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grens van het rup

bron: ngi, topografi sche kaart 1/20.000, ed. 1.2000
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gewenste ruimtelijke structuur uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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te versterken binnenstad / kernstad
als woon- en verzorgingscentrum

kwalitatief op te waarderen
buitenwijken

te versterken grote dorpen (voor-
zieningen, volkshuisvesting-)

op te waarderen gewone concen-
trische dorpen en straatdorpen

regionaal openbaar vervoers-
centrum als A-locatie

te versterken regionale handelsas

te verdichten bedrijvenzones

reserveplekken voor hoogwaardige 
bedrijvigheid

recreatieplekken op stedelijk niveau /
te ordenen recreatieve as

beekvalleien te ontwikkelen als
natuurlijke dragers met verweving van
natuur en geïntegreerde fruitteelt
te beschermen en te versterken
grote gehelen natuur

te vrijwaren plateaus voor grondge-
bonden landbouw en fruitteelt / land-
bouwgebied in laag haspengouw
gericht te ontwikkelen en te beheren
gebied met natuurverbindingscorridor
tussen de grote gehelen natuur
aan te leggen groene schakels voor
zacht verkeer / regionale fi etsas

baan voor occasionele vliegactiviteiten en
luchtvaartgerichte bedrijvigheid

primaire verbindingsweg met laan-
aanplanting

secundaire verbindingsweg met
laanaanplantingen

spoorweg

reserve voor eventuele secundaire
verbindingsweg op lange termijn
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provinciaal ruimtelijk structuurplan: selectie toeristisch-recreatieve knooppunten
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0           4           8km

semi-toegankelijk boscomplex

type I

type IIa

type IIb

toeristisch-recreatief knooppunt

bron: ruimtelijk structuurplan provincie limburg, september 2002
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gewenste ruimtelijke structuur voor het plateau van landen, gingelom en 
sint-truiden (droog-haspengouw)
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0            1          2km

ruimtelijk-functioneel samenhangende
gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw
op de leemplateau’s van droog haspengouw 
(land- en tuinbouwgebied van landen, 
gingelom en sint-truiden ten zuiden van N3)

randen herbevestigd agrarisch gebied

bron: ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio haspengouw en voeren: nota GRS, mei 2005
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gewestplan en herbevestigd agrarisch gebied
provincie limburg - provinciaal rup regionaal bedrijventerrein domein van brustem en aangepaste afbakening 

OMGEVING - mei 2014 - 08177_07_PL-005-k01bron: digitale versie van het gewestplan 1/10.000 AROHM 01/01/2000 (OC-GIS Vlaanderen)

buffergebied / parkgebied

natuurgebied / parkgebieden met
semi-agrarische functie
agrarisch gebied

landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
agrarisch gebied mat ecologisch belang

industriegebied / regionaal bedrijventerrein
met openbaar karakter
gebied voor ambachtelijke
bedrijven en kmo's

woongebied

woongebied met cultureel, historische
en/of esthetische waarde
woongebied met landelijk karakter

woonuitbreidingsgebied

gebied voor gemeenschaps-
voorzieningen en openbaar nut
recreatiegebied /
gebied voor dagrecreatie
bosgebied 0 250 500m
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randen herbevestigd agrarisch 
gebied (02/12/2005)

bestaande luchtvaarttereinen

militair gebied

lokaal bedrijventerrein met
openbaar karakter

kleinstedelijk gebied sint-truiden - kaart 5









bestaande ruimelijke structuur
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wegen- en vliegveldinfrastructuur

dorpen en linten

stedelijk weefsel

beboste delen

markante gebouwen

bedrijfsbebouwing

seveso-bedrijf



provincie limburg - provinciaal rup regionaal bedrijventerrein domein van brustem en aangepaste afbakening
kleinstedelijk gebied sint-truiden - kaart 10

afweging locatie-alternatieven buitensportoefensite
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locatie 1

locatie 2
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hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur
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centrale open ruimte met
(natuurlijke) graslanden
gestructureerd door de startbanen en
medegebruikt voor culturele
massa evenementen in open lucht

compact, hoogwaardig regionaal
en lokaal bedrijventerrein (zo 
mogelijk deels luchtvaartgebonden)

vlieginfrastructuur

recreatieve ‘buitenantennes’(aero-
sporten, luchtvaart-
museum, andere recreatie)
eventueel na militair gebruik

boscomplex / groot geheel natuur

representatieve centrale inkomsite

verbindende rondweg / extensief
deel

middellange termijn spoorontsluiting

groene schakel / fi etsroutes

baken, uitzichtpunt

sportdomein met buiten-
sporten



provincie limburg - provinciaal rup regionaal bedrijventerrein domein van brustem en aangepaste afbakening 
kleinstedelijk gebied sint-truiden - kaart 12

gewenste verkeersstructuur
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rotonde: aansluiting N3 / luikersteenweg / 
bedrijventerrein (hoofdtoegang bedrijventerrein)

noordelijk deel rondweg met hoge 
verkeersintensiteiten

zuidwestelijk deel rondweg met gemiddelde 
verkeersintensiteit

zuidelijk deel rondweg met lage 
verkeersintensiteiten en recreatief verkeer

belangrijkste fi ets- en wandeltracés (inclusief 
romeinse weg)

mogelijke halte openbaar vervoer, afhankelijk
van mogelijkheden De Lijn
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zones waar de rup’s seveso-activiteiten (onder voorwaarden) toelaten

