld zal zijn is niet geweten (verdeling intern-extern, verdeling 

centrum-andere richtingen, …). Omwille van het feit dat het gaat om een regionaal bedrijventerrein, 
zal het gegenereerde verkeer gebruik maken van het hogere wegennet. Door zijn categorisering als 

                                                      
7
 Dit cijfer is vergelijkbaar met de inschatting gemaakt volgens de richtcijfers  van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

(POM) (15 jobs per ha en een modal split van +/- 70% naar autoverplaatsingen): met een oppervlakte van ca. 70ha zal Brustem 
ca. 750 autoverplaatsingen realiseren. 
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lokale weg type III is het dus niet gewenst dat de N3e hiervoor gebruikt zal worden. Dit verkeer dient 
gestuurd te worden naar de N3 waar deze een primaire weg wordt en zo verder in de richting van de 
E40. Aangezien de woonzone eerder op de N3e zal aantakken, zal de interferentie met het 
bedrijventerrein eerder beperkt zijn. 
 
Aanbevelingen naar RUP vanuit deelstudie mobiliteit 
 
Vooreerst kan gesteld worden dat de ontsluitingswegen van het woonuitbreidingsgebied in geen geval 
voor een maasverkleining tussen de N79 en de N3 mogen zorgen. Verkeer dat zich van de ene 
steenweg naar de andere dient te begeven kan hiervoor best de N80 gebruiken, een tweede 
mogelijkheid is de Vliegveldlaan doorheen Brustem (lokale weg type I). 
Voor een woonstraat is het gewenst dat er maximum 50 mvt/u passeren. Vanuit de berekende 
intensiteiten lijkt het, uitgaande van deze richtlijn, aanbevolen om langs beide steenwegen twee 
ontsluitingen voor het woonuitbreidingsgebied te voorzien.  
Aangezien het gebied potentieel een groot aantal fietsers en voetgangers kan genereren is het 
belangrijk om hiervoor voorzieningen te treffen. Het is belangrijk voor de fietsers en voetgangers om 
comfortabel in het centrum te geraken. Momenteel kunnen zij binnen de verkeerslichtenregeling veilig 
de N80 oversteken, wanneer deze eenmaal ingetunneld is kan de relatie met het stadscentrum nog 
verbeteren omdat de barrièrewerking sterk zal verminderen. 
Ook voor wat het openbaar vervoer betreft is er voldoende aanbod. Op de N3 kan mogelijk een 
nieuwe halte gewenst zijn. 
 

7.3.2.5 Info voor de watertoets 

 
De inrichting van een woonzone binnen deelplan 2 zal niet leiden tot een wijziging van het 
overstromingsregime.  Binnen het deelplan zijn immers geen risicozones voor overstroming (recent 
overstroomde gebieden of gemodelleerde overstromingsgebieden) gelegen. 
 
Met de verwachte woningen, verhardingen rondom de woningen, parkeergelegenheid, 
ontsluitingswegen,… zal het aandeel verhard oppervlak (nu beperkt tot de landbouwwegen die het 
gebied dwarsen) in belangrijke mate stijgen.  Volgens de bepalingen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening moet voor verharde oppervlakten een infiltratievoorziening van 
minstens 300 l per begonnen 20m² en van minstens 2m² per 100m² verharde oppervlakte voorzien 
worden.  Hiermee dient de ontwerper in een latere fase rekening te houden.  Voor de individuele 
woningen is de aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor huishoudelijk afvalwater en 
hemelwater en ook de installatie van een hemelwaterput of infiltratievoorziening aan te bevelen.  
Beide maatregelen worden in Sint-Truiden trouwens gestimuleerd door de toekenning van stedelijke 
premies.    

7.3.3 EFFECTEN VAN EXTERNE FACTOREN OP DE GEPLANDE WOONZONE EN MOGELIJKE CONFLICTEN MET 

OMLIGGENDE FUNCTIES 

7.3.3.1 Effecten van geplande ontwikkelingen ter hoogte van industrieterrein van Brustem 

 
Effectbeoordeling 
 
Voor de aard van de bedrijven die zich op het industrieterrein hebben gevestigd of zich nog zullen 
vestigen, baseerden we ons op de stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP.  De lokale 
bedrijventerreinen (lichtpaars op het gewestplan) worden gebruikt voor kleinschalige 
luchtvaartgebonden activiteiten, herlocalisatie van bestaande bedrijven, bedrijfsondersteunende 
diensten en milieusector.  Op het regionaal bedrijventerrein (donkerpaars op het gewestplan) kunnen 
vooral volgende activiteiten ontwikkelen : hoogtechnologische bedrijven (luchtvaartgebonden, 
onderzoek & ontwikkeling, bedrijfsondersteunende diensten, milieusector), industrie 
(automobielindustrie, luchtvaartgebonden industrie) en transport- en distributiebedrijven. 
 
In het RUP dat voor de bedrijvenzone wordt opgemaakt, worden richtlijnen opgenomen om de 
negatieve invloed van de ontwikkeling van het bedrijventerrein zoveel mogelijk te beperken.  Deze 
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richtlijnen omvatten zowel maatregelen naar ontsluiting van het terrein als maatregelen naar 
landschappelijke inpassing van het terrein. 
 
Veiligheidsaspecten 
 
Binnen het industrieterrein van Brustem is nu reeds één Sevesobedrijf gelegen : Hermoo Belgium NV, 
gesitueerd in de noordelijke zone.  Dit bedrijf verkoopt en distribueert een totaalpakket van 
gewasbeschermingsmiddelen en –adviezen voor de fruitteelt en akkerbouw.  De risico-contouren die 
de veiligheidsstudie berekent, reiken niet tot aan het deelplan 2.   
 
Voor de eventuele inplanting van nieuwe Sevesobedrijven op het industrieterrein, verwijzen we naar 
de brief met kenmerk JV/GC/870/314/7044 dd. 9/11/2005 van de gemeente Sint-Truiden, waarin zij 
zich engageert om volgende principes te vertalen in de stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP 
voor het bedrijventerrein : 

▪ Voor de meest noordelijke delen van het regionaal bedrijventerrein zal een verbod gelden tot 
inplanten van inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord; 

▪ Voor de andere delen van het regionaal bedrijventerrein wordt er opgenomen dat bij een 
mogelijke toekomstige inplanting van Sevesobedrijven een onderzoek dient ingesteld te 
worden of er voldoende afstand is tussen het in te planten bedrijf en de woongebieden 
enerzijds en de kwetsbare locaties anderzijds.  Het advies van de Dienst VR wordt verplicht 
gevraagd. 

