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1. Inleiding 

1.1. VOORWOORD 

     Het opstellen van het PRUP “Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen“  is enerzijds een direct gevolg van de bindende bepaling 30 van het Provinci-

aal Ruimtelijk Structuurplan Limburg en anderzijds ook omwille van de, zij het beperkte, economische rol van Alken in de Zuid-Limburgse economische structuur, de lokale bedrijfs-

problematieken …  

Alken situeert zich tussen het regionaal stedelijk gebied Hasselt (en het ENA) en het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied St-Truiden. De beperkte rol van Alken als speci-

fiek economisch knooppunt wordt door deze situering verklaard. Daarom spitst de economische visie van Alken zich toe op kleinere regionale bedrijven (ruimtebehoefte tussen de 

0,5ha. en de 2ha.). Dit is tevens de schaalgrootte van de te herlokaliseren bedrijven binnen de gemeente (zie verder paragraaf „ruimtebehoeften‟), zodat dus ook aan de lokale be-

hoeften en vragen tegemoet gekomen wordt.  

     De afbakening en inrichting van het regionale bedrijventerreinen zal zich richten naar de context van het RSV en het RSPL. 

In het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden ook een aantal belangrijke suggesties gedaan naar de invulling van deze bepaling.   

     Gelet op specifieke ligging van de terreinen dient een herbestemming van ““waterzieke”” gronden overwogen te worden. Via een integraal waterbeheer moet er hier gestreefd 

worden naar harmonie tussen (menselijke) gebruikersfuncties en open ruimte functies, met aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van het watersysteem.  

     Als eindtoestand wordt gestreefd naar de realisatie van duurzame bedrijventerreinen, met bijzondere aandacht voor de specifieke karakteristieken van de open ruimte bestem-

mingen in de omgeving, met aandacht voor de impact op het omliggende woonweefsel en de geschikte verkeersafwikkeling en met aandacht voor de integratie van bestaande en 

gewenste functionele relaties (recreatief padennetwerk, functies, …).  

     Voor de leesbaarheid van het onderstaande document, is het noodzakelijk dat er duidelijkheid heerst over de gebruikte terminologie. Algemeen wordt er gesproken over „het 

projectgebied‟, wat overeenkomt met de beide, los van elkaar liggende uitbreidingszones en hun directe omgeving. Bij een meer gedetailleerde beschrijving of visievorming, is er 

geopteerd om het projectgebied op te splitsen in „uitbreidingszone Brouwerij-Alken‟ en „uitbreidingszone Kolmen‟ (zie paragraaf 2.2, Situering). 

■ 
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1.2. PROBLEEMSTELLING 

Omwille van de “waterzieke” en waterverzadigde gronden (overstromingsgebied) zijn grote delen van het 

industriegebied (volgens het gewestplan) ter hoogte van de Brouwerij Alken-Maes niet geschikt voor indu-

striële ontwikkeling.  Het gaat hier voornamelijk over de zone ten oosten van de Herk.  

Alken is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geselecteerd is als specifiek economisch knoop-

punt. Dit betekent dat voor Alken – in tegenstelling tot andere gemeenten in het buitengebied – een rol is 

weggelegd binnen de economische structuur van Vlaanderen (zie hoofdstuk 3). 

Het ruimtelijke structuurplan van de provincie Limburg  (RSP) stelt dat de gronden (die voorzien op het ge-

westplan) grotendeels waterziek zijn.  “Een ontwikkeling op die plaats is duur en nagenoeg onuitvoerbaar 

door het overstromingsgebied en de nabijheid van een beekvallei.   Een definitieve schrapping van het niet 

te ontwikkelen gedeelte creëert mogelijkheden voor een uitbreiding op een andere plaats, al of niet aanslui-

tend.  Deze compensatie is niet enkel bedoeld voor een mogelijke uitbreiding van de brouwerij maar kan 

ook worden aangewend voor de vestiging van andere bedrijven”.   

Daarom wordt in dit PRUP, „Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen‟ een uit-

breidingszone als compensatiezone aangeduid ten noordwesten van de spoorlijn 21.   

Verder wordt de uitbreidingsmogelijkheid ten noorden van de bestaande brouwerijgebouwen en ten westen 

van de Herk gekoppeld aan het al dan niet herlokaliseren van de bestaande brouwerij-activiteiten uit de 

Herkvallei (parking en stockageruimte ten zuiden van de Grootstraat).   
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1.3. VERANTWOORDING OPNAME NATUURGEBIED IN HET PROJECTGEBIED 

De herbestemming van natuurgebied (gewestplanbestemming) naar verwevingsgebied (valleigebied – open en gesloten agrarisch waardevol gebied) wordt mee opgenomen in het 

PRUP “Regionale bedrijventerreinen brouwerij –Alken en uitbreiding Kolmen”.  

De herbestemming van natuurgebied staat echter in relatie met de Vlaamse ruimteboekhouding.  

De Provincie is van mening dat het natuurgebied juist betrokken is in het PRUP om een gebiedsgerichte benadering en visie te kunnen verzekeren. Het hele plan wordt immers 

opgemaakt i.f.v. de waterproblematiek en de (gedeeltelijke) herbestemming en compensatie van de aangrenzende industriezone (gewestplanbestemming).  

Deze herbestemming wordt onderbouwd vanuit de bestaande toestand (asymmetrisch valleigebied) en vanuit de beleidsdoelstellingen van de hoofdruimte „Haspengouw en Voeren‟ 

en de deelruimte „Herk en Gete‟ (RSPL).  

De gewenste afbakening als natuurverwevingsgebied op Vlaams niveau kan gerealiseerd worden als een overdruk in een toekomstig gewestelijk RUP. 

  

1.4. VERANTWOORDING VAN DE LOCATIEKEUZE 

1.4.1. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) 

Belangrijk in de locatiekeuze voor de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein te Alken is de taakstelling die de provincie geeft aan het specifiek economisch knooppunt Alken 

(RSPL, blz 213).  “De  rol van Alken als economisch knooppunt is eerder beperkt. De gemeente ligt in het kwetsbaar gebied van de Herk en Gete. Open ruimte functies als beekval-

leien, overstromingsgebieden en fruitteelt maken verdere industriële ontwikkeling niet gewenst. Alken heeft geen aanbod meer op de bedrijventerreinen van de brouwerij en van 

Alken–Kolmen.  Er ligt nog 27 ha (definitief niet – realiseerbare) gronden op “Brouwerij –uitbreiding”, maar het betreft voornamelijk waterzieke gronden.   

Alken – Kolmen is gelegen aan een bundel van evenwijdige lijninfrastructuren, bestaande uit de expresweg N80 (geselecteerd als primaire weg II), de oude steenweg N722 en de 

spoorlijn Hasselt-Sint-Truiden.    

Wegens de beperkte rol van Alken wordt niet gezocht naar bijkomende bedrijventerreinen, tenzij als compensatie voor het schrappen van het definitief niet-

realiseerbaar bedrijventerrein “Brouwerij –uitbreiding’.   

Een alternatief kan worden gezocht, aansluitend op Alken-Kolmen, aan de overzijde van de spoorlijn en in het noorden begrensd door de steenweg.  Het terrein kan worden aange-
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sloten op het spoor, is potentieel goed bereikbaar met het openbaar vervoer (St-Truidersteenweg) en veroorzaakt weinig hinder.  Als de uitbreiding van de brouwerij, aansluitend bij 

het huidige terrein, wordt onderzocht of dit mogelijk is door een gedeeltelijke ontwikkeling van “Brouwerij –uitbreiding”.   

In een verdere paragraaf van het RSPL(p. 215) wordt dat deel van het bedrijventerrein “Brouwerij-uitbreiding” dan ook geselecteerd als één van de te schrappen bedrijventerreinen 

in de provincie Limburg. “De ontwikkeling op die plaats is duur en nagenoeg onuitvoerbaar door het overstromingsgebied en de nabijheid van de beekvallei.  Een definitieve 

schrapping van het niet te ontwikkelen gedeelte creëert mogelijkheden voor een uitbreiding op een andere plaats, al dan niet aansluitend.  Deze compensatie is niet enkel bedoeld 

voor een mogelijke uitbreiding van de brouwerij maar kan ook worden aangewend voor de vestiging van andere bedrijven.”   

 

Deze visie aangaande het specifiek economisch knooppunt Alken wordt door de Provincie erkend en als bindende bepaling 30 opgenomen in het RSPL.  

Bindende bepaling 30: “De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en specifieke knooppunten af en voert 

een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.” 

 

1.4.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het RSV selecteert Alken tevens als specifiek economisch knooppunt, en reikt hiervoor ontwikkelingsperspectieven aan met een “optimalisatie, lokalisatie en kwaliteitsvolle inrich-

ting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen” als streefdoel.. 

Verder worden volgende principes vooropgesteld voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe regionale bedrijventerreinen 

- Lokalisatie uitsluitend in de stedelijke gebieden, de gemeenten van het netwerk Albertkanaal (ENA) en de overige economische knooppunten; 

- Lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij bestaande bedrijventerreinen; 

- Verantwoording vanuit een globale visie op het economisch knooppunt en de positie van het economisch knooppunt in Vlaanderen en in de provincie.  

In het bijzonder wordt in ieder economisch knooppunt een gewenste ruimtelijk-economische structuur uitgewerkt; 

- Afstemming van de oppervlakte van het regionale bedrijventerrein op de reikwijdte en het belang ervan en de spreiding van bedrijventerreinen in de overige economi-

sche knooppunten in de provincie;  

- Het voeren van een doorgedreven locatiebeleid en het inzetten van de nodige instrumenten; 

- Geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die gedeeltelijk als kleinhandelszone zijn afgebakend; 
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- Ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire of secundaire wegen. 

- Maximale algemene uitrusting (telecommunicatie, water, gas, …); 

1.4.3. Afweging van de locatiekeuze 

Uit voorgaande beleidsopties op Vlaams en Provinciaal niveau kunnen volgende noodzakelijke ruimtelijke randvoorwaarden voor de verantwoording van de locatiekeuze gedestil-

leerd worden. Voor de geschikte locatiekeuze moet er gezocht worden naar : 

1. Een zone die bij voorkeur aansluit bij het geselecteerde hoofddorp; 

2. Een zone die bij voorkeur aansluit bij een bestaand regionaal bedrijventerrein; 

3. Een zone met een goede (potentiële) bereikbaarheid via het openbaar vervoer en vrachtverkeer; 

4. Een zone die bij ontwikkeling weinig nieuwe hinder voor de directe omgeving veroorzaakt; 

5. Een zone die bij ontwikkeling geen of weinig aantasting van de open ruimte veroorzaakt; 

6. Een zone die gelegen is buiten het overstromingsgebied (ROG-gebieden) en waar dusdanig geen problemen van waterzieke gronden aanwezig is; 

7. Een zone die rechtstreeks ontsluitbaar is via primaire en secundaire wegen; 

 

Door de goede strategische ligging van het regionale bedrijventerrein Kolmen is het logisch om de gedeeltelijke herlocatie van het regionale bedrijventerrein „Uitbreiding Brouwerij‟ 

te bundelen en aan te sluiten aan dit terrein 1. Na een ruimtelijke analyse van vrijliggende, potentiële uitbreidingszones in Alken, worden 5 zoeklocaties geselecteerd.  

Deze 5 zoeklocaties uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Alken worden onderworpen aan de voorliggende randvoorwaarden, aangereikt door de hogere planniveaus en on-

derkend in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

 

                                                           

1 In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Alken (definitieve aanvaarding GR 29 sept. 2005) worden 4 locaties onderzocht, aansluitend aan het regionaal bedrijventerrein, en 1 locatie aan de rand van St-Joris 

(Wolfstraat), gelegen aansluitend aan een (zonevreemd) bedrijf.  
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Zone “Wolfstraat” (01) – ca. 16ha. 

1. Deze zone is gelegen in de Wolfstraat, ten zuiden van de woonkern St-Joris, en dus niet in of aan de rand van het geselecteerde hoofddorp Alken.  

2. Deze zone sluit niet ruimtelijk aan op het bestaande regionale bedrijventerrein. 

3. Deze zone is momenteel goed bereikbaar via de N80 (via afrit), zij het dat het wegprofiel van de Wolfstraat niet geschikt is voor de afwikkeling van vrachtverkeer. In het 

mobiliteitsplan (beleidsplan) wordt de op- en afrit ter hoogte van de Wolfstraat als een te supprimeren aansluiting voor zwaar verkeer aangeduid (tonnagebeperking).  