OMGEVING - april 2015 - 08177_07_PL-010-k05

70

zones waar de rup’s seveso-activiteiten (onder voorwaarden) toelaten

0         160m        
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schematisch onteigeningsplan bij rup regionaal bedrijventerrein domein van 
brustem
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te onteigenen

0         160m        
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officieuze coördinatie rup’s en gewestplan domein van brustem
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landschappelijk waardevol
agrarisch gebied

natuurgebied met zacht recreatief
karakter

bosgebied / bosgebied met
occasionele verblijfsrecreatie

zone voor gemeenschaps-
voorzieningen

straten en pleinen / zone voor
vliegveldinfrastructuur

groene schakel

te bebomen randafwerking

agrarisch gebied met landschap-
pelijke en ecologische waarde voor
natte graslanden
erdienstbaarheidszone voor 
luchtvaartactiviteiten (overdruk)

dagrecreatie met parkachtig
karakter

openbare erdienstbaarheid van
doorgang voor langzaam verkeer

landschappelijk waardevol agrarisch
gebied met occasionele regionale
recreatie
reservezone voor dagrecreatie met
beperkte infrastructuur

zone voor regionale bedrijvigheid

zone voor faciliteiten en hoogwaardige
regionale bedrijvigheid

reservezone voor regionaal
bedrijventerrein

onbebouwbare zone voor open ruimte
en buffer

indicatieve groene dwarsas

zone voor vliegtuiggerichte activiteiten

zone voor lokale bedrijven

voorkeur voor vliegtuigerichte bedrijvigheid

0         160m        



register planbaten - planschaden - gebruikerscompensatie

bro n : digita a l gewestpla n , to esta n d 01-01-2002, AGIV OMGEVING - m ei 2014 - 08177_07_PL_013

grenst RUP

DISCLAIMER
Deze ka a rt is het register, zo a ls bedo eld in  a rtikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en  8° va n  de Vla a m se Co dex Ruim telijke Orden in g, va n  de percelen  wa a ro p een  bestem m in gswijzigin g wo rdt do o rgevo erd 
die a a n leidin g ka n  geven  to t een  pla n scha devergo edin g, een  pla n ba ten heffin g, een  ka pita a lscha deco m pen sa tie o f een  gebruikersco m pen sa tie. Dit register geeft, co n fo rm  de geciteerde wetgevin g,
de percelen  weer wa a ro p een  bestem m in gswijzigin g gebeurt die a a n leidin g ka n  geven  to t vergo edin g o f heffin g. De o pn a m e va n  percelen  in  dit register ho udt dus n iet in  da t so wieso  een  heffin g za l
wo rden  o pgelegd o f da t een  vergo edin g ka n  wo rden  verkregen . Vo o r elk va n  de regelin gen  gelden  vo o rwa a rden , uitzo n derin gs- o f vrijstellin gsgro n den  die per in dividueel geva l beo o rdeeld wo rden .
Het register ka n  dus geen  uitsluitsel geven  o ver de to epa ssin g va n   die vo o rwa a rden , uitzo n derin gs- o f vrijstellin gsgro n den .
De regelin g o ver de pla n scha de is te vin den  in  a rtikel 2.6.1 en   vo lgen de va n  de Vla a m se Co dex Ruim telijke Orden in g. De regelin g o ver de pla n ba ten heffin g is te vin den  in  a rtikel 2.6.4 en  vo lgen de
va n  de Vla a m se Co dex Ruim telijke Orden in g. De regelin g o ver de ka pita a lscha deco m pen sa tie is te vin den  in  a rtikel 6.2.1. en  vo lgen de va n  het decreet va n  27 m a a rt 2009 betreffen de het gro n d- en
pa n den beleid. De regelin g o ver de  gebruikersco m pen sa tie is te vin den  in  het decreet va n  27 m a a rt 2009 ho uden de va ststellin g va n  een  ka der vo o r de gebruikersco m pen sa tie bij bestem m in gs-
wijzigin gen , o verdrukken  en  erfdien stba a rheden  to t o pen ba a r n ut. De tekst va n  de Vla a m se Co dex Ruim telijke Orden in g en  va n  het decreet gro n d- en  pa n den beleid ka n  gera a dpleegd wo rden  o p
www.ruim telijkeo rden in g.be, rubriek wetgevin g. De tekst va n  het decreet gebruikersco m pen sa tie ka n  gera a dpleegd wo rden  o p www.co dex.vla a n deren .be, zo ekterm  “gebruikersco m pen sa tie”.
Dit register werd a a n gem a a kt do o r het pla n  zo a ls het go ld vó ó r de bestem m in gswijzigin g digita a l te vergelijken  m et het huidige pla n . In  een  a a n ta l geva llen  verschilt de ca rto gra fische o n dergro n d
wa a ro p de bestem m in gen  werden  in geteken d in  het o ude en  het n ieuwe pla n . Da a ro m  kun n en  bij de digita le vergelijkin g beperkte fo uten  o ptreden . Het register m o et m et da t vo o rbeho ud gera a d-
pleegd  wo rden . Meer in fo rm a tie o ver het register is o pgen o m en  in  de to elichtin g die  even een s in  deze bijla ge va n  het RUP is o pgen o m en .”
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planbaten
van de categorie “landbouw ”naar de categorie “bedrijvigheid”

0 100 200 300m

van de categorie “gemeenschaps-en nutsvoorzieningen” naar de categorie "bedrijvigheid”