 
Verkeershinder 
 
In het mobiliteitsplan van de Stad Sint-Truiden worden de impact van de afwikkeling van de geplande 
bedrijvigheid en van de recreatieve voorzieningen op de verkeersafwikkeling en –intensiteiten te Sint-
Truiden bestudeerd.  We geven de belangrijkste conclusies weer. 
 
De impact van de nieuwe bedrijventerreinen te Brustem op het verkeersgebeuren in Sint-Truiden, uit 
zich voornamelijk in de bijkomende verkeersgeneratie.  Omwille van de concentratie van 
tewerkstelling trekt het terrein immers een hoeveelheid pendelverkeer aan.  Daarnaast vereisen de 
activiteiten eveneens de aan- en afvoer van goederen en het bezoek van zakelijk verkeer.  
Op basis van een aantal planologische kengetallen kunnen deze stromen worden gekwantificeerd, 
weliswaar met een zekere marge gezien de onzekerheid over de juiste invulling van de terreinen.  De 
hoeveelheid tewerkstelling, de nood aan goederentransport, de hoeveelheid zakelijk verkeer en 
dergelijke hangen immers sterk af van de aard van de activiteiten.  In de uitwerking werd daarom 
uitgegaan van drie mogelijke scenario’s voor de terreinen in Brustem.  
Op basis van een ‘gemiddeld’ toekomstscenario (d.w.z. zonder de nadruk uitdrukkelijk op industrie of 
diensten/kantoren te leggen) wordt de tewerkstelling geschat op 2.000 à 2.500 personen.  Naar het 
pendelverkeer toe, betekent die een stroom van ongeveer 1.600 voertuigen tijdens de spitsuren (800 
voertuigen per uur).  Omdat deze verkeerssoort sterk geconcentreerd verloopt tijdens de 
piekuren, zal dit cijfer vooral kritisch zijn voor de verkeersintensiteiten tijdens ochtend- en 
avondspits.    
Het zakelijk verkeer (bezoek, klanten,…) betreft ongeveer 2.000 voertuigen per dag.  Daarnaast dient 
nog rekening gehouden te worden met het goederenverkeer van en naar de terreinen.  Omdat deze 
stromen over de gehele dag gespreid worden, zijn ze waarschijnlijk minder beperkend.  
Een ander verschil tussen deze verkeerssoorten ligt in de herkomsten en bestemmingen van het 
verkeer.  Het pendelverkeer wordt verspreid over een groot aantal bestemmingen op eerder korte 
afstand van Brustem.  Het zakelijk verkeer en goederenvervoer daarentegen beweegt in hoofdzaak 
over langere afstand.   
 
Geluidshinder 
 
De geluidskwaliteit in de toekomstige woonzone zal bepaald worden door de geluidshinder 
veroorzaakt door de nabij gelegen drukke verkeerswegen N3 (Luikersteenweg) en N79 
(Tongersesteenweg).  De aard van de bedrijven die zich zullen vestigen in de bedrijvenzone Brustem 
laat vermoeden dat de bedrijfsactiviteiten zelf geen bijkomende geluidshinder zullen veroorzaken.  In 
ieder geval zullen nieuwe bedrijven moeten voldoen aan de VLAREM-voorwaarden voor nieuwe 
inrichtingen.  Bovendien is het aangewezen om voor luidruchtige activiteiten (bijvoorbeeld 
luchthavengebonden bedrijvigheid) een akoestisch rapport op te laten stellen.  Geluidshinder wordt 
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wel verwacht van het verkeer dat deze geplande ontwikkeling met zich meebrengt ter hoogte van de 
N3, met name ten gevolge van het pendelverkeer tijdens ochtend- en avondspits.   
 
Aanbevelingen naar RUP vanuit deelstudie mogelijke hinder door bedrijventerrein Brustem 
 
Mogelijke geluidshinder door het bedrijventerrein kan gemilderd worden door maatregelen die op het 
bedrijventerrein zelf getroffen kunnen worden.  Dit geldt eveneens voor de eventuele vestiging van 
Seveso-bedrijven op het bedrijventerrein.   
Het verkeer van en naar het bedrijventerrein dient gestuurd te worden naar de N3, op de plaats waar 
deze een primaire weg wordt.  Aangezien de woonzone eerder op de N3e (lokale weg type III) zal 
aantakken, zal de interferentie met het bedrijventerrein eerder beperkt zijn. 
 

7.3.3.2 Effecten van hoogspanningsleidingen die de geplande woonzone dwarsen 

 
Effectbeoordeling 
 
In het projectgebied voor deelplan 2 zijn 2 hoogspanningsleidingen aanwezig : van 70 kV en van 150 
kV.  
 
Stralingshinder 
 
Een methode om het magnetische inductieveld op een bepaald punt te berekenen wordt weergegeven 
in Decat et al. (2003)8. Hierin is een tabel opgenomen met de afstanden tot een niveau van 0,4 µT bij 
verschillende werkingscapaciteiten.   In het kader van het voorzorgsprincipe hanteren we deze 
grenswaarde van 0,4 µT voor een 50ste percentielwaarde van de werkingscapaciteit als 
toetsingskader.    
Voor de hoogspanningsleidingen die het deelplan 2 dwarsen bedragen deze afstanden waar de 
grenswaarde van 0,4 µT wordt gerespecteerd : 
Voor de hoogspanningsleiding van 70 kV : 18 m; 
Voor de hoogspanningsleiding van 150 kV : 30 m. 
Op onderstaande luchtfoto is deze zone afgebakend.  De paarse contour is de te vrijwaren zone 
rondom de leiding van 150 kV en de blauwe contour rondom de leiding van 70 kV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te vrijwaren zones in nabijheid van hoogspanningsleidingen 

                                                      
8
 Decat G., Peeters E., Smolders R. Bossuyt M. (2003) Tijdsreeks en GIS-model om de blootstelling van de bevolking aan het 

50 Hz magnetisch veld gegenereerd door bovengrondse hoogspanningslijnen in Vlaanderen in kaart brengen, studie uitgevoerd 
in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2003/05, Vito. 
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Visuele verstoring 
 
De hoogspanningsleidingen zijn omwille van hun hoogte (tot 42 m cfr brochure Elia over 
Elektromagnetische velden en Hoogspanningslijnen), vanaf grote afstand zichtbaar.  Voor de 
leidingen die het geplande woongebied dwarsen, kan gesteld worden dat ze vanuit het volledige 
projectgebied voor deelplan 2 zichtbaar zijn.    
 