Deze zone is bereikbaar via een bestaande reguliere buslijn (Hemelveldsstraat). 

4. Deze zone is gelegen aan de rand van de woonkern St-Joris, hetgeen de ruimtelijke draagkracht ervan overschrijdt.  

5. Deze zone, gelegen aan de rand van „de Lampse Beemden‟ (geselecteerd als lokaal natuurgebied in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Alken). Het gebied zelf heeft 

kwalitatieve landschappelijke elementen (KLE‟s: bomenrijen, bosjes, …). Een ontwikkeling als regionaal bedrijventerrein op deze locatie veroorzaakt een duidelijke aantas-

ting van de open ruimte kwaliteiten in de deelruimte Herk en Gete (RSPL).  

De zone is tevens gelegen in het groot aaneengesloten landbouwgebied van provinciaal niveau. 
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6. Deze zone is niet gelegen in overstromingsgebied (ROG-gebied); 

7. Deze zone is aansluitbaar het primaire wegennetwerk (N80), maar de visie van het mobiliteitsplan gaat eerder in de richting van een aansluiting voor gemotoriseerd (au-

to)verkeer (geen zwaar verkeer toegelaten – tonnagebeperking). Hiermee wordt aangeduid dat de Meerdegat naar de toekomst toe steeds meer als hoofdontsluiting voor 

de gemeente en het economische knooppunt zal fungeren; 

 

zone “Valleigebied Herk & Mombeek” (02) – ca. 10ha. 

1. Deze zone is gelegen aan de rand van het hoofddorp Alken; 

2. Deze zone sluit ruimtelijk aan op het bestaande regionale bedrijventerrein Kolmen; 

3. Deze zone is rechtstreeks ontsluitbaar via de Meerdegatstraat – N80, voor vrachtverkeer en autoverkeer. 

De OV-bereikbaarheid wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een busverbinding N722 – N80. 

4. Deze zone is gelegen aan de rand van het industriegebied Kolmen. Buiten enkele woningen langsheen de Meerdegatstraat, creëert de ontwikkeling van deze zone geen 

directe nieuwe hinder voor de omgeving. 

5. Deze zone is in het valleigebied van de Herk en de Mombeek gelegen, net op de locatie waar beide beken in elkaar overvloeien. Het gaat hier om een ecologisch zeer 

kwetsbaar gebied.  

6. Deze zone is quasi integraal gelegen in overstromingsgebied. 

7. De ontsluiting van deze zone via de Meerdegatstraat – N80 is optimaal.  

 

Zone “Uitbreiding brouwerij” (03) – ca. 16ha. 

1. Deze zone is gelegen aan de rand van het hoofddorp Alken; 

2. Deze zone sluit ruimtelijk aan op het bestaande regionale bedrijventerrein brouwerij – Alken; 

3. Deze zone is, mits de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg (rechtstreeks geënt op de Jardinstraat), goed bereikbaar voor vrachtverkeer (via de Jardinstraat richting N80 

knooppunt Meerdegatstraat). Het knooppunt Meerdegatstraat wordt in het mobiliteitsplan als de belangrijkste hoofdontsluiting voor Alken en het regionaal bedrijventerrein. 

Een bushalte langsheen de Stationstraat zorgt voor een goede OV-bereikbaarheid. 

4. De ontwikkeling van deze zone brengt geen nieuwe hinder voor de directe omgeving teweeg. Het vrachtverkeer (vandaag enkel van de brouwerij), dat momenteel via de 
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Stationstraat afgewikkeld wordt, wordt afgewikkeld via de nieuwe ontsluitingsweg, die geïntegreerd en voldoende gebufferd wordt in de uitbreidingszone. De Stationstraat 

krijgt hierdoor haar woonkarakter terug. 

5. Deze zone ligt aan de rand van de Herkvallei. Een ontwikkeling op deze locatie zal een impact hebben op het aangrenzende valleilandschap, zij het dat er voldoende ruim-

te voorhanden is om het valleigebied op een natuurlijk-ecologische en landschappelijke manier verder te versterken.  

6. Deze zone is gelegen aan de rand van het overstromingsgebied. Na voorafgaandelijk onderzoek door de Provincie en na advies van afdeling Water, kan gesteld worden 

dat de zone ten westen van de Herk (richting Stationstraat) wel kan ontwikkeld worden als bedrijventerrein, het oostelijk gedeelte (richting Meerdegatstraat) niet.   

7. Deze zone heeft de reële potentie om rechtstreeks aan te takken op de Jardinstraat – N80 (knooppunt Meerdegatstraat) via een nieuwe hoofdontsluitingsweg.  

 

Zone “Landbouwstrip” (04) – ca. 18ha. 

Een vierde mogelijkheid is het gebied gelegen tussen de Steenweg (N722), het spoor, de Meerdegatstraat en de Stationsstraat (N754). Op het gewestplan betreft het agrarisch 

gebied. Momenteel worden ze gebruikt door de landbouw als akkers, weiden en laagstam fruitboomgaarden.  

 

1. Deze zone is gelegen ten noorden van het hoofddorp Alken, zij het dat de afstand tot de dorpskern groot is. Het regionale bedrijventerrein Kolmen ligt tussen deze zone en 

de dorpskern. 

2. Deze zone sluit ruimtelijk aan bij het bestaande regionale bedrijventerrein Kolmen. 

3. Op vlak van ontsluiting is er een moeilijkheid, nl. de aansluiting via de Meerdegatstraat op de N80 is vandaag niet mogelijk door een beperkte onderdoorgang van het 

spoor. Eventuele alternatieve aansluitingen op de Steenweg of de Stationsstraat zijn eveneens niet gewenst omdat dit extra zwaar verkeer genereert op zowel de N722 als 

de N754. Bovendien ontstaat er op die manier heel wat overlast voor de omliggende bewoners. Er moet dan ook onderzocht worden in welke mate een andere ontsluiting 

mogelijk is via een bijkomende spoorwegkruising. Indien deze bijkomende spoorwegkruising mogelijk blijkt, dan kan deze zone makkelijk ontsloten worden via de ontslui-

tingsstructuur van het regionale bedrijventerrein Kolmen.  

4. De ontwikkeling van dit gebied, dat gelegen is langs de spoorweg, kan naar de toekomst toe interessant zijn om een aansluiting te maken met de bestaande spoorlijn voor 

goederentransport. Momenteel blijkt dit economisch niet interessant noch voor de bedrijven, noch voor de NMBS.  

De aanwezigheid van het station Alken, verschillende bushaltes langsheen de N722 en een busverbinding (Meerdegatstraat) zorgen voor een zeer goede OV-

bereikbaarheid.  



PROVINCIE LIMBURG – GEMEENTE ALKEN           

PRUP „Regionale bedrijventerreinen Brouwerij - Alken en uitbreiding Kolmen‟       63-36510 

 

 TOELICHTINGSNOTA                                                                                                                                                                                                                                                           Technum nv, Hasselt      1177 

 

5. Door de kenmerkende verlinting zal het bedrijventerrein alleszins van een goede buffer voorzien moeten worden om alzo de impact t.a.v. de omliggende percelen te be-

perken. De zeer diepe achtertuinen én het realiseren van een voldoende brede bufferzone zorgen ervoor dat de negatieve impact op het aangrenzende woonlint gemini-

maliseerd kan worden. 

6. De landbouwstrip is een zeer geïsoleerd landbouwgebied en vormt geen onderdeel van het groot aaneengesloten landbouwgebied van provinciaal niveau. Er zijn geen 

waardevolle landschappelijke elementen. Het vormt daarom geen inbreuk op de open ruimte kwaliteiten. 

7. Indien deze zone via een bijkomende spoorwegonderdoorgang aangesloten kan worden op de ontsluitingsstructuur van het regionaal bedrijven, dan kan er aangesloten 

worden (via de Klein Kolmenstraat en de Meerdegatstraat) op het primaire verkeersnetwerk (N80). 

 

Zone Broosveld (05) – ca. 24ha.  

Dit terrein wordt begrensd door de Steenweg, de Stationsstraat, de N80 expresweg en de Lokerstraat. Op het gewestplan is het binnengebied bestemd als landbouw gebied 

omzoomd door woongebied met landelijk karakter. Qua gebruik is dit een zeer gedifferentieerd gebied. Vrijstaande woningen, landbouwnederzettingen en kleine bedrijven 

vormen de bebouwing. De zone tussen de Oude Baan en het spoor wordt vooral gekenmerkt door laagstam fruitboomgaarden met daartussen enkele weiden. Tussen de 

spoorweg en de Broosveldstraat vinden we laagstam fruitboomgaarden, akkers, weiden en woningen met tuinen terug. Door het versnipperde voorkomen van dit gebied is het 

niet aangewezen dit deel mee te ontwikkelen. De ruimte tussen Broosstraat en de N80 expresweg bestaat uit een open weidegebied op de laagste delen. Deze weiden gaan 

over naar laagstam-, halfstam- en hoogstam fruitboomgaarden op de hoger gelegen gedeelten. Er komen ook enkele akkers en een populierenbos voor. Aan de Stationsstraat 

treft men lintbebouwing aan. Aan de Lokerstraat situeren zich enkele landbouwnederzettingen. 

 

1. Deze zone is gelegen aan de rand van het hoofddorp Alken, zij het ruimtelijk ervan gescheiden door de N80.  

2. Deze zone ligt in de directe nabijheid van het regionale bedrijventerrein Kolmen, zij het dat het woonlint langsheen de Stationstraat de zone van het regionale bedrijventer-

rein scheidt.  

3. De ontsluiting van dit terrein ligt iets moeilijker. Een ontsluiting via de Lokerstraat – Vliegstraat en zo op de N80 is geen optie, aangezien dit een volledig nieuwe infrastruc-

tuur vraagt. Dit wordt in het mobiliteitsplan niet als optie weerhouden. Bovendien wordt daardoor het landbouwgebied nog meer versnipperd.  

Indien dit gebied, net zoals de Kolmen, ontsloten wordt via de Meerdegatstraat, betekent dit dat men een hele route moet afleggen om de aansluiting Meerdegatstraat – 

N80 te bereiken. Hiervoor dient men steeds de Stationsstraat, met bijhorende lintbebouwing, te kruisen, hetgeen een bijkomend kruispunt betekent op deze straat. Ook 
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hier kan eventueel op termijn de bestaande spoorlijn een uitkomst bieden inzake mobiliteit en bereikbaarheid. 

De aanwezigheid van het station Alken en de bestaande busverbinding (Stationstraat) zorgen voor een goede OV-bereikbaarheid. 

4. Bij de inplanting van een bedrijventerrein op deze locatie dient er sowieso veel aandacht te gaan naar het beperken van de hinder naar de omliggende woningen.  

5. De open ruimte op deze locatie is momenteel sterk versnipperd. Hierdoor wordt deze locatie moeilijk ontwikkelbaar voor bedrijvigheid. KLE‟s (fruitboomgaarden, bomenrij-

en, …) vormen belangrijke landschappelijke elementen.  

6. Deze zone is niet gelegen in of aan de rand van belangrijke overstromingsgebieden.  

7. De aansluiting op het primaire en secundaire verkeersnetwerk is moeilijk en vraagt zeer ingrijpende infrastructurele aanpassingen (nieuwe kruising Stationstraat). 

 

Conclusie 

Omwille van zuinig ruimtegebruik, éénmalige aanleg van nieuwe infrastructuur, … wordt er vanuit gegaan dat wanneer een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld wordt deze ontwikke-

ling best op één locatie gebeurt.  

De 5 onderzochte locaties hebben allen voor- en nadelen, zij het dat de randvoorwaarden “ligging aansluitend aan bestaand bedrijventerrein”, “goede bereikbaarheid en ontslui-

tingsmogelijkheid” en “ligging aan de rand van het hoofddorp” als doorslaggevend beschouwd worden.  

De Provinciale visie en voorkeur gaat uit naar de zone “Landbouwstrip” tussen de steenweg en de spoorweg voor de compensatie van te desaffecteren gronden van Uitbreiding 

Brouwerij, en dit omwille van de goede ruimtelijk-functionele inpasbaarheid (zie verder). Inzake het GRS Alken wordt volgend advies van de minister (openbaar onderzoek) gege-

ven aangaande voorliggende problematiek: “Eén van de alternatieven, de uitbreiding van het bedrijventerrein Kolmen naar het oosten toe (= zone valleigebied Herk & Mombeek), is 

zeer moeilijk verantwoordbaar gelet op de situering in een beekvallei met hoge natuurlijke, ecologische en structuurbepalende waarde. De uitbreiding van Kolmen naar het noorden 

toe (zone “Landbouwstrip”) heeft een voorkeur, gelet op het daar gelegen bedrijf dat een planologisch attest heeft aangevraagd.” 

 

De zone “Wolfstraat” komt, omwille van de ligging (niet in hoofddorp, niet aansluitend aan bestaand bedrijventerrein), omwille van de negatieve impact op de open ruimte struc-

tuur, en omwille van de ontsluitingsproblematieken (tonnagebeperkingen mobiliteitsplan), niet in aanmerking om de te desaffecteren gronden van het bedrijventerrein Uitbreiding 

Brouwerij te compenseren.  Dit wordt tevens onderkend door de Bestendige Deputatie (niet akkoord verklaard – BD d.d. 18 mei 2005 ).  

De zone “valleigebied Herk & Mombeek” komt, omwille van de watertoets en de ecologische en landschappelijke kwetsbaarheid van de omgeving, niet in aanmerking om de te 

desaffecteren gronden van het bedrijventerrein Uitbreiding Brouwerij te compenseren. 
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In verband met de zone “uitbreiding brouwerij” toonde onderzoek na de goedkeuring van het gemeentelijk structuurplan van Alken door de Provincie en de afdeling Water aan 

dat een gedeelte van het waterzieke gebied de watertoets doorstaat (gedeelte tussen Herk en Stationstraat) en onder bepaalde voorwaarden toch kan bebouwd worden. Omwille 

van de goede ontsluitingsmogelijkheden, de ligging aan de rand van het hoofddorp én aansluitend aan het bestaande regionale bedrijventerrein brouwerij – Alken, de minimale im-

pact op het aangrenzende valleigebied en de ligging buiten het overstromingsgebied, wordt dit gebied als regionaal bedrijventerrein naar de toekomst toe behouden en ontwikkeld. 

De zone “Landbouwstrip” komt, omwille van de beperkte impact op het omliggende woonweefsel en op de open ruimte, omwille van de gunstige ligging aansluitend aan het be-

staande regionale bedrijventerrein Kolmen en de spoorlijn 21 en omwille van de goede OV-bereikbaarheid, het meest in aanmerking om de te desaffecteren gronden van het bedrij-

venterrein Uitbreiding Brouwerij te compenseren.  

De zone “Broosveld” komt, omwille van de ontsluitingsproblematiek, omwille van het zeer versnipperd ruimtelijk voorkomen en de ligging van het woonlint Stationstraat tussen 

deze zone en het regionale bedrijventerrein, niet in aanmerking om de te desaffecteren gronden van het bedrijventerrein Uitbreiding Brouwerij te compenseren. 
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2. Ruimtelijke situering 

2.1. SITUERING VAN ALKEN IN DE REGIO 

     Alken bevindt zich in het zuidelijk deel van de provincie Limburg tussen de steden Hasselt en 

St.-Truiden. Landschappelijk behoort deze streek tot Vochtig Haspengouw. Ze begint geogra-

fisch ten zuiden van de Demervallei maar door de verstedelijking rond Hasselt begint ze pas 

echt ter hoogte van de Mombeekvallei: in Alken dus. Alken ligt in het noordelijk deel van deze 

geografische streek en heeft dan ook veel kenmerken van een overgangsgebied. De Mombeek-

vallei, na de samenvloeiing met de Herk symboliseert het best de overgang van het stedelijke 

gebied rond Hasselt naar het meer landelijke vochtig Haspengouw.  

     De hedendaagse lijninfrastructuur staat loodrecht op de natuurlijke structuren. Opvallend 

voor Alken is het drieluik van parallellopende Vlaamse of regionale verkeersverbindingen op de 

verbinding Hasselt - St.-Truiden: expresweg N80, de spoorweg 21 en steenweg N722. Deze 

bundel bepaalt in grote lijnen de ruimtelijke structuur van Alken. Alken wordt in de regio ontslo-

ten via de verkeersweg N80, die in het noorden (Hasselt) aansluit op de E313, en in het zuiden 

(Landen) op de E40. Het station in Alken zorgt voor de ontsluiting per spoor naar Hasselt-Genk 

en Brussel.  

     Het oorspronkelijk verspreidliggend nederzettingspatroon is vervangen door meer uitgestrek-

te bebouwingsvormen onder de vorm van linten. Op enkele goed uitgebouwde steden na (zoals 

Sint Truiden, Tongeren,…) is er geen sprake meer van echte kernen. Tussen St.-Truiden, Wel-

len, Nieuwerkerken, Borgloon en Hasselt domineert de lintbebouwing als nederzettingstype. 

Hierdoor wordt de bebouwing in heel de streek aan elkaar gerijgd en is de open ruimte sterk 

 

  

 

- Situering in de regio – uit het informatief gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Alken -  
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versnipperd. 

     Wat de economische positie van Alken in de regio betreft, situeren belangrijke concentraties 

van industriële tewerkstelling en economische activiteiten zich voornamelijk in de omliggende 

(klein)stedelijke gebieden (Hasselt-Genk, Bilzen, St-Truiden en Tongeren). Alken zelf heeft ech-

ter ook een aardig aandeel aan economische activiteiten binnen deze regio.  

■ 
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2.2. SITUERING VAN PROJECTGEBIED PRUP “REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN BROUWERIJ-ALKEN EN UITBREIDING KOLMEN” 

     Het projectgebied van het PRUP bestaat uit twee afzonderlijke delen, zijnde de zuidelijk gele-

gen „uitbreidingszone Brouwerij-Alken‟ (1) en de noordelijk gelegen  „uitbreiding Kolmen‟ (2).  

     De „uitbreiding Kolmen‟ bestaat uit een ingesloten landbouwgebiedje gelegen tussen enerzijds 

de spoorlijn 21 en de N722, en anderzijds tussen de Meerdegatstraat en de Onze-Lieve-

Vrouwestraat / N754. Het grenst in het noorden aan het bestaande bedrijventerrein Kolmen. De 

potentiële bereikbaarheid van de uitbreidingszone is momenteel ongestructureerd (via smalle 

spoorwegonderdoorgang in de Meerdegatstraat op via de grotendeels onverharde Oude Baan).  

     De „uitbreidingszone Brouwerij-Alken‟ is gelegen tussen de bestaande brouwerijgebouwen in 

het zuiden, het woonlint langsheen de Stationstraat in het westen, de Jardinstraat in het noorden 

en de Herkvallei in het oosten. Dit uitbreidingsgebied heeft via de Jardinstraat / N80 / E313 een 

beter bereikbaarheidprofiel, met een minimum aan ruimtelijk-infrastructurele ingrepen. De natuur-

lijk-landschappelijke kwaliteiten van het aangrenzend valleigebied, de huidige landbouwactivitei-

ten, de waterproblematiek en de woonomgeving vragen, naast het ontsluitingsvraagstuk, bijzon-

dere aandacht bij de ontwikkeling van dit gebied. De nabijheid van Alken centrum in het zuiden is 

duidelijk voelbaar op het terrein (horeca, dense bebouwing, de Alk, …).  

■ 

 

2 

1 
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3. Ruimtelijke beleidsplannen 

3.1. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV) 

 Alken als buitengebiedgemeente: beek- en riviervalleien en open ruimte verbindingen 

zijn hier de belangrijkste structurerende elementen 

 Doelstellingen van het buitengebied: 

- Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies; 

- Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied door bundeling van de 

ontwikkeling in de kernen; 

- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 

- Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied; 

- Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch 

systeem; 

- Het bufferen van de natuurfunctie t.o.v. aangrenzende functies; 

 Alken wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tevens geselecteerd als speci-

fiek economisch knooppunt. 

 Ruimte voor historisch gegroeide bedrijven – brouwerij Alken-Maes. 

 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 
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 Bij de ontwikkelingsperspectieven van de economische knooppunten wordt in het RSV gestreefd naar een “optimalisatie, lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, 

gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen”. 

Algemene principes zijn: 

- Een zuinig ruimtegebruik (geschakelde en gestapelde bouw, gemeenschappelijke en gezamenlijke voorzieningen, …); 

- Een strikte fasering in het aansnijden van reserveterreinen; 

- Een effectieve beschikbaarheid van bedrijventerreinen; 

- Het vastleggen van inrichtingsprincipes; 

- Het voorbehouden van grote terreinen voor bedrijven van grote omvang; 

- Het beperken van reserve in eigendom van bedrijven; 

- Beperking van de milieuhinder van het bedrijventerrein t.o.v. de omgeving; 

- Bij lokalisatie moet het openbaar en collectief vervoer een aandeel hebben of verwerven in de personenmobiliteit; 

- Streven naar een maximale algemene uitrusting (gescheiden rioleringsstelsel, …) 

- Differentiatie naar lokalisatie en inrichtingsprincipes afhankelijk van het type bedrijventerrein (lokaal, gemengd regionaal, specifiek regionaal); 

 Verder worden volgende principes vooropgesteld voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe regionale bedrijventerreinen 

- Lokalisatie uitsluitend in de stedelijke gebieden, de gemeenten van het netwerk Albertkanaal (ENA) en de overige economische knooppunten; 

- Lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij bestaande bedrijventerreinen; 

- Verantwoording vanuit een globale visie op het economisch knooppunt en de positie van het economisch knooppunt in Vlaanderen en in de provincie.  

In het bijzonder wordt in ieder economisch knooppunt een gewenste ruimtelijk-economische structuur uitgewerkt; 

- Afstemming van de oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein op de reikwijdte en het belang ervan en de spreiding van bedrijventerreinen in de overige economi-

sche knooppunten in de provincie;  

- Het voeren van een doorgedreven locatiebeleid en het inzetten van de nodige instrumenten; 

- Geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die gedeeltelijk als kleinhandelszone zijn afgebakend; 

- Ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire of secundaire wegen. 

- Maximale algemene uitrusting (telecommunicatie, water, gas, …); 



PROVINCIE LIMBURG – GEMEENTE ALKEN           

PRUP „Regionale bedrijventerreinen Brouwerij - Alken en uitbreiding Kolmen‟       63-36510 

 

 TOELICHTINGSNOTA                                                                                                                                                                                                                                                           Technum nv, Hasselt      2255 

 

 Het Vlaams Gewest bakent de VEN I – gebieden af; (zie hoofdstuk „Bestaande juridische toestand) 

 Het Vlaams Gewest bakent de herbevestigde agrarische gebieden af (zie hoofdstuk „Bestaande juridische toestand 

 Het Vlaams Gewest selecteert de N80 als primaire weg categorie II en de spoorlijn Brussel – Landen – Hasselt – Genk als verbinding van Vlaams niveau voor personenver-

voer 

3.2. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE LIMBURG (RSPL) 

 Alken zich bevindt in de hoofdruimte „Haspengouw en Voeren‟: aanwezigheid van land-

schappelijk waardevolle open gebieden. 

 Alken bevindt zich tevens in de deelruimte „Herk en Gete‟: deze deelruimte heeft een rol inzake 

landbouw (fruitteelt), natuurontwikkeling en waterbeheersing.  

 Het beleid binnen de deelruimte „Herk en Gete‟ wordt gevoerd volgens volgende voor het project-

gebied relevante principes: 

- Een netwerk van te vrijwaren beekvalleien en overstromingsgebieden van de Demer, Herk, 

Mombeek, Gete en Velpe; 

- Een netwerk van beperkte kernen en linten tussen de beekvalleien; 

 De Herk en de Mombeek worden beschouwd als rivier- en beekvalleien van provinciaal niveau.  

 Alken situeert zich in een zogenaamd rasterlandschap, waar bijzondere aandacht gaat naar het 

herwaarderen van de niet-bebouwde, meestal natuurlijke of agrarische delen van het gebied.  
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 Alken is wordt binnen de gemeente beschouwt als hoofddorp, Sint-Joris en Terkoest als woonkernen. 