De visuele verstoring door hoogspanningsleidingen en –pylonen wordt geïllustreerd door enkele 
foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogspanningsleiding weinig opvallend in het 
landschap : visuele afscherming door 
laagstamaanplanting 

Hoogspanningsleiding aan de rand van open 
akkergebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogspanningsleidingen die open 
akkerlandschap dwarsen 

Hoogspanningsleiding die woonwijk ten oosten 
van deelplan 2 dwarst 

 
Aanbevelingen naar RUP vanuit deelstudie “hoogspanningsleidingen” 
 
Om de grenswaarde van 0,4 µT niet te overschrijden moet een zone van 18 m aan weerszijden van 
de hoogspanningsleiding van 70 kV en een zone van 30 m aan weerszijden van de leiding van 150 kV 
gevrijwaard worden van bebouwing.   
 
Afscherming van zowel de lijnen, in het bijzonder van de pylonen, met opgaande beplanting is een 
goede maatregel om de landschappelijke inpassing te verbeteren.  Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met de randvoorwaarden die ELIA stelt aan beplanting onder hoogspanningsleidingen, met 
name : onder een hoogspanningslijn wordt aanbevolen om geen aanplantingen van hoger dan drie 
meter te doen in een strook van 20 meter langs beide kanten van de as van een hoogspanningslijn.  
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Beide bovenstaande maatregelen zijn combineerbaar met het voorstel ingegeven vanuit deelstudies 
natuur en landschap om in de noordelijke randzone een groene corridor in te richten volgens het 
concept van groene schakels tussen kernstad en randwijken en open ruimte geponeerd in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden. 
 

7.3.3.3 Conclusie : Input voor PRUP 

Voor de omgeving van de hoogspanningsleidingen die deelplan 2 dwarsen wordt voorgesteld een 
strook als groene schakel in te richten.  Op die manier wordt stralingshinder beperkt.  Bovendien kan 
door een beplantingsschema waarbij aan de randen van de groenstrook een dicht en hoog 
groenscherm wordt voorzien, de visuele verstoring die uitgaat van de hoogspanningsleidingen en in 
het bijzonder van de pylonen, beperkt worden voor waarnemers nabij de hoogspanningsleiding (bvb 
fietsers die Oude Tongersebaan volgen).  Een volledige camouflage van een 40 m-hoge constructie is 
uiteraard onmogelijk. In onderstaand kaartje zijn de eerder geformuleerde aanbevelingen geïntegreerd 
tot een voorstel van groene schakel binnen het gebied van deelplan 2.  Ten oosten van de grens van 
het kleinstedelijk gebied wordt deze groene schakel bij voorkeur doorgetrokken tot tegen de 
Melsterbeekvallei.  Dit voorstel sluit aan bij de gewenste ruimtelijke structuur voor de kernstad (met 
groene schakels tussen binnenstad en omgeving) en de gewenste ruimtelijke structuur voor Brustem 
(met open te houden corridor ten noorden van dorpskern). 
 
Voor wat betreft de ontsluiting van de toekomstige woonzone wordt aanbevolen om zowel op de N79 
Tongersesteenweg als op de N3 Luikersteenweg 2 ontsluitingen te voorzien. Voor het langzame 
verkeer is het belangrijk om een goede relatie met het stadscentrum te voorzien, hiervoor zal de 
barrièrewerking van de N80 sterk verminderd moeten worden. Langsheen de N3 kan het nodig blijken 
een extra halte voor het openbaar vervoer te voorzien, langs de N79 zijn op korte afstand 2 haltes 
aanwezig. 
 
Omdat het om een woongebied gaat, is het belangrijk dat de ontsluitingswegen geen sluipverkeer 
aantrekken. Ze mogen in geen geval voor een maasverkleining tussen de N79 en de N3 zorgen. 
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7.4 Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften 

Deze paragraaf vat deze elementen uit de visie, de ruimtelijke concepten en de milieutoets samen, die 
zeker opgenomen moeten worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan. 
Het betreft zowel elementen naar mogelijke bestemmingen en functies als bebouwings- en 
inrichtingsvoorschriften en beheersmaatregelen. 
 
▪ Het huidige landbouwgebruik moet mogelijk blijven totdat het gebied ontwikkeld zal worden in 

functie van wonen. 
▪ De toekomstige ontwikkeling van het terrein als woongebied mag niet gehypothekeerd worden. 
▪ Naast voorschriften in functie van het voorkomen van verdere bebouwing kan in het PRUP ook 

een voorkooprecht voor de stad opgenomen worden. 
▪ Er moet duidelijkheid zijn over de voorwaarden waaronder het terrein kan aangesneden worden in 

functie van wonen. Onder één van volgende voorwaarden kan (een deel van) het gebied worden 
aangesneden: 

o Indien slechts 20% van de bestaande woonmogelijkheden in de geïnventariseerde en als 
haalbaar geachte binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden rest, waarbij de 
gemeente aantoont dat de overige percelen effectief zijn ingevuld of gehypothekeerd 
worden door elementen die tijdens de opmaak van de voorbereidende fase van het 
afbakeningsproces en de opmaak van het afbakeningsRUP niet geweten konden zijn; 

o Indien kan worden aangetoond dat bepaalde doelgroepen niet aan bod komen op de 
geïnventariseerde en als haalbaar geachte binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden. 

▪ Een minimaal gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha wordt nagestreefd. 
▪ Het is ook wenselijk een fasering van de woonontwikkeling aan te geven: de zone meest 

aansluitend op het verstedelijkt gebied wordt eerst ontwikkeld,… 
▪ Een gemeentelijk RUP zal het provinciaal RUP verder verfijnen.  
 

7.5 Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 

Binnen de contour van het deelplan 2 worden de bepalingen van het gewestplan vervangen door het 
grafisch plan 2 en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.  
Specifiek worden binnen het grafisch plan volgende bestemmingen van het gewestplan opgeheven: 

� Agrarisch gebied; 
� Woongebied. 

 

7.6 Ruimtebalans 

 
Bestemmingszone Bestaande toestand Nieuwe toestand 

 Gewestplan Deelplan 2 

WOONGEBIED   

Woongebied 2 785 m² / 

Stedelijk woongebied (nabestemming) / 355 107 m² 

Zone voor stedelijk woongebied met beperkte 
bouwmogelijkgeden (nabestemming) 

 61 587 m² 

AGRARISCH GEBIED   

Agrarisch gebied 413 909 m² / 

Bouwvrij agrarisch gebied / 416 694 m² 

LIJNINFRASTRUCTUREN   

Bestaande hoogspanning / / 

Toekomstige lokale ontsluiting / / 
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8 BIJLAGE – MILIEUTOETS METHODIEK DEELPLAN 2 

8.1 Scoping of werkveldafbakening 

Voor de ontwikkeling van een woonzone ter hoogte van het huidige landbouwgebied Lichtenberg kan 
de relevantie van de effectgroepen als volgt worden beoordeeld. 
Relevant als effectgroep bij ontwikkeling van woonzone en vandaar wel bestudeerd in de milieutoets :  

▪ Effecten van direct ruimtebeslag (ontstaan tijdens aanlegfase en duren voort tijdens 
exploitatiefase) zijn relevant.  De aanleg van de woonzone gaat immers gepaard met het 
verlies van landbouwgrond, eventueel verlies van natuurwaarden en landschappelijke 
waarden. 

▪ Mobiliteitseffecten op de omliggende ontsluitingswegen, m.a.w. het gegenereerd verkeer ten 
gevolge van ontwikkeling van de woonzone. 

▪ Effecten van geplande ontwikkelingen in de omgeving op de woonkwaliteit in de toekomstige 
woonzone :   
-geluidshinder en verkeershinder veroorzaakt door voorziene ontwikkelingen ter hoogte van 
bedrijventerrein Brustem;  
-stralingshinder en visuele verstoring veroorzaakt door hoogspanningsleidingen die de 
woonzone dwarsen.  

Niet relevant als effectgroep bij ontwikkeling van woonzone en daarom niet bestudeerd in de 
milieutoets : 

▪ Effecten van verstoring tijdens aanleg van de woonzone : deze effecten zijn slechts tijdelijk en 
bovendien beperkt. 

▪ Effecten van verstoring ten gevolge van exploitatie van de woonzone :   
-de geluidsverstoring door woonfunctie is verwaarloosbaar;  
-de emissies ten gevolge van gebouwenverwarming zijn beperkt;  
-de toegenomen afstroming ten gevolge van verhardingen is in dit stadium onbekend en 
bovendien te milderen (wordt bestudeerd in het kader van de watertoets).    

8.2 Motivering locatie vanuit taakstellingen wonen, gewenste ruimtelijke 
structuur, afwegingsproces verschillende reservegebieden 

De taakstellingen wonen en gewenste ruimtelijke structuur die tot het aanduiden van 
woonreservegebied(en) hebben geleid worden toegelicht.  Het betreffen passages uit de voorstudie 
“Afbakening kleinstedelijke gebieden” voor Sint-Truiden.   
In de milieutoets wordt het afwegingsproces van de verschillende initieel voorgestelde 
reservegebieden (zoals opgenomen in GRS Sint-Truiden) beschreven met aandacht voor de criteria 
die geleid hebben tot de selectie van voorliggend gebied.  

8.3 Motivering locatie vanuit milieuaspecten : effecten van de ontwikkeling 
van een woonzone  

8.3.1 EFFECTEN OP LANDBOUWFUNCTIE 

Op basis van de landbouwtyperingskaart, de landbouwgebruikspercelenkaart, de gewenste agrarische 
structuur en de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos voor de regio Haspengouw wordt de 
huidige landbouwfunctie en –waarde van het gebied geanalyseerd.  De geschiktheid van de 
aanwezige bodems voor de voornaamste landbouwgewassen en de erosiegevoeligheid van de 
bodems wordt besproken. 
 

Beoordelingskader milieutoets deelplan 2 : effecten op landbouwfunctie 
De ernst van de effecten op landbouw wordt beoordeeld op basis van de huidige waarde van het 
landbouwgebied, de beleidsdoelstellingen m.b.t. landbouw en de toekomstvisie van de aanwezige 
landbouwbedrijven binnen deelplan 2.   

 
Vanuit de landbouwkundige analyse worden voorwaarden geformuleerd voor dit gebied, die er voor 
zorgen dat de huidige landbouwexploitatie mogelijk blijft zonder de toekomstige ontwikkeling van het 
woonreservegebied te hypothekeren. 
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8.3.2 EFFECTEN OP NATUUR 

De natuurwaarde van de percelen wordt besproken op basis van de beschikbare biologische 
waarderingskaart voor het gebied, eventueel geactualiseerd na een terreinbezoek.   
Op basis van de ligging van vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden, gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk of natuurreservaten in de omgeving, wordt de positie van het gebied binnen de 
natuurlijke structuur besproken.  Ook de beleidsdoelstellingen m.b.t. natuur voor voorliggend gebied, 
worden nagetrokken. 
 

Beoordelingskader milieutoets deelplan 2 : effecten op natuur 
De ernst van de effecten op natuur wordt beoordeeld op basis van de huidige waarde van de 
aanwezige ecotopen, de beleidsdoelstellingen m.b.t. natuur en de positie van het gebied binnen de 
ecologische hoofdstructuur in de regio Sint-Truiden.   

 
Bij deze effectgroep wordt bovendien rekening gehouden met het advies van Agentschap voor Natuur 
en Bos dd. 04/12/2006.  Voor deelplan 2 “Reservatie stadsuitbreiding” dat het landbouwgebied 
Lichtenberg omvat, wordt aandacht gevraagd voor het verlies van natuurwaarden (o.a. 
hoogstamboomgaarden) in het kader van het stand-still-principe vanuit het Natuurdecreet. 
Vanuit deze ecologische effectenstudie worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de 
mogelijke bescherming of integratie van aanwezige natuurwaarden in het PRUP. 

8.3.3 EFFECTEN OP LANDSCHAP 

Binnen het gebied of in de omgeving ervan zijn geen relictzones, beschermde landschappen, dorps- 
of stadsgezichten gelegen.   
De landschapsvisuele kenmerken van het gebied worden toegelicht op basis van bestaand 
kaartmateriaal, luchtfoto’s, eventueel aangevuld met een fotoreportage. 
 

Beoordelingskader milieutoets deelplan 2 : effecten op landschap 
De ernst van de effecten op landschap wordt beoordeeld op basis van de huidige landschappelijke 
waarde van het landbouwgebied (archeologische potenties, aanwezigheid kleine 
landschapselementen, landschappelijke belevingswaarde) en de beleidsdoelstellingen m.b.t. 
landschap.   

 
Vanuit de landschappelijke effectenstudie worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot 
eventuele bescherming van landschapswaarden of landschappelijke inpassing van de woonzone, in 
het bijzonder de landschappelijke integratie van de hoogspanningsleidingen die de woonzone 
dwarsen. 