 Belangrijk voor dit PRUP is de taakstelling die de provincie geeft aan het specifiek economisch knooppunt Alken (RSPL, blz 213).  “De  rol van Alken als economisch knoop-

punt is eerder beperkt. De gemeente ligt in het kwetsbaar gebied van de Herk en Gete. Open ruimte functies als beekvalleien, overstromingsgebieden en fruitteelt maken 

verdere industriële ontwikkeling niet gewenst.  Alken heeft geen aanbod meer op de bedrijventerreinen van de brouwerij en van Alken–Kolmen.  Er ligt nog 27 ha (definitief 

niet – realiseerbare) gronden op “Brouwerij –uitbreiding”, maar het betreft voornamelijk waterzieke gronden.  Alken – Kolmen is gelegen aan een bundel van evenwijdige lij-

ningrastructuren, bestaande uit de expresweg (geselecteerd als primaire weg II), de oude steenweg en de spoorlijn Hasselt-Sint-Truiden.   Wegens de beperkte rol van Al-

ken wordt niet gezocht naar bijkomende bedrijventerreinen, tenzij als compensatie voor het schrappen van het definitief niet-realiseerbaar bedrijventerrein “Brouwerij –

uitbreiding’.  Een alternatief kan worden gezocht, aansluitend op Alken-Kolmen, aan de overzijde van de spoorlijn en in het noorden begrensd door de steenweg.  Het terrein 

kan worden aangesloten op het spoor, is potentieel goed bereikbaar met het openbaar vervoer (St-Truidersteenweg) en veroorzaakt weinig hinder.  Als de uitbreiding van de 

brouwerij, aansluitend bij het huidig terrein, wordt onderzocht of dit mogelijk is door een gedeeltelijke ontwikkeling van “Brouwerij –uitbreiding”.    In een verdere paragraaf 

van het RSPL(p. 215)  wordt dat deel van het bedrijventerrein “Brouwerij-uitbreiding” dan ook geselecteerd als één van de te schrappen bedrijventerreinen in de provincie 

Limburg.  “De ontwikkeling op die plaats is duur en nagenoeg onuitvoerbaar door het overstromingsgebied en de nabijheid van de beekvallei.  Een definitieve schrapping 

van het niet te ontwikkelen gedeelte creëert mogelijkheden voor een uitbreiding op een andere plaats, al dan niet aansluitend.  Deze compensatie is niet enkel bedoeld voor 

een mogelijke uitbreiding van de brouwerij maar kan ook worden aangewend voor de vestiging van andere bedrijven.”   

 De bundel N80 – N722 – lijn 21 wordt als element van provinciaal niveau aangeduid. 

 De N722 wordt geselecteerd als secundaire weg III (openbare vervoers- en fietsas). 

 Het station van Alken wordt beschouwd als opstapplaats (zonder ticketverkoop) waar intensieve ruimtelijke verdichting niet gewenst is. Wel kan het zinvol zijn om park-and-

ride-voorzieningen aan te leggen. 

 De lijn 21 (Hasselt/Landen) werd geselecteerd als openbaar vervoer van bovenprovinciaal niveau A. In het verbindend provinciaal net (niveau B) wordt de bestaande lijn 21 

(Hasselt/Sint-Truiden/Landen) opnieuw geselecteerd. Het B-niveau zorgt voor het aantakken van de kleinstedelijke gebieden op het bovenprovinciaal net. 

De buslijn tussen Hasselt en Sint-Truiden vormt een onderdeel van het verbindend intergemeentelijk net; openbaar vervoer van provinciaal niveau C. Dit netwerk op C-

niveau vormt een fijnmaziger geheel. Alken wordt als C-knoopppunt geselecteerd. 

 De Herk en Mombeek wordt geselecteerd als complex gaaf landschap. De Herk en Mombeek wordt beschouwd als een structurerend hydrografisch element.  
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Behoud en  herkenbaarheid van het element staan centraal bij ruimtelijke ingrepen. 

 Bindende bepaling 30: “De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en specifieke knooppunten af 

en voert een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.” 

 

3.3. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ALKEN (GRSA) 

 Het projectgebied behoort tot de deelruimte 1 „Het bebouwd centrum van Alken: verwevenheid van functies‟. Volgende belangrijke aandachtspunten in deze deelruimte zijn: 

- Ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor de brouwerij; 

- Vermijden van sluikverkeer door het centrum; 

- Uitbreiding regionaal-lokaal bedrijventerrein i.f.v. taakstelling economisch knooppunt. 

- Een lokaal bedrijventerrein wordt ontwikkeld i.f.v. herlocatie van zonevreemde bedrijven; 

- Het zoveel als mogelijk vrijwaren, herstellen en landschappelijk herkenbaar maken van de Herkvallei (landscaping); 

- Recreatiepark „De Alk‟ versterken en koppelen aan fiets- en voetpadennetwerk; 

- De Stationsstraat als lokale verkeersverbinding tussen het centrum, de bedrijvigheid en het station verder ontwikkelen en kwalitatief inrichten; 

- De stationsbuurt opwaarderen als opstapplaats (parkings, toegang, bereikbaarheid, …) 

- Ontsluiting van de „Kolmen‟ via de Meerdegatstraat; 

- Jardinstraat als ontsluitingstraat naar Alken centrum; 

 Gewenste economische structuur bedrijventerrein Kolmen: 

- Uitbreidingen van het bestaande bedrijventerrein Kolmen moeten steeds ruimtelijk aansluiten; 

- Versterken van het imago van de site; 

- Ruimtelijk versterken en verduidelijken van de toegang; 

- Aandacht voor landscaping en inrichting openbaar domein; 

- Aandacht voor de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers; 

- Ontwikkelen van gemeenschappelijke ruimten (parkings, …); 
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- Gepaste buffering naar omliggend weefsel;  

 Gewenste economische structuur regionaal bedrijventerrein brouwerij – Alken: 

- Er dient bij uitbreiding van de activiteiten en infrastructuur vooral aandacht uit te gaan naar enerzijds de ontsluiting van het zwaar verkeer en anderzijds de impact 

op de ruimtelijke draagkracht van het gebied (Herkvallei, …); 

- Er wordt geopteerd voor een rechtstreekse ontsluiting via de Jardinstraat; 

- De gemeente heeft een behoefte aan 4,6 ha bijkomende bedrijventerrein voor de herlocatie van  haar zonevreemde bedrijven die niet meer ter plaats kunnen blij-

ven 

 Landschappelijke en natuurlijk-ecologische kwaliteiten van de beekvalleien vrijwaren en versterken (KLE‟s, hermeandering, waterberging, buffering, …); 

 Ruimtelijk herkenbaar maken van de Herkvallei; 

 De Simsebeek (samen met de Kozenbeek en de zijbeek van de Herk in de Laagbulstraat) als lokale natte natuurverbinding geselecteerd; 

 Buffering (inheemse boomsoorten met een dichte onderbegroeiing) van de Simsebeek naar de N80; 

 Aandacht voor de problematiek t.h.v. de kruising van de N80 met de Herkvallei en de Simsebeekvallei (= voorstel aan Vlaams Gewest en Provincie); 

 Streven naar agrarisch natuurbeheer in de beekvalleien; 

 Ontwikkeling fietsvertrekpunt Laagdorp, in relatie tot het recreatiepark De Alk, de Herkvallei en het centrum van Alken; 

 Jardinstraat en Stationsstraat als lokale wegen type I; 

 De bereikbaarheid van de Kolmen wordt gerealiseerd via de N80 – Meerdegatstraat; 

 De bereikbaarheid van de brouwerij blijft geënt op de N80, de Jardinstraat en Stationsstraat. In geval van uitbreiding kan een bijkomende rechtstreekse verbinding met de 

Jardinstraat de Stationsstraat ontlasten van zwaar verkeer. 

 P&R aan het station Alken ontwikkelen, op niveau van Alken; 
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Bestaande ruimtelijke structuur gemeente alken – kaart 42 – gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Alken  

 

 

Gewenste ruimtelijke structuur gemeente alken – kaart 56 – gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Alken 
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3.4. CONCLUSIES 

 

 Regionaal-economische belangrijkheid van Alken op alle planniveaus aangekaart. 

 Economische ontwikkelingsperspectieven steeds koppelen aan omgevingskwaliteiten en –karakteristieken. 

Specifieke aandacht voor de raakzone „valleigebieden-bedrijventerrein‟ en de raakzone „woongebied – bedrijventerrein‟. 

 Ontwikkelingsprincipes reeds in Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Alken duidelijk geformuleerd, voor de beide deelgebieden. 

 Ontwikkelingsperspectieven van economische knooppunten reeds duidelijk geformuleerd in RSV. 

 De noodzaak tot het opstellen van een duidelijke visie op de open ruimte functies natuur – landbouw – bos (integratie).  

 Het projectgebied grenst aan een bovenlokaal belangrijke ontsluitingsstructuur / bundel. 
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4. Bestaande juridische toestand 

4.1. VEN  – GEBIEDEN 

 

Er bevindt zich een VEN I – gebied eerste fase in de nabijheid van het PRUP, grotendeels overlappend met 

het habitatrichtlijngebied „Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw‟.  

In het projectgebied zelf zijn echter geen VEN I - gebieden afgebakend. 

■ 
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4.2. BUITENGEBIEDSAFBAKENING HASPENGOUW EN VOEREN2 

De gewenste ruimtelijke structuur van Haspengouw – Voeren wordt beschreven in de ruim-

telijke visie op natuur, landbuw en bos in Haspengouw-Voeren (Ministerie van de Vlaamse 

Overheid, 2005).  

De gemeente Alken valt hier binnen deelruimte A: „vochtig Haspengouw‟. De ruimtelijke 

concepten voor Vochtig Haspengouw die van toepassing zijn op het projectgebied zijn de 

volgende: 

 Voorzien van ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen 

van Gete, Demer, Herk en Mombeek; 

 Versterken van rivier- en beekvalleien als verwevingsgebieden voor landbouw, na-

tuur, bos en waterberging; 

 Behouden en herstellen van de ecologische verbindingsfunctie van beken in land-

bouwgebieden of verstedelijkte gebieden; 

 

Binnen het projectgebied worden geen gebieden afgebakend en zodanig herbeves-

tigd als agrarisch gebied.  

■ 

 

                                                           

2 Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het RSV, tweede fase, beleidsmatig herbevestigen van de bestaande plannen van aanleg voor de agrarische en natuurlijke struc-

tuur regio Haspengouw en Voeren – vervolgtraject afbakeningsproces, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 02/12/2005.  
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4.3. HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN 

Het PRUP bevindt zich niet in of in de nabijheid van een vogelrichtlijngebied.  

Het PRUP is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied. Het projectgebied ligt enkel in de nabijheid van 

het habitatrichtlijngebied “Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw”  (donkergroene zone).  

■ 
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4.4. GEWESTPLAN 

Alken is gelegen binnen het gewestplan Hasselt-Genk dat werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit op 3 april 

1979. 

Binnen de afbakening van het PRUP “Regionale bedrijventerreinen Brouwerij – Alken en Uitbreiding Kolmen” 

vinden we verschillende bestemmingen terug. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze bestemmin-

gen en de totale oppervlakte per bestemming. 

  Gewestplanbestemming opp. in ha. 

      

PRUP geelte “ Brouwerij – Alken‟ Natuurgebied 19 

 Industriegebied 36.6 

  Buffergebied 0.7 

    

    

  Subtotaal 56.3 

     

PRUP gedeelte “Uitbreiding Kol-

men‟ Agrarisch gebied 16 

 
Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied  
1.7 

 Industriegebied 0.6 

  Subtotaal 18.3 

     

  Totaal 74.6 
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4.5. BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG  

Volgende relevante Bijzondere Plannen van Aanleg zijn gelegen in en aan de rand van het PRUP “Regio-

naal bedrijventerrein Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen”: 

1. BPA “Industriezone Kolmen” – MB 1987/02/26,  

Omvat het gedeelte tussen de Steenweg, Stationsstraat en Jardinstraat, zoals ingekleurd op het 

gewestplan als industriegebied. 

2. Wijziging BPA “Industriezone Kolmen”  - MB 1991/01/16 

De bestemming van enkele percelen wordt gewijzigd in zone voor industrie of ambachtelijke 

industrie om het gebruik van de gronden te optimaliseren. 

3. BPA “Centrum I  - wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 2” –  

KB 1983/03/16,  

4. BPA “Centrum I – wijzigingsplan vel 1” -  KB 1983/03/16 

5. BPA “Centrum I – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 5” – 1987/01/08 

Een gedeelte van het gebied gelegen tussen de Stationsstraat en de Nieuw Herk, wordt als indu-

striegebied vastgelegd voor uitbreiding van de brouwerij 

6. BPA “Centrum II – vel 1” – MB 1982/05/24,  

Het gebied tussen de Grootstraat en de Meerdegatstraat, ingekleurd als woonuitbreidingsgebied 

volgens het gewestplan, wordt vastgelegd hoofdzakelijk als zone voor sociale woningbouw welke 

door een bufferzone/natuurgebied wordt afgeschermd van het aanpalend industriegebied (brou-

werij) 
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7. BPA “Centrum I – wijzigingsplan 1 (Laagdorp)” -  

MB 1990/11/08 

Het gebied aan het Laagdorp wordt als plein met aan weerszijden gesloten bebouwing vastge-

legd 

8. BPA Centrum II – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 2”  -  

MB 1991/04/29 

■ 

 

 

BPA “Industriezone Kolmen” – MB 1987/02/26 

 

 

BPA “Centrum I – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 

5” – 1987/01/08 

 

BPA “Centrum II – vel 1” – MB 1982/05/24 
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4.6. CONCLUSIES 

 Geen passende beoordeling noodzakelijk: het is onwaarschijnlijk dat het nabijgelegen habita-

trichtlijngebied een significante invloed van het te ontwikkelen industriegebied zal  ondervinden 

3   

 Volgens de huidige regelgeving is geen PlanMER (planologisch milieu-effectenrapport) nood-

zakelijk:  de oppervlakte is beperkt, er worden geen habitatirichtlijngebieden aangetast en er 

komen geen hinderlijke (Seveso) bedrijven.  Vanaf 50 ha is de ontwikkeling van industrieter-

reinen MER – plichtig. 4 

 Bestaande bestemmingen volgens gewestplan en BPA‟s zijn achterhaald (zie verder hoofd-

stuk „Op te heffen bepalingen‟).   

 Afbakening agrarische en natuurlijke structuur “Haspengouw en Voeren”:  geen herbevestigin-

gen van agrarische gebieden binnen het projectgebied. 

 Gezien er geen gelijkgrondse kruising mogelijk is in het verlengde van de Pickardstraat / Kol-

menstraat over de spoorlijn 21, en gezien de zonering van het bestaande BPA “Industriezone 

Kolmen” momenteel  een „zone voorbehouden voor de dienst der spoorwegen‟ en een „zone 

non-aedificandi‟ tussen deze zone en het bedrijventerrein omvat, kan er gesteld worden dat dit 

gedeelte niet noodzakelijk onderdeel moet uitmaken van het PRUP. 

 

Overlay grenzen bestaande BPA‟s  met de grens PRUP (= verduidelijking van 

de herzieningszones) 

                                                           

3 Advies LIN Vlaanderen (dhr. P. Cardoen, mevr. Liliane Gora), 18 febr. 2005 

4 Advies LIN Vlaanderen (dhr. L. Janssens, dhr. Geert Pillu), 2 sept. 2005 
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5. Ruimtebehoeften 

5.1. HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF BROUWERIJ ALKEN-MAES (VLAAMS GEWEST)5 

 Uitbreidingsbehoefte lange termijn van ca. 3 ha., aansluitend aan de bestaande terreinen / gebouwen en met een minimale diepte van ca. 160m. in noordelijke richting. 

De behoefte is niet echt aantoonbaar omdat ze afhankelijk is van de marktpositie en –situatie van Alken – Maes binnen de groep. 

 Deze uitbreiding is noodzakelijk voor het reorganiseren van de geplande mobiliteitsevolutie (evolutie naar distributiebedrijf met grote distributieplatformen), het realiseren van 

bijkomende, gespecialiseerde afvullijnen in de periode 2006-2007 (kleinhandel wint terrein t.o.v. horeca, wat het belang van blikverpakkingen sterk vergroot), het herlokalise-

ren van de bestaande stockageruimte en personeelsparking in de Herkvallei (Grootstraat) en het heroriënteren van de algemene circulatie- en stockagezones. Om tegemoet 

te komen aan de markten in Duitsland en Centraal Europa is een uitbreiding van de conditioneringslijnen (en bijhorend geautomatiseerd magazijn) op termijn noodzakelijk.  

 Op termijn zal een schaalvergroting leiden tot een clustering van activiteiten op internationaal vlak. De mogelijkheid tot uitbreiding en beschikbare ruimte in Alken zal in deze 

keuze een belangrijke rol spelen.  

 

5.2. REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN (PROVINCIE LIMBURG) 

 Geen globale oppervlaktenormering en –behoefte, wel een richtcijfer voor de grootte van percelen van minimum 0,5 ha.  

 Aanbodbeleid (noodzakelijke oppervlakte) wel gelinkt aan het type van bedrijvigheid (Welke bedrijfstypes – NACE worden aangetrokken?) 

 

                                                           

5 Gegevens aangereikt door de brouwerij Alken-Maes, mevr. Sonja Vanhamel / mr. S. Veschagen, dd. 30/06/2004, dd. 15/09/2004 en dd. 21/12/2005.  
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5.3. GEMEENTELIJK LOKAAL BEDRIJVENTERREIN ALKEN (GEMEENTE ALKEN) 

Op basis van de inventaris van verspreidliggende bedrijven werd een eerste evaluatie gedaan om na te gaan of er bedrijven zijn die zich willen of moeten herlokaliseren. Bovendien 

blijkt uit deze evaluatie ook of er bedrijven zijn die in aanmerking komen om opgenomen te worden in een sectoraal BPA of RUP. 

Uit de evaluatie van zonevreemde bedrijven kan een behoefte van 4,6ha. aan bedrijventerrein aangetoond worden.  

Er dient opgemerkt te worden dat het hier vooral gaat om bedrijvigheid met een grote oppervlaktebehoefte (0,5 – 1 ha.). 

Het bedrijf Max Pels beton bevindt zich op dit moment langs de steenweg N722. Omwille van uitbreidingsnood kreeg dit bedrijf eerder reeds een goedgekeurd planologisch attest. Dit 

bedrijf heeft een uitbreidingsnood van 4ha aansluitend aan de bestaande locatie. 

      opp. / ha   

          

Vrancken Danny / A.V.S Tech-

niek 

Hakkeveldstraat 97 installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, 

productie polyester zwembaden 

1   

Rein Water Haverenbosstraat 10 overige bouwinstallatie - waterbehandeling 0,5   

G&D Oude Baan 60 bouwen van individuele huizen - bepleistering van gevels 0,1  Enkel kleine loods voor opslag materiaal en vrachtwagen nodig 

Marechal Erik Vrijdaegsstraat 15 schrijnwerkerij 0,5   

Interior Construct bvba Steenweg 174 schrijnwerkerij 0,5   

Geysenbergs Klameerstraat 23 vervaardigen van machines 1 momenteel gelegen in Zonhoven, maar wil verhuizen naar Alken, bedrijfszetel is reeds in 

Alken 

Benny Knaepen Hoogsimsestraat 40 dakwerken 1 op dit moment loods van ouders in gebruik, maar geen enkele rechtszekerheid / heeft ruimte 

nodig om materialen te stockeren en machines te plaatsen 

      4,6   
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Max Pels beton  Steenweg 109 vervaardiging van art. v. beton voor de bouw 4 Vervallen planologisch attest, momenteel opgenomen in het RUP „zonevreemde bedrijven 

Alken‟ /  dit bedrijf wil uitbreiden aansluitend aan het bestaand bedrijf (op eventuele uitbreiding 

van Kolmen tussen het spoor en de steenweg) 
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6. Ruimtelijke analyse: uitgangspunten vanuit gebiedscontext 

6.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de twee afzonderlijke delen, nl. uitbreidingszone Brouwerij – Alken (1) en uit-

breidingszone Kolmen (2) (zie paragraaf 2.2) besproken aan de hand van volgende pijlers:  

1. water 

2. natuur 

3. landbouw 

4. woonmilieu 

5. bedrijvigheid 

6. ontsluiting 

7. landschap 

Voor elke pijler wordt de gebiedscontext, de relevante beleidsplannen en een conclusie geformuleerd.  

Bij de analyse van de verschillende pijlers wordt relevant kaartmateriaal aangeleverd ter verduidelij-

king van de bijhorende teksten.  

Voor een gedetailleerde bestaande toestand wordt er verwezen naar het plan “Bestaande toestand” 

(A0 – 1/1500), horende bij het PRUP “Regionale bedrijventerreinen brouwerij-Alken en uitbreiding 

Kolmen”.  

■ 

 

2 

1 
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6.2. UITBREIDINGSZONE BROUWERIJ – ALKEN 

6.2.1.  Water 

GEBIEDSCONTEXT 

 De Herk (waterloop van 1ste categorie), de Kleine Herk en de Hondsgracht (waterlopen van 2de categorie) zijn drie parallelle beken die de bestaande terreinen en de uitbrei-

dingszone Brouwerij – Alken in het oosten flankeren.  

 De Simsebeek ((waterloop van 2de categorie) vormt een dwars zijbeekje, gelegen tussen de Jardinstraat en de N80.  

 Beekkarakteristieken: sterk meanderend, diep ingesneden 

De structuurkenmerken van de Herk zijn t.h.v. het projectgebied waardevol tot matig waardevol (Bervoets, Schneiders & Wils, 1993) 

 De Herk- en Mombeekvallei creëert “waterzieke” (ROG-gebieden) en waterverzadigde gronden in het projectgebied „Uitbreidingszone Brouwerij - Alken‟. Voor de uitbreiding 

Kolmen is dit niet zozeer het geval.  

De natuurlijke draineringsklasse (tweede letter in bodemserie) van de voorkomende bodems geeft aan dat de bodems variëren van sterk gleyig (e) tot zwak gleyig (c).  De 

sterk gleyige bodems zijn zeer nat, de grondwatertafel bevindt zich kort tegen het maaiveld. (30 – 50 cm). Bij de zwak gleyige bodems bevindt de grondwatertafel zich op 

ca. 1,25 m onder het maaiveld. De meest droge bodems in het projectgebied komen voor ter hoogte van de huidige brouwerij en ter hoogte van het landbouwbedrijf aan de 

oever van de Herk.  

In het deelgebied „Kolmen‟ worden de bodems natter in de richting van de beken (noordoostelijke richting). 

(zie bodemkaart) 

 Geen oversteekmogelijkheden over de bestaande beken = ontoegankelijk valleigebied.  

 Een sluissysteem verbindt de Herk met de Kleine Herk ter hoogte van de Grootstraat. 

 Matige tot sterke verontreinigde waterlopen t.h.v. het projectgebied. (metingen Belgische Biotische Index – BBI en fysio-chemische wateranalyses – Prati-Index, dd. 2004) 



PROVINCIE LIMBURG – GEMEENTE ALKEN           

PRUP „Regionale bedrijventerreinen Brouwerij - Alken en uitbreiding Kolmen‟       63-36510 

 

 TOELICHTINGSNOTA                                                                                                                                                                                                                                                           Technum nv, Hasselt      4433 

 

 

 

 

Bodemkaart 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Voorstudie Bekkenbeheersplannen voor het Demerbekken – MVG afd. Water:  Dit plan is momenteel nog in opmaak.  

 Goedgekeurde plannen voor een spaarbekken in Herkvallei ter voorkoming van wateroverlast in de Kolmen. 

 Goedgekeurde plannen voor de bouw van een ondergrondse wateropvang in functie van de debietregeling van het RWZI 

Bouw waterop-

vangbekken water-

overlast Kolmen 

Ondergronds opvang-

bekken RWZI afvalwa-

ters Stationsstraat 
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 Watertoets (ROG – gebieden): 

Ingevolge het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient er bij ruimtelijke ontwik-

kelingen een watertoets te gebeuren.  

In 2001 werden de overstroombare gebieden in Vlaanderen op kaart ingetekend. Naast de van nature 

overstroombare gebieden (NOG) werden eveneens de effectief overstroomde gebieden (ROG) in de pe-

riode 1988 – 2000 afgebakend. Gezien het risico voor overstromingen worden in deze gebieden bij 

voorkeur geen bouwwerken gepland of gebouwd. De aanduiding van de overstromingsgebieden is 

een belangrijke informatiebron zijn voor de ruimtelijke planning. 