8.3.4 EFFECTEN OP VERKEER : ANALYSE VAN DE ONTSLUITINGSMOGELIJKHEDEN  

- Aangezien deelplan 2 de aanduiding van een woonreservegebied omvat, 
- Aangezien dit gebied ten vroegste over 10 jaar (voorwaardelijk) ontwikkeld kan worden, 
- Aangezien de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Brustem nog onvoldoende gekend zijn, 
- Aangezien de randvoorwaarden op mesoniveau en specifiek rond de N80 nog ongekend zijn, 
- Aangezien de snel evoluerende ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen, 
is een meso-simulatie van de mobiliteitseffecten op de ruime omgeving (mober) op dit moment 
niet relevant. Daarom is er vanuit het voorzorgsprincipe geopteerd om vanuit het meso-niveau het 
te verwachten verkeer te berekenenen te toetsen aan de lokale ontsluitingsstructuur. 

 
De belangrijkste verkeerswegen in de nabijheid van deelplan 2 waarlangs de woonzone mogelijk zal 
worden ontsloten, zijn de N3 (Luikersteenweg) die ten zuiden loopt en de N79 (Tongersesteenweg) 
die ten noorden loopt.  Van beide wegen worden de voornaamste kenmerken besproken 
(verkeersintensiteit, dwarsprofiel, capaciteit, geplande werkzaamheden). 
 

Beoordelingskader milieutoets deelplan 2 : effecten op verkeer 
De ernst van de effecten op verkeer wordt beoordeeld op basis van de huidige verkeersintensiteiten, 
de verwachte verkeerstoename bij ontwikkeling van de woonzone volgens deelplan 2 en de 
beleidsdoelstellingen m.b.t. verkeer.   

 
Vanuit de verkeerskundige effectenstudie worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de 
ontsluiting van de toekomstige woonzone Lichtenberg. 
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8.3.5 INFO VOOR DE WATERTOETS 

Bij de inrichting van een woonzone dient de watertoets volgende effectgroepen te beoordelen volgens 
het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 (B.S. 31/10/2006) tot vaststelling van nadere 
regels betreffende de toepassing van de watertoets, opgesteld door de voormalige Afdeling Water van 
Aminal : 

▪ Gewijzigd overstromingsregime ten gevolge van ruimteinname van de woonzone; 
▪ Gewijzigde infiltratie naar het grondwater ten gevolge van aanleg van verhardingen : de 

scoping (hoofdstuk 2.1) gaf al aan dat in dit stadium geen ontwerpplan voorligt zodat de 
verminderde infiltratie niet begroot kan worden.  We zullen ons beperken tot een algemene 
opsomming van maatregelen die dit effect milderen. 

8.4 Effecten van externe factoren op de geplande woonzone en mogelijke 
conflicten met omliggende functies 

Vanuit de analyse van externe factoren zullen milderende maatregelen voorgesteld worden die in het 
PRUP opgenomen zullen worden.   

8.4.1 EFFECTEN VAN GEPLANDE ONTWIKKELINGEN TER HOOGTE VAN INDUSTRIETERREIN VAN BRUSTEM 

Aandacht wordt besteed aan de huidige akoestische kwaliteit van het projectgebied voor deelplan 2 
en bovendien zal, rekening houdend met geplande ontwikkelingen ter hoogte van dit industrieterrein, 
de toekomstige geluidshinder worden besproken.   
De geplande ontwikkelingen die de gemeente voorziet, zullen worden beschreven, ondermeer :   

▪ In de toekomst zullen kleinere regionale bedrijven worden aangetrokken.   
▪ Het meest oostelijke deel van het bedrijventerrein wordt gereserveerd voor 

luchthavengebonden bedrijvigheid (bijvoorbeeld de bouw van helicopters).   
▪ Aansluitend aan het bedrijventerrein in oostelijke richting voorziet de gemeente de 

oefenterreinen voor voetbalclub STVV. 
Voor het herstarten van vliegactiviteiten op het voormalige vliegveld bestaan geen gekende 
initiatieven zodat hiermee in de milieutoets geen rekening wordt gehouden. 
 

Beoordelingskader milieutoets deelplan 2 : effecten van geplande ontwikkelingen op 
industrieterrein van Brustem 
De ernst van de effecten van de ontwikkelingen ter hoogte van industrieterrein Brustem op deelplan 2 
wordt beoordeeld op basis van de ingeschatte milieu-impact van deze (nieuwe) ontwikkelingen ten 
gevolge van geluidshinder en verkeershinder ter hoogte van de N3 en op basis van 
veiligheidsaspecten m.b.t. Seveso-bedrijven op industrieterrein van Brustem. 

 
Vanuit deze effectenstudie worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot akoestische 
afschermingsmaatregelen, zonering binnen de woonzone, gefaseerde ontwikkeling van de 
woonzone,…. 

8.4.2 EFFECTEN VAN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN DIE DE GEPLANDE WOONZONE DWARSEN 

In het projectgebied voor deelplan 2 zijn 2 hoogspanningsleidingen aanwezig : van 70 kV en van 150 
kV.  
De 2 meest relevante effecten van hoogspanningsleidingen worden besproken, met name : 

▪ Stralingshinder :  De elektrische stroom die doorheen de hoogspanningsleidingen loopt 
veroorzaakt een magnetisch veld. De grootte van dit veld is afhankelijk van de electrische 
stroom die door de draad vloeit en varieert bijgevolg ook met het voltage van de leiding.  Op 
basis van het VITO-rapport9 kunnen afstanden worden afgeleid die moeten gerespecteerd 
worden om de grenswaarde van 0,4 µT (ter beoordeling van de blootstelling en dit om in te 
schatten of blootstelling aan een magnetisch veld als risicovol beschouwd kan worden) niet te 
overschrijden.  In Nederland wordt in het kader van de ruimtelijke ordening overwogen om het 
0,4 µT voorzorgprincipe toe te passen bij het ontwerp van nieuwbouwwoningen (RIVM, 2003). 
Dit heeft tot doel de blootstelling van de bevolking aan het B-veld van luchtlijnen zoveel 

                                                      
9
 Decat G., Peeters E., Smolders R. Bossuyt M. (2003) Tijdsreeks en GIS-model om de blootstelling van de bevolking aan het 

50 Hz magnetisch veld gegenereerd door bovengrondse hoogspanningslijnen in Vlaanderen in kaart brengen, studie uitgevoerd 
in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2003/05, Vito. 
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mogelijk te reduceren.  De 0,4 µT contour wordt berekend op de 50ste percentielwaarde van 
de werkingscapaciteit van de bovengrondse luchtlijnen 

▪ Visuele verstoring :  De zichtbaarheid van de landschapselementen wordt bestudeerd. Hierbij 
wordt een analyse gemaakt van waaruit de leidingen en pylonen zichtbaar zullen zijn.   