Dwars door het studiegebied stromen de Herk en de Oude Herk. Een belangrijk deel van het valleigebied 

van deze beken werd aangeduid als overstromingsgebied (ROG – gebied).  

Aan de hand van een aantal vragen worden de relevante elementen aangehaald die binnen de watertoets 

moeten worden behandeld om de vergunningverlenende overheid toe te laten een uitspraak te doen over 

de effecten van het geplande project. 

 

 

CONCLUSIE 

 In de “waterzieke”, overstromingsgebieden (blauwe zones op plan boven) kan er niet gebouwd worden (= zones non-aedificandi) 

 In de waterverzadigde gebieden (overige percelen van het projectgebied) kan gebouwd, mits er geen ondergrondse constructies kunnen  toegelaten worden (kelders, ar-

chieven, …);-  

 Omwille van de onmogelijkheid tot extra infiltratie op bedrijfspercelen (waterverzadiging) streven naar een waterbergingscapaciteit van min. 200 m³/ ha. verharding.  

 Aansluiten op bestaand rioleringssysteem en –collectoren.  
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6.2.2. Natuur 

GEBIEDSCONTEXT 

Waardevolle ecotopen: (zie verder biologische waarderingskaart) 

Het grootste deel van het projectgebied wordt ingenomen door graslanden (Hp) en akkers(Bl) en is dus in gebruik voor de landbouw. Akkers komen voor in het deelgebied Kolmen, in 

het deelgebied van de brouwerij Alken ontbreken ze volledig. Vele graslanden in de vallei van de Herk werden ingetekend als relatief soortenrijk (Hp+) of als soortenarm cultuurgras-

land met waardevolle en zeer waardevolle elementen (Hp, wit met groene arcering). De waardevolle en zeer waardevolle elementen bestaan uit boomrijen (populier), hagen (Mei-

doorn, Hondsroos) en kleine houtkantjes (Zwarte els, Schietwilg).  

Hieronder worden de biologisch zeer waardevolle en waardevolle ecotopen in meer detail beschreven. 

 Eiken - haagbeukenbos (Qa) 

Een klein eiken - haagbeukenbos komt voor in het noordwesten van het bedrijventerrein van de brouwerij van Alken. Door dit bosje stroomt de Simsebeek.  

Deze vochtige bossen hebben een belangrijk lente-aspect met o.a. Bosanemoon en Speenkruid en komen voor op de zwaardere grondsoorten. Verder worden in deze bos-

sen vaak Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel, Gierstgras, Veelbloemige salomonszegel, Boszegge, Mannetjesvaren, Witte klaverzuring en Grootbloemige muur aangetrof-

fen. Ook Bosbingelkruid kan op neutrale bodems overheersen.  

Dit ecotoop is biologisch zeer waardevol en in Vlaanderen zeer zeldzaam. 

 Vochtig wilgenbos (Sf) 

Een vochtig wilgenbos wordt aangetroffen langs de Simsebeek ter hoogte van de kruising met de Herk.   

Wilgenstruwelen worden veelal aangetroffen op plaatsen die regelmatig overstromen. De belangrijkste struiksoort is Grauwe wilg. Daarnaast komen nog moerasplanten voor 

zoals Moerasspirea, Gele lis, Gewone wederik, Penningkruid, Engelwortel, Riet en Rietgras. Vochtige wilgenbossen zijn biologisch zeer waardevol en in Vlaanderen uiterst 

zeldzaam. De kwaliteit van het vochtig wilgenbos in het projectgebied is niet opperbest. De ecotoop in het terrein bestaat eerder uit een ruige vegetatie met hier en daar een 

Grauwe wilg. 

 Verruigd grasland (Hr) 

Verruigd grasland komt voor op het industrieterrein van de brouwerij van Alken tegen de N80. Het betreft hier een geruderaliseerd, verlaten mesofiel grasland. De dominante 

grassen in deze vegetaties zijn veelal: Gestreepte witbol, Kropaar en Kweek. De meest voorkomende ruderale plantensoorten zijn: Glad walstro, Bijvoet, distelsoorten en 
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Grote brandnetel.  

Verruigde graslanden zijn biologisch waardevol en in Vlaanderen zeer zeldzaam. Het verruigde grasland in het projectgebied is eerder van het natte type, waardoor even-

eens Riet vrij veel voorkomt. 

 Soortenrijke graslanden (Hp+) 

Soortenrijke graslanden komen in het project voornamelijk voor langs de Herk. Het betreft hier hp-graslanden met enkele soorten van de natte graslanden. Belangrijk voor 

het projectgebied zijn Pinsterbloem, Scherpe boterbloem en Kruipende boterbloem.  

Soortenrijke cultuurgraslanden zijn in Vlaanderen zeldzaam (klasse 4) en biologisch waardevol (w). 

 Populierenaanplanten op vochtige bodem (Lh) 

Op de BWK is een belangrijk populierenbos aangegeven ten noordoosten van de kruising van de Herk met de Simsebeek. Dit bos is momenteel niet meer aanwezig. Het 

werd omgezet tot een grasland (Hp). In het projectgebied komen momenteel geen populierenbossen meer voor, wel zijn nog een aantal boomrijen met populier aanwezig. 

 Kleine landschapselementen: 

Op het industrieterrein van de brouwerij van Alken zijn nog vrij veel bomenrijen aanwezig. Deze bestaan hoofdzakelijk uit populieraanplantingen. Sporadisch worden in het 

gebied bomenrijen met andere boomsoorten aangetroffen. Langs de Hondsgracht komt ter hoogte van de samenvloeiing met de Simsebeek een bomenrij met Gewone es 

voor. Op enkele andere plaatsen werd nog een korte bomenrij met Zwarte els aangetroffen. 

Enkel ter hoogte van de Hondsgracht in het meest zuidelijke gedeelte van het projectgebied nog enkele houtkanten voor met Eenstijlige meidoorn en Hondsroos.  

Er wordt tevens een ondiepe poel van ca. 2 are aangetroffen in het valleigebied van de Herk.  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Biologische Waarderingskaart: 

De Biologische waarderingskaart (BWK) is een ge-

biedsdekkend document op schaal 1/25000, waarop 

aan de hand van een reeks vooraf gedefinieerde karte-

ringseenheden, de aanwezige biotopen werden gekar-

teerd. De karteringseenheden zijn vooral gebaseerd op 
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de gezamenlijke aanwezigheid van karakteristieke plan-

tensoorten,  de vegetatiestructuur en omgevingsken-

merken. 

De biologische waardering van een gebied berust in de 

eerste plaats op een evaluatie van de voorkomende 

ecotopen. 

 

 

 

CONCLUSIE 

 De meest waardevolle ecotoop omvat de zone tussen de N80 en de Jardinstraat, met uitzondering van de zone Hx grenzend aan de Stationstraat. 

 De bestaande KLE-structuur en soortenrijke graslanden (Hp+) zijn belangrijke waardevolle natuurlijke-ecologische elementen.  

Deze natuurlijke kwaliteiten worden best niet verstoord en daar waar mogelijk herstel en versterkt. 
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6.2.3.  Landbouw 

GEBIEDSCONTEXT 

 Er zijn geen akkers gelegen in het projectgebied „Uitbreidingszone Brouwerij – Alken‟.  

 Het projectgebied wordt overwegend gekenmerkt door weiland / grasland: enerzijds soortenrij-

ke permanente cultuurgraslanden (Hp+) met relicten van halfnatuurlijke graslanden, en ander-

zijds soortenarme permanente cultuurgraslanden (Hp).  

 Aanwezigheid van enkele paardenweiden tussen de Kleine Herk en de Hondsgracht.  

 1 actief landbouwbedrijf gelegen aan de oever van de Herk.  

Deze landbouwactiviteit kent momenteel echter geen opvolging. Momenteel zijn de landbouw-

gronden in gebruik van het landbouwbedrijf, gelegen in het projectgebied langs de oever van 

de Herk (= hoeve Houben, lichtbruine stip op kaart). De familie Houben heeft hiervan een klein 

gedeelte (ca. 3 à 4 ha.) in eigendom, de overige gronden worden gepacht.  

Het gaat hier over een uitdovend landbouwbedrijf (geen opvolging).  

 

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Het decreet tot bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (MAP – II, dd. 11/05/1999) 

In mei 2002 werd op basis van het MAP-meetnet (periode november 2001 tot en met februari 2002) een nieuwe kaart aangemaakt door de Vlaamse overheid met de afba-

kening van de kwetsbare gebieden:  
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 In gans Vlaanderen worden bijkomende ‟bewarende‟ maatregelen van kracht.  Bijkomende ‟bewarende‟ maatregelen zijn:  

 - verstrenging van de uitrijregeling met één week - van 21 september nu tot 15 

     september - omdat het verlies van nitraten naar water het sterkst is wanneer er in 

    het najaar geen gewassen op de velden staan;  

 - verstrenging van de globale eindbemestingsnorm voor gras van 500 kgN/ha tot 450 

     kgN/ha met als belangrijkste bedoeling het gebruik van kunstmest te beperken; 

  - aanmoediging om een groenbemester in te zaaien na de teelten zodat het verlies 

    aan nitraten in het najaar beperkt wordt. 

De vallei van de Herk werd als “gebied met bewarende maatregelen” aangeduid. 

 

 Kwetsbare zones ecologisch waardevolle gebieden 

Met als doelstelling het behoud en de versterking van natuurwaarden werden er kwetsbare zones afgebakend op cultuurgronden in ecologische waardevolle gebie-

den, zijnde valleigebieden, agrarische gebieden met bijzondere waarde en ecologische waardevolle agrarische gebieden, habitat- of vogelrichtlijngebieden. In deze 

gebieden worden er 2 GVE/ha op jaarbasis toegelaten. Op graslanden met één van volgende kenmerken (hp*, hpr*, hpr+da, hr) op de Biologische Waarderings-

kaart wordt er een aanvulling van 100 kg N/ha uit chemische meststoffen toegelaten (“intermediaire bemestingsnorm”). Indien de percelen niet begraasd zijn wordt 

er 170 kg N/ha uit dierlijke mest en een aanvulling met 100 kg N uit chemische meststoffen toegelaten. Deze verstrenging geldt echter niet voor huiskavels. 

 Kwetsbare zones natuur 

Met als doelstelling het behoud en de versterking van natuurwaarden werden er kwetsbare zones afgebakend op cultuurgronden natuurgebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden, natuurreservaten. In deze gebieden geldt normaal gezien nulbemesting. Dit houdt in dat elke vorm van bemesting zoals drijfmest, stalmest, kunst-

mest, compost, etc. verboden is, enkel kan bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing, waarbij 2 GVE/ha op jaarbasis worden toegelaten (behalve in 

de periode tussen 1 juli tot 15 september). Ontheffing hiervan kan voor landbouwbedrijven met de status “gezinsveeteeltbedrijf” en voor huiskavels; dit betekent dat 

er wel nog bemest mag worden maar met maximum toegestane hoeveelheden (art. 15§8). 
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CONCLUSIE 

 Percelen in valleigebied enkel geschikt voor weiland (extensieve graaslanden).  

 Het enige landbouwbedrijf heeft geen directe opvolging. De bereikbaarheid / toegang tot de boerderij moet ten allen tijde gegarandeerd blijven.  Dit landbouwbedrijf heeft al-

le gronden in gebruik. 

 Landbouw kan in natuurgebied (volgens gewestplan) maar onder strikte randvoorwaarden.  
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6.2.4. Woonmilieu 

GEBIEDSCONTEXT  

 3 woningen gelegen in het projectgebied: 2 privé-woningen en een boerderij. 

 De uitbreidingszone van het regionaal bedrijventerrein Brouwerij-Alken grenst aan 

de achtertuinen van het landelijk woonlint langsheen de Stationstraat. 

 

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 geen relevante beleidsplannen 

 

CONCLUSIE 

 Onteigening van de 2 privé-woningen voor het garanderen van de uitbreidingsmo-

gelijkheid van de brouwerij Alken-Maes. 

 Bestaande landbouwbedrijf heeft geen opvolging. Er moet gezocht worden naar 

een aanvaardbare nabestemming voor deze bouwvolumes.  