 

Beoordelingskader milieutoets deelplan 2 : effecten van hoogspanningsleidingen 
De ernst van de effecten van de hoogspanningsleidingen wordt beoordeeld op basis van het 
voorspelde magnetische veld en de zichtbaarheid van de pylonen. 

 
Vanuit deze effectenstudie worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot  

▪ zonering binnen de woonzone, eventuele vrijwaring van zones voor woonfunctie,… vanuit de 
voorspelde stralingshinder; 

▪ landschappelijke integratie van de hoogspanningsleidingen (visuele afscherming), oriëntatie 
woningen, …vanuit de voorspelde visuele verstoring. 

8.5 Conclusie : Input voor PRUP 

Resultaat voor de milieutoets voor deelplan 2 zijn enerzijds aanbevelingen naar verfijnde afbakening 
en bestemming van deelplan 2 en anderzijds milderende maatregelen die vertaald kunnen worden 
naar stedenbouwkundige voorschriften, ondermeer zonering binnen het reservatiegebied 
stadsuitbreiding, aanbevelingen ontsluiting naar de hoofdwegen, groenvoorzieningen,….  
 
 



PRUP Afbakening KSG Sint-Truiden     stedenbouwkundige voorschriften 

Aeolus bvba   i.s.m. Libost-Groep nv 

NOT04E-06253 12_toelichtingsnota.doc oktober 2008 68/75 
 

 



PRUP Afbakening KSG Sint-Truiden     stedenbouwkundige voorschriften 

Aeolus bvba   i.s.m. Libost-Groep nv 

NOT04E-06253 12_toelichtingsnota.doc oktober 2008 69/75 
 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
Verordenend grafisch plan 1 
Afbakeningslijn structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Essentiële 
aspecten 

Stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
wordt aangeduid met een afbakeningslijn met een 
verordende 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 (gewestplan, B.P.A. en R.U.P.) 
van kracht. Het vergunningenbeleid in het stedelijk 
gebied wordt verder gevoerd op basis van de 
bestaande plannen van aanleg. De 
verantwoordelijkheid voor het afleveren van 
vergunningen blijft ongewijzigd.  
 
Conform de decretale bepalingen werken de 
ontwikkelingsperspectieven voor de kleinstedelijke 
gebieden, zoals opgenomen in het richtinggevend 
gedeelte van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan, niet rechtstreeks door op het 
vergunningenbeleid. Ze werken wel door naar de 
plannen die binnen de grenslijn worden 
opgemaakt. Dit geldt zowel voor gewestelijke, 
provinciale als gemeentelijke uitvoeringsplannen. 
Ook bij de opmaak van structuurplannen en andere 
overheidsprojecten wordt rekening gehouden 
worden met die ontwikkelingsperspectieven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastleggen van de 
afbakeningslijn 
 
 
 
 
Afbakeningslijn wijzigt 
voorschriften vigerende 
plannen niet 
 
 
 
 
 
 
 
In relatie met ruimtelijke 
structuurplannen 

 

 
Artikel 1.1: Afbakeningslijn 
structuurondersteunend kleinstedelijk 
gebied Sint-Truiden 

 
De gebieden binnen de grenslijn behoren tot het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-
Truiden. 
 
 
 
Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor 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 nieuwe 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 bepalingen 
in verband met de verbindende waarde van deze 
ruimtelijke structuurplannen. 
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Verordenend grafisch plan 2 
Reservatie stadsuitbreiding Lichtenberg 

Informatief Verordenend 
Ruimtelijke opties Essentiële 

aspecten 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot de realisatie van het reservatiegebied voor 
stadsuitbreiding in functie van wonen blijft het 
gebied gebruikt in functie van landbouw. 
De volgende constructies worden niet als 
gebouwen en gelijkaardige constructies 
beschouwd en zijn wel toegelaten: schuilhokken, 
plastictunnels die tijdelijk geplaatst worden … 
Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten 
gebouwen en vergelijkbare constructies. 
 
Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief 
medegebruik zijn ondergeschikte functies in het 
agrarisch gebied. Ondergeschikt betekent ‘van 
betrekkelijk minder grote betekenis’. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zone bestemd 
als bouwvrij 
agrarisch gebied 

 
 
 
 
 
 
 

 Natuur, 
landschap en 
recreatie als 
ondergeschikte 
functies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Voorkooprecht 

 
 
 

 
Artikel 2.1. : Bouwvrij agrarisch gebied 
 
 
 
 
 
 
Het gebied is bestemd als bouwvrij agrarisch gebied. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn in functie van de landbouwactiviteiten zijn 
toegelaten, met uitzondering van het oprichten van 
gebouwen en vergelijkbare constructies. 
 
 
 
 
 
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie 
van de nabestemming 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 natuur, het natuurlijk milieu en de 
landschapswaarden. 

 
Voor de percelen gelegen in de zone bouwvrij 
agrarisch gebied wordt een voorkooprecht ingesteld 
zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
van toepassing. In uitvoering van artikel 63 van dat 
decreet wordt de rangorde voor de toepassing van 
het voorkooprecht vastgesteld als volgt: 

1. de provincie Limburg; 
2. de stad Sint-Truiden. 

 
Bepalingen in verband met bestemmingen 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebied wordt ontwikkeld als stedelijk 
woongebied. Om levendige en leefbare buurten te 
creëren wordt uitgegaan van het verweven van 
functies. Dit moet gebeuren op het niveau van de 
stedelijke omgeving en rekening houdend met de 
draagkracht van de woonomgeving. Deze 
draagkracht verschilt van plek tot plek. De wijze 
van verweving kan sterk verschillen. Op sommige 
plaatsen kunnen andere functies dan wonen 
overwegen (kleinhandel, recreatie,…). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelen als 
stedelijk 
woongebied 
 
Aan wonen 
verwante functies 
beperkt toegelaten 

 
 

Nabestemming Stedelijk Woongebied 
 
   
 
 
 
 
(symbolische aanduiding) 
Het gebied is bestemd voor wonen, openbare groene 
en verharde ruimten en aan het wonen verwante 
voorzieningen. Onder aan het wonen verwante 
voorzieningen worden verstaan:  

• openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele 
inrichtingen en recreatieve voorzieningen. 

• handel, horeca, kantoren en diensten en bedrijven, 
indien ze geïntegreerd zijn in minstens één 
wooneenheid. 
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Voorbeelden van aan het wonen verwante 
activiteiten vergunbaar in het stedelijk woongebied 
zijn:  
- kruidenier, slager, supermarkt,… 
- school, buurthuis,… 
- hotel, kantoorgebouw,… 
- buurtpark, 
- speelterrein, sportinfrastructuur,… 
 

Bovenvermelde nevenbestemmingen zijn enkel 
vergunbaar voor zover ze lokaal van aard zijn en 
tevens verenigbaar zijn met de woonfunctie in het 
algemeen.  
 