 Aandacht voor de impact van de bedrijvigheid op de aangrenzende woonzones 

(voldoende buffering, herorganiseren van gemotoriseerd verkeer, …).  
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6.2.5.  Bedrijvigheid 

GEBIEDSCONTEXT 

 De brouwerij Alken-Maes is het belangrijkste bedrijf van het projectgebied. Het kan alleen 

in noordelijke richting, grenzend aan de bestaande bedrijfshallen. Voor het overige wordt 

het industrieterrein geflankeerd door bebouwing / bewoning en valleigebied.  

 Darcis a.s.v.d. nv (schilder- en pleisterwerken, wand- en vloerbekledingen, spuitplamuur), 

gelegen langsheen de Stationstraat, is reeds in 1970 gericht naar de mogelijke uitbreiding 

(parkings en nieuwe bedrijfsgebouwen oostelijk georiënteerd. 

 Belangrijkste handelsconcentratie in Alken centrum. Een kleinere cluster is gelegen 

langsheen de Stationstraat, ter hoogte van Darcis a.s.v.d. nv. 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

geen relevante beleidsplannen 

CONCLUSIE 

 Aandacht voor de integratie van bestaande bedrijvigheid,  met name het bedrijf Darcis nv. 

 Reserveren van een voldoende grote uitbreidingszone, grenzend aan de bestaande be-

drijfshallen van de brouwerij Alken-Maes, om ontwikkelingsgaranties te kunnen aanreiken.  

 Aandacht voor het centrum Alken als belangrijkste handelsconcentratie en –pool.  

 Aandacht voor functionele en visuele buffering naar woon- en valleigebieden   
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6.2.6. Ontsluiting 

GEBIEDSCONTEXT 

 N722 – spoorlijn 21 - N80 als bovenlokale ontsluitingsbundel, grenzend aan het projectgebied. 

 Zwaar verkeer (geluidshinder, veiligheid) op de Stationstraat, hoofdzakelijk gelinkt met de brouwerij-activiteiten. 

 Jardinstraat, N 754 en Meerdegatstraat vormen de belangrijkste lokale ontsluitingswegen.  

 OV-bereikbaarheid gegarandeerd via bestaande bushaltes langsheen de N722 en de stationstraat en via het station Alken.  

 Quasi ontoegankelijkheid van de projectgebieden voor langzaam verkeer, met uitzondering van de Oude Baan.  

 Buurt- en voetwegen op terrein quasi niet meer traceerbaar.  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

Mobiliteitsplan gemeente Alken6: 

Werkdomein A: Ruimtelijke Ontwikkelingen: 

 Werkdomein A2: Strategische projecten: 

- de verkeersafwikkeling van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid gebeurt via de aansluiting Meerdegat – N80. Dit zorgt voor een snelle afwikkeling naar het hogere ver-

keersnetwerk, zonder de lokale structuren extra te belasten. 

- In het kader van het streefbeeld N80 wordt een ongelijkgrondse herinrichting van de aansluiting N80 – Meerdegatstraat vooropgesteld.  

- Herinrichting van de N722 als secundaire weg type III (verhogen van de verkeersveiligheid, ontmoedigen van het doorgaand verkeer en vrachtverkeer. 

- Inrichting multimodaal knooppunt(je) station Alken, met P&R-zone, overdekte fietsenstalling, pleinfunctie, wachtcomfort, … 

 Werkdomein A3: Wegencategorisering: 

- N 80: primaire weg type II 

                                                           

6 Mobiliteitsplan Alken, Beleidsplan (fase 3), Libost–Groep nv, PAC dd. 23/11/2004 
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- N722: secundaire weg type III (prioritair voor bovenlokaal  OV en lokaal fietsverkeer) 

- Meerdegatstraat (tussen spoorlijn 21 – N80) en de Jardinstraat worden als secundaire weg type II aangeduid. De gemeente doet een suggestie aan de provincie om bij de 

herziening van het RSPL deze heropwaardering mee te nemen. Indien de nieuwe ontsluiting van de uitbreidingszone brouwerij – Alken gerealiseerd wordt, dan stopt het sta-

tuut secundaire weg type II bij de nieuwe aansluiting met de Jardinstraat. 

- Stationstraat: lokale weg type I 

- Grootstraat: lokale weg type II 

-Meerdegatstraat (tussen N722 en spoorlijn 21): lokale weg type III.  

- ongelijkgrondse aansluiting N 80 met onderliggend wegennet (Meerdegatstraat). 

- ongelijkgrondse kruising Stationstraat – N80 zonder aansluiting met de N80.  

Werkdomein B: Ontwikkeling verkeersnetwerken: 

 Werkdomein B2: Fietsbeleidsplan: 

- Stationstraat – OLV Straat en de Grootstraat: bovenlokale fietsroute als onderdeel van het provinciaal fietsroutenetwerk 

- Jardinstraat en Meerdegatstraat als aanvullende routes van (boven)lokaal belang (routes welke de kernen met de industriezones verbinden) 

 Werkdomein B3: Beleidsplan Openbaar Vervoer: 

- station Alken als openbaar vervoersknooppunt type C met een intergemeentelijk en multimodaal karakter. 

- OLV-straat / Stationstraat / Dorpsstraat en Meerdegatstraat als regulier openbaar vervoerslijn behouden.  

- N 722 als verbindende intergemeentelijke buslijn (niveau C) uitbouwen.  

 Werkdomein B4: Beleidsplan autoverkeer: 

- nieuw ontsluitingsvoorstel brouwerij vanaf Jardinstraat parallel aan de Stationstraat (achter bestaande lintbebouwing). 

- aantakken op bovenlokale wegenstructuur.  

 

Atlas van de buurtwegen: (zie plan “Bestaande toestand”) 

Volgende buurtwegen situeren zich in het projectgebied: 

 Buurtweg nr. 6 (Oude Baan - Kolmen) 
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 Buurtweg nr. 71  

 Buurtweg nr. 89 

 Buurtweg nr. 103 

Volgende voetwegen situeren zich in het projectgebied: 

 Voetweg nr. 98 (langsheen de Kleine Herk) 

 Voetweg nr. 166 

CONCLUSIE 

 Nieuwe uitbreiding bedrijventerrein brouwerij – Alken ontsluiten via een nieuwe insteek-

weg aangetakt op de Jardinstraat. 

 Meerdegatstraat (gedeelte tussen spoorlijn 21 – N80) als belangrijkste ontsluiting van het 

industriegebied Kolmen aanduiden. 

 Afbouwen van de sluikverkeersverbinding tussen de N722 en de N80 via de Meerdegat-

straat.  

 Nieuw ongelijkgrondse verkeersknooppunt N80 – Meerdegatstraat = voldoende ruimte 

voorzien in bestemmingsplan. 
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6.2.7.  Landschap 

GEBIEDSCONTEXT 

 Enkele beeldbepalende woningen langsheen de Stationstraat. 

 Oude en nieuwe brouwerijgebouwen en de kerk van Alken als beeldbepalende visuele bakens 

 Open zichten over de Herkvallei richting centrum Alken (brouwerij, kerk, graaslanden) 

 De begeleidende bomenrijen langsheen de sterk meanderende beeklopen.  

 Hoogspanningsmasten in de Herkvallei (zie stedenbouwkundige randvoorwaarden in stedenbouwkundige voorschriften).  

 Ongestructureerde achterkanten woonlint Stationstraat 

 Negatieve beeldkwaliteit bestaande boerderij in de Herkvallei.  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Landschapsatlas: 

De Herk doorkruist als belangrijkste lijnrelict het PRUP, omgeven door een traditioneel landschap, die over-

eenkomt met het omliggende valleigebied van de Herk. Ten noorden van het PRUP vloeit de Herkvallei als 

traditioneel landschap samen met het traditioneel landschap „Mombeekvallei‟.  

De middenloop van de Mombeek vormt tevens een relictenzone.  

In het studiegebied van het PRUP komen geen puntrelicten voor, zij het wel dat in de directe nabijheid enke-

le relicten de projectzone flankeren, nl. Kasteel Geuzentempel, de Groenmolen, de St-Aldegondakerk en de 

Dorpsmolen. 
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CONCLUSIE 

 Behouden en versterken van het open zicht op Alken centrum over de Herkvallei. 

 Behouden en versterken van de KLE-structuur in de valleigebieden.  

 Buffering noodzakelijk van de ongestructureerde achterkanten woonlint Stationstraat. 

 Aandacht voor de negatieve impact van de bestaande boerderij in de Herkvallei (qua beeldkwaliteit aangebouwde stallingen).  
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6.3. UITBREIDING KOLMEN 

6.3.1.  Water 

GEBIEDSCONTEXT 

 De Herk- en Mombeekvallei creëert “waterzieke” (ROG-gebieden) en waterverzadigde gronden in het projectgebied „Uitbreidingszone Brouwerij - Alken‟. Voor de uitbreiding 

Kolmen is dit niet zozeer het geval.  

De natuurlijke draineringsklasse (tweede letter in bodemserie) van de voorkomende bodems geeft aan dat de bodems variëren van sterk gleyig (e) tot zwak gleyig (c).  De 

sterk gleyige bodems zijn zeer nat, de grondwatertafel bevindt zich kort tegen het maaiveld. (30 – 50 cm). Bij de zwak gleyige bodems bevindt de grondwatertafel zich op 

ca. 1,25 m onder het maaiveld.  

In de uitbreiding Kolmen‟ worden de bodems natter in de richting van de beken (noordoostelijke richting). 

 Ten oosten van de Meerdegatstraat wordt een particuliere vijver aangetroffen (dieper gelegen, steile randen).  

 De uitbreiding Kolmen is niet in overstromingsgebied gelegen (ROG – gebieden) en er worden geen beken of grachten aangetroffen.  
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bodemkaart 

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Zie paragraaf 6.2.1 Water 

 

CONCLUSIE 

 Geen effectieve waterproblematiek = gravitaire afwatering oppervlaktewater naar Herkvallei is mogelijk.  
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 Ondergrondse waterbuffering en constructies (kelder, …) zijn mogelijk (niet ter hoogte van de gemeentelijke stortplaats – zie verder).  

 Streven naar min. 200 m³ / ha. verharding waterbergingscapaciteit mits het integreren van bijkomende infiltratiemogelijkheden op het terrein zelf (waterdoorlatende materia-

len, grachten in bufferzones, …) 

 

6.3.2. Natuur 

GEBIEDSCONTEXT 

Waardevolle ecotopen: 

In dit gedeelte van het projectgebied komen zeer weinig waardevolle ecotopen voor. Akkers (Bl), enkele soortenarme permanente cultuurgraslanden (Hp), een geïsoleerde laagstam-

fruitplantage en enkele solitaire loofbomen bepalen de natuurlijke structuur.  

 Loofhoutaanplanten 

Loofhoutaanplanten (exclusief populier, eik, beuk) komen volgens de BWK voor op de spoorwegberm ten zuiden van de uitbreiding Kolmen. Deze ecotopen zijn biologisch 

waardevol, doch niet natuurlijk waardoor ze geen zeldzaamheidsstatus krijgen toebedeeld. De spoorwegbermen in het projectgebied bestaan uit een ruige grasvegetatie 

met lage bomen en struiken, die eerder ijl voorkomen. 

 Kleine landschapselementen: 

In het akkergebied bij Kolmen komen geen bomenrijen voor. Enkele solitaire loofbomen komen op één plaats voor.  

De zone ten oosten van de Meerdegatstraat is ecologisch waardevoller, met een particuliere vijver (steile randen).  

 Bijzondere soorten: amfibieën 

De bovenvermelde particuliere paaiplaats is een paaiplaats voor padden. Een deel van de padden hebben hun winterkwartier in het gebied, vermoedelijk in de spoorweg-

bedding (rode cirkel op kaart). In het voorjaar wordt een paddenoverzetactie georganiseerd. De telling van de actie in 2005 leverde de volgende resultaten: 372 padden, 1 

bruine kikker. Ondanks de actie werden 89 padden en 1 alpenwatersalamander slachtoffer van het verkeer.  

 

 

 



PROVINCIE LIMBURG – GEMEENTE ALKEN           

PRUP „Regionale bedrijventerreinen Brouwerij - Alken en uitbreiding Kolmen‟       63-36510 

 

 TOELICHTINGSNOTA                                                                                                                                                                                                                                                           Technum nv, Hasselt      6611 

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Biologische waarderingskaart. 