 
 

 

Bepalingen in verband met inrichting 
Aangezien het om een reservatiegebied gaat en er 
duurzaam dient omgesprongen worden met de 
resterende gronden, alsook het optimaal benutten 
van bestaande voorraden, wordt de ontwikkeling 
van het reservatiegebied gekoppeld aan een 
behoeftenanalyse.  Tevens kan door de opmaak 
van een RUP op gemeentelijk niveau de ruimtelijke 
kwaliteiten aldaar bepaald worden in functie van de 
behoeften. Belangrijke aandachtspunten bij de 
opmaak van dit gemeentelijk RUP zijn de 
uitwerking van de fasering en de ruimtelijke 
vormgeving van de open ruimte- of groencorridor.  
 
Vanuit het GRS en het RSPL wordt een 
kwalitatieve inrichting van het reservatiegebied 
vooropgesteld die vertaald dienen te worden in het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  Uitgaande 
van een behoefte van 900 wooneenheden en 
conform de stedelijke gebieden, een gemiddelde 
woondichtheid van 25 woningen per ha, dient 
tevens een groencorridor gerealiseerd te worden 
die als een groene vinger vanuit de open ruimte 
van Brustem doorheen het gebied, de kernstad 
Sint-Truiden infiltreert. Bij de ommaak van het RUP 
kunnen volgende inrichtingsprincipes gehanteerd 
worden.  
� Niet enkel de groencorridor tussen beide 

hoogspanningsleidingen staat in als groene link 
tussen de stadskern en Brustem, maar eerder 
het gehele gebied op zich.  Vanuit deze visie 
wordt dan ook een optimale verwevenheid met 
en aaneenschakeling van de open ruimte 
vooropgesteld.  Vanuit deze gegevenheid dient 
echter duurzaam ruimtegebruik vooropgesteld te 
worden door middel van het vastleggen van de 
open ruimte-index (= percentage open ruimte ten 
aanzien van de totale zoneringsoppervlakte, 
waarbij de open ruimte als volgt gedefinieerd 
wordt: is de niet bebouwde ruimte exclusief 
ontsluitingsinfrastructuren, pleinen alsook tuinen 
en semi-publieke ruimten).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aansnijden 
reservatiegebied 
koppelen aan 
opmaak RUP en 
behoefteanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastleggen van 
woonbehoefte 
gerelateerd aan 
gewenste 
woondichtheid en 
open ruimte-index 

 
 
Een stedenbouwkundige vergunning in kader van de 
ontwikkeling van het stedelijk woongebied, kan 
slechts vergund worden na goedkeuring van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de 
ruimtelijke ordening van gans het deelplan 
‘Reservatie stadsuitbreiding Lichtenberg’ vastlegt.  
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan pas 
goedgekeurd worden indien er onvoldoende ruimte is 
voor de stedeliike groei van Sint-Truiden conform de 
goedgekeurde ruimtelijke structuurplannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de zonering dienen min. 850 en max. 950 
wooneenheden gerealiseerd te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUP Afbakening KSG Sint-Truiden     stedenbouwkundige voorschriften 

Aeolus bvba   i.s.m. Libost-Groep nv 

NOT04E-06253 12_toelichtingsnota.doc oktober 2008 72/75 
 

Ruimtelijke afbouw Geclusterde ontwikkeling 

Verordenend grafisch plan 2 
Reservatie stadsuitbreiding Lichtenberg 

Informatief Verordenend 
Ruimtelijke opties Essentiële 

aspecten 
Stedenbouwkundige voorschriften 

� Uitgaande van een totale oppervlakte van het 
deelplan zijnde 41ha 39 a 11 ca en een 
gemiddelde woondichtheid van 25 woningen/ha 
in relatie tot een berekende behoefte van 900 
wooneenheden, kan men volgende berekening 
maken: 900 / 25 w/ha = 36 ha bebouwde ruimte 
(incl. tuinen en infrastructuur). 36 / 41,39 x 100 = 
87 % bebouwbare oppervlakte of 13 % open 
ruimte.  In kader van de doelstelling 
(groencorridor) dient de open ruimte minimaal 
25% te bedragen.  Vanuit deze gegevenheid is 
een gemiddelde dichtheid van 29 woningen/ha 
noodzakelijk.  De dichtheid kan ontwikkeld 
worden volgens onderstaande 
inrichtingsprincipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De open ruimte-index bedraagt minimaal 25%. De 
open ruimte-index is gelijk aan het percentage open 
ruimte ten aanzien van de totale 
zoneringsoppervlakte. De open ruimte is de niet 
bebouwde ruimte exclusief ontsluitingsinfrastructuren, 
pleinen alsook tuinen en semi-publieke ruimten) 
 
De gemiddelde woondichtheid bedraagt 29 wo/ha.  
Differentiatie hieromtrent in functie van ruimtelijke 
inpassing is toegelaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepalingen in verband met bestemmingen 
 
In de zone tussen de beide 
hoogspanningsleidingen worden beperkende 
bouwvoorwaarden opgelegd in kader van het 
voorzorgsprincipe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de grenswaarde van 0,4 µT niet te 
overschrijden moet een zone van 18 m aan 
weerszijden van de hoogspanningsleiding van 70 
kV en een zone van 30 m aan weerszijden van de 
leiding van 150 kV gevrijwaard worden van 
bebouwing.  Vanuit de bestaande 
nederzettingsstructuur en morfologische structuur 
van het deelplan in relatie tot het mogelijk 
ontwikkelen van wooneenheden wordt de 
bouwvrije zone vastgelegd op 20 meter aan 
weerszijde van de hoogspanningsleidingen. De 
woonfunctie is binnen deze zone niet vergunbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uitsluiten van 
de woonfunctie 
binnen de overdruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nabestemming: zone voor stedelijk 
woongebied met beperkte 
bouwmogelijkheden  
 
 
 
 
 
 
(symbolische aanduiding) 

 
Met uitzondering van volgende bestemmingen: 
 

• wonen en dus ook de nevenbestemmingen die 
verplicht geïntegreerd dienen te zijn binnen de 
woonfuncties; 

• scholen;  

• kinderopvang; 
 
zijn de bepalingen van de nabestemming stedelijk 
woongebied van toepassing. 
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Andere functies in functie van wonen binnen het 
reservatiegebied voor stadsuitbreiding zoals sport, 
recreatie, sociaal-culturele instellingen, fruitteelt,…. 
zijn echter wel toegelaten.  
 
In functie van het eventueel creëren van een 
groencorridor, is het afscherming van zowel de 
lijnen, alsook de pylonen, met opgaande 
beplanting, een goede maatregel om de 
landschappelijke inpassing te verbeteren.  Hierbij 
dient rekening te worden gehouden met de 
randvoorwaarden die ELIA stelt aan beplanting 
onder hoogspanningsleidingen, met name : onder 
een hoogspanningslijn wordt aanbevolen om geen 
aanplantingen van hoger dan drie meter te doen in 
een strook van 20 meter langs beide kanten van de 
as van een hoogspanningslijn. In dit kader wordt de 
zone wordt bij voorkeur bestemd als een 
groencorridor (bos, park,…). De begroening van 
deze zone wordt gegarandeerd door de hoge 
bebouwingsdichtheid in relatie tot de open ruimte-
index en het uitsluiten van de woonfunctie.  
Bijkomende verordenend bepalingen zijn op 
provinciaal niveau dan ook niet relevant. 
 
In de nabijheid van de hoogspanningslijn 70.744-
745 (noordelijke HS-lijn) dient men rekening te 
houden met onderstaande hoogtebeperkingen 
(laagste punt tussen de 2 masten), die gesteld 
worden door de netbeheerder Elia: 

- Voor overspanning 58-59 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 8,80m t.o.v. het niveau van 
de bovenkant van de betonvoet van mast 
59.  De uitzwaai bedraagt 17,00m. 

- Voor overspanning 59-60 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 14,80m  t.o.v. het niveau 
van de bovenkant van de betonvoet van 
mast 59.  De uitzwaai bedraagt 14,00m. 

- Voor overspanning 60-61 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 14,00m  t.o.v. het niveau 
van de bovenkant van de betonvoet van 
mast 60.  De uitzwaai bedraagt 13,00m. 

- Voor overspanning 184M-185M is de 
maximum toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 8,00m  t.o.v. het niveau van 
de bovenkant van de betonvoet van mast 
184M.  De uitzwaai bedraagt 30,00m. 

In de nabijheid van de hoogspanningslijn 70.811 
(zuidelijke HS-lijn) dient men rekening te houden 
met onderstaande hoogtebeperkingen (laagste 
punt tussen de 2 masten), die gesteld worden door 
de netbeheerder Elia: 

- Voor overspanning 1-2 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 12,40m t.o.v. het niveau van 
de bovenkant van de betonvoet van mast 
2.  De uitzwaai bedraagt 7,00m. 

- Voor overspanning 2-3 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 9,60m  t.o.v. het niveau van 
de bovenkant van de betonvoet van mast 
2.  De uitzwaai bedraagt 10,00m. 

- Voor overspanning 3-4 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 11,80m  t.o.v. het niveau 
van de bovenkant van de betonvoet van 
mast 4.  De uitzwaai bedraagt 10,00m. 
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- Voor overspanning 4-5 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 10,60m  t.o.v. het niveau 
van de bovenkant van de betonvoet van 
mast 4.  De uitzwaai bedraagt 11,00m. 

- Voor overspanning 5-5 is de maximum 
toegelaten hoogte voor vaste 
constructies 12,20m  t.o.v. het niveau 
van de bovenkant van de betonvoet van 
mast 5.  De uitzwaai bedraagt 10,00m. 

De hoger vermelde uitzwaaizone is de zone langs 
weerzijden vanuit de as van de hoogspanningslijn 
waarin de maximum toegelaten hoogte voor vaste 
constructies niet mag overschreden worden. 
 
Bij bouwaanvragen dient er steeds advies 
gevraagd te worden aan de bevoegde instanties. 
 
 
Aangezien het om een reservatiegebied gaat en er 
duurzaam dient omgesprongen worden met de 
resterende gronden, alsook het optimaal benutten 
van bestaande voorraden, wordt de ontwikkeling 
van het reservatiegebied gekoppeld aan een 
behoeftenanalyse.  Tevens kan door de opmaak 
van een RUP op gemeentelijk niveau de ruimtelijke 
kwaliteiten aldaar bepaald worden in functie van de 
behoeften. Belangrijke aandachtspunten bij de 
opmaak van dit gemeentelijk RUP zijn de 
uitwerking van de fasering en de ruimtelijke 
vormgeving van de open ruimte- of groencorridor.  
 
De archeologische potenties in het gebied moeten 
worden onderzocht in het kader van het op te 
maken gemeentelijk RUP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansnijden 
reservatiegebied 
koppelen aan 
opmaak RUP en 
behoefteanalyse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stedenbouwkundige vergunning in kader van de 
ontwikkeling van de zone met beperkte 
bouwmogelijkheden, kan slechts vergund worden na 
goedkeuring van een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat de ruimtelijke ordening van gans 
het deelplan ‘Reservatie stadsuitbreiding Lichtenberg’ 
vastlegt.  
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan pas 
goedgekeurd worden indien er onvoldoende ruimte is 
voor de stedeliike groei van Sint-Truiden conform de 
goedgekeurde ruimtelijke structuurplannen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepalingen in verband met bestemmingen 
De hoogspanningsleiding betreft een 70 en 150  
kv-dubbellijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestaande 
hoogspannings-
leiding 

 

Artikel 2.2.: Bestaande 
hoogspanningsleiding  
(symbolische aanduiding) 

 
 
 
Dit symbool duidt het tracé aan van een bestaande 
hoogspanningslijn.  
Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen 
en functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
uitbaten van de hoogspanningsleiding, met inbegrip 
van het verplaatsen van pylonen, zijn vergunbaar. 
De in grondkleur aangegeven bestemming is van 
toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en 
wijzigingen van de leidingen en aanhorigheden niet in 
gedrang worden gebracht. 
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Bepalingen in verband met bestemmingen 
 
Vanuit de milieutoets werd aanbevolen om op 
beide steenwegen minimaal twee 
ontsluitingspunten te voorzien voor het stedelijk 
woongebied. De ontsluitingswegen van het 
woongebied mogen geen sluipverkeer aantrekken. 
Ze mogen in geen geval voor een maasverkleining 
tussen de N79 en de N3 zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatieve 
aanduiding 
ontsluiting 

Artikel  2.3.: Toekomstige lokale ontsluiting 
(indicatieve aanduiding 

 
 
De aanduiding geeft indicatief en niet limitatief de 
mogelijke lokale ontsluiting van het reservatiegebied 
aan.  
 

 
 