 

 

 

CONCLUSIE 

 Paddenpopulatie behouden door: 

- Voorzien van een groene onbebouwde randsstrook langs de Meerdegatstraat en vooral langs het spoor als overwinteringsbiotoop; 

- vermijden dat er nog meer paddenverkeersslachtoffers vallen langs de Meerdegatstraat;  
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6.3.3.  Landbouw  

GEBIEDSCONTEXT 

 Zeer geschikte landbouwgronden (voornamelijk akkers op lemige bodem = biologisch minder waarde-

vol).  

Het gaat hier voornamelijk over maïsteelt, met enkele percelen grasland / weiland langsheen de Meer-

degatstraat. Een geïsoleerde laagstamfruitboomgaard komt tevens centraal in het projectgebied voor.  

 De Oude Baan (onverharde weg) garandeert de bereikbaarheid van de landbouwgronden (en de be-

reikbaarheid van de achtertuinen van de privé-woningen langsheen de N722). 

 De landbouwgronden (excl. de laagstamfruitboomgaard en de percelen 70m en 70p) zijn in gebruik 

door één landbouwbedrijf (fam. Duyssens - zie rode stip op kaart). Dit jong landbouwbedrijf (eigenaar is 

ca. 40 jaar) heeft een groot deel van deze landbouwgronden in eigendom.   De twee percelen langs-

heen de Meerdegatstraat (70m en 70p) worden momenteel gepacht door de familie Houben (hetzelfde 

landbouwbedrijf in het projectgebied t.h.v. de brouwerij Alken).  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

Zie hoger: „Decreet tot bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (MAP – II, dd. 11/05/1999)‟ 

CONCLUSIE 

 Zoeken naar mogelijke compensatie, bv. in de Herkvallei (t.h.v. het projectgebied „uitbreiding Brouwerij-Alken‟). Hiervoor kan een studie opgestart worden.  

 Momenteel maakt een goed functionerend landbouwbedrijf (fam. Duyssens) gebruik van het overgrote deel van de landbouwgronden in het projectgebied. 
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6.3.4. Woonmilieu 

GEBIEDSCONTEXT 

 Bestaande zonevreemde woning gelegen in landbouwgebied en in het te ontwikkelen pro-

jectgebied. 

 Geïsoleerde wooncluster met 4 woningen langsheen de Oude Baan, ingesloten door KMO-

zone (betonbedrijf Max Pels beton) 

 De achtertuinen van het landelijk woonlint langsheen de N722 grenst aan de uitbreiding Kol-

men.  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Geen relevante beleidsplannen 

 

CONCLUSIE 

 Onteigening bestaande zonevreemde woning in agrarisch gebied.  

 Voldoende buffering noodzakelijk om conflict woongebied – bedrijventerrein te minimaliseren.  

 Bestaande geïsoleerde woningcluster moet in vraag gesteld worden i.f.v. visie op bedrijvig-

heid en ontsluiting. 

 Bedrijven zoneren zodat kleinere bedrijven en bedrijven met weinig hinder grenzen aan tui-

nen 
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6.3.5. Bedrijvigheid 

GEBIEDSCONTEXT 

 Overlast bedrijvigheid van Max Pels beton (geluid, schaalbreuk), ingesloten door de 

N722, het landelijk woonlint en het agrarisch gebied in het zuiden.  

 KMO-zone Max Pels beton isoleert 4 woningen.  

 Handelsconcentratie ter hoogte van de kruising N754 – N722.  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Geen relevante beleidsplannen 
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Max Pels beton  

In het kader van het gemeentelijk RUP „zonevreemde bedrijven‟ (voorontwerpfase Eurosense – 

d.d. 12/04/2006) wordt het bestemmingsplan aangepast aan de bestemmingszones van het 

PRUP. De bufferzones sluiten op elkaar aan en de langzaam verkeersverbinding (afbuiging 

Oude Baan in de bufferzone Max Pels beton) worden op elkaar afgestemd, zodat het PRUP en 

het gemeentelijk RUP als één aaneengesloten geheel ontwikkeld kan worden.  

In het PRUP wordt een aansluitend gebied gereserveerd voor de uitbreiding van Max Pels be-

ton (of een ander bedrijf op deze locatie), zodat één aaneengesloten bedrijfsperceel wordt ge-

creëerd. De randvoorwaarden, opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van het 

PRUP, eisen wel dat de oriëntatie en herstructurering van het aanpalende bedrijf zich bij uit-

breiding moet enten op de nieuwe ontsluitingsinfrastructuur en interne organisatie van het regi-

onale bedrijventerrein Kolmen. Dit impliceert dat het bedrijf zich ruimtelijk én functioneel volle-

dig moet keren weg van de N722 (zowel o.v.v. bereikbaarheid als o.v.v. functies). Op die ma-

nier wordt de N722 (vrachtverkeer) sterk ontlast.   

CONCLUSIE  

 Bestaande geïsoleerde woningcluster moet in vraag gesteld worden i.f.v. visie op be-

drijvigheid en ontsluiting;  

 Mogelijkheid voorzien om de KMO-zone Max Pels beton functioneel (naar ontsluiting, 

bedrijfsuitbreiding, …) te integreren in de nieuwe uitbreiding Kolmen. 

 Buffering naar aangrenzende woongebieden. 
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6.3.6. Ontsluiting 

GEBIEDSCONTEXT 

 N722 – spoorlijn 21 - N80 als bovenlokale ontsluitingsbundel, grenzend aan het projectgebied. 

 Sluikverkeer tussen N722 en N80 via de Meerdegatstraat. 

 Stationsomgeving Alken (P&R-zone) grenzend aan projectgebied. 

 Aanwezigheid van bushaltes langsheen de N722. 

 Streekverbinding van De Lijn via de Meerdegatstraat. 

 Problematische bakstenen spoorwegonderdoorgang Meerdegatstraat (smal profiel, onveilig, noodzakelijke renovatie).  

 Oude Baan (grotendeels onverhard) als soort van servitudeweg voor de aangelanden.  

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 zie mobiliteitsplan (zie hoger 6.2.6) 

CONCLUSIE 

 Geen bijkomende gelijkgrondse kruisingen van de spoorlijn 21 mogelijk. Enkel renovatie van de bestaande spoorwegonderdoorgang gepland door Infrabel nv (smal profiel 

behouden).7 

 Nieuwe ontsluiting uitbreidingszone Kolmen: streven naar een ongelijkgrondse kruising van de spoorlijn 21, minimaliseren van onteigeningsluik, minimaliseren van ruimtelij-

ke ingrepen (taluds, terreininsnijdingen, …), versterken van ontsluitingsconcept globaal bedrijventerrein Kolmen, minimaliseren van de negatieve impact op het functioneren 

van bestaande bedrijven. 

 De Lijn wenst de streekverbinding langsheen de Meerdegatstraat te behouden, zij het dat een kleine omleiding toegestaan is.  

 Functionele link (voetgangers – fietsers) met stationsomgeving en bushaltes noodzakelijk. 

                                                           

7 Conclusies na terreinbezoek met Infrabel nv (dhr. Kris Meulders), dd. 30 nov. 2005.  
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 Aandacht voor het sluikverkeer via de Meerdegatstraat. 

 De Oude Baan als grens van de uitbreiding Kolmen aanduiden. 

6.3.7.  Landschap 

GEBIEDSCONTEXT 

 Geen erfgoedwaarden aanwezig, met uitzondering van de bakstenen spoorwegtunnel in de Meerdegatstraat.  

 Mooi zicht op de Herkvallei en de kerk van St-Lambrechts-Herk van op de Meerdegatstraat 

 Monotoon landbouwlandschap (akkervelden) 

 Ongestructureerde achterkanten privé-tuinen langsheen de Oude Baan 

 Ongestructureerde spoorwegtalud. 

 Schaalbreuk betonbedrijf Max Pels beton en aangrenzende woningen. 

 

RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Landschapsatlas (zie hoger 6.2.7) 

 

CONCLUSIE 

 Bij de uitbreiding Kolmen bijzondere aandacht schenken aan het kwalitatief afwerken van het ruimtelijke weefsel en de beeldkwaliteit.  

 Aandacht voor de inrichting van de overgangszone Herkvallei – industriegebied t.h.v. de Meerdegatstraat.  

 Aandacht voor buffering naar woongebied en kwalitatief inrichten van de spoorwegtalud. 

6.3.8.  Milieu 

GEBIEDSCONTEXT 

 Oud gemeentelijk stort (huisvuilafval) van 1960 tot 1970 op het perceel 70p langsheen de Meerdegatstraat (ca. 70 are) 

Geschatte diepte 2m.00, niet ingekapseld met folie, gewoon met teelaarde.  
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RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

 Geen relevante beleidsdocumenten voor handen, enkel een administratief dossier bij OVAM (opgemaakt door LISEC).  

 

CONCLUSIE 

 Aanvragen van een oriënterend en beschrijvend bodemattest (stabiliteit van deze zone 

vaststellen, …). 

 Randvoorwaarden opleggen aan constructies binnen deze zone (naar fundering, …). 

 Verbieden van ondergrondse constructies (kelders, waterberging, grachten, …) en leidin-

gen binnen deze zone.  

 Verbieden van waterdoorlatende materialen te gebruiken (verhardingen en gebouwen 

worden dan de gecontroleerde afdekstructuur) 

 Manuele proefboringen bevestigen de aanwezigheid van oud huishoudelijke stortmateriaal 

in een beperkte dikte (1 - 2  m).  Dit is geen beperking voor de ontwikkeling van een be-

drijventerrein maar er moeten zowel milieuhygiënische als bouwfysische aspecten in acht 

genomen en onderzocht worden. 
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7. Gewenste ruimtelijke structuur van de ruimere omgeving – Structuurschets 

7.1. ALGEMENE VISIE – CONCEPT 

 

WATER 

 

 

NATUUR 

 

LANDBOUW 

 

 

WOONMILIEU 

 

 

 

BEDRIJVIGHEID 

 

 

 

ONTSLUITING 

 

 

LANDSCHAP 

VRIJWAREN EN HERKENBAAR MAKEN VAN DE HERKVALLEI ALS NATUUR-

LIJKE DRAGER – STREVEN NAAR INTEGRAAL WATERBEHEER 

 

BEHOUD, HERSTEL EN VERSTERKING WAARDEVOLLE ECOTOPEN EN KLE‟s 

 

LANDBOUW WORDT BEHEERDER  VAN  LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL 

AGRARISCH GEBIED IN DE HERKVALLEI 

 

MINIMALISEREN VAN DE NEGATIEVE IMPACT DOOR AANLEG VAN KRACH-

TIGE BUFFERS EN VERMINDEREN VAN VERKEER DOORHEEN HET OMLIG-

GENDE WOONWEEFSEL 

 

STREVEN NAAR EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK, DIFFERENTIATIE, FUNCTIO-

NALITEIT EN INTEGRATIE VAN ZOWEL HISTORISCH GEGROEIDE  ALS RE-

GIONALE BEDRIJVEN 

 

STREVEN NAAR EEN LOGISCHE BEREIKBAARHEID VOOR ALLE VER-

KEERSMODI 

 

BEHOUD VAN DE BEELDWAARDE VAN HET BEDRIJVENTERREIN EN LAND-

SCHAP MET GROEN ALS STRUCTURERENDE DRAGER 
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8. Gewenste ruimtelijke structuur voor het projectgebied – Toelichtingsschets 

8.1. INLEIDING 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Alken heeft zich (d.d. 13/06/2005) principieel akkoord verklaard met de afspraken aangaande het opstellen van het 

PRUP “Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen”, zoals vermeld in het schrijven van 27 mei 2005, namelijk dat het gemeentebestuur na goedkeuring 

van het PRUP en het bijhorende onteigeningsplan zal instaan voor de uitvoering van het onteigeningsplan en het bouwrijp maken van het terrein. Onder het bouwrijp maken van 

het terrein wordt verstaan: de infrastructuurwerken, het grondverzet, de aanleg van het open ondergronds waterbufferbekken en de aanleg van de bufferzones (enkel in de uitbrei-

dingszone van de Kolmen).  

Verder neemt het gemeentebestuur (en/of eventueel de POM) het beheer van de bufferzone tussen de uitbreiding Kolmen en de Oude Baan voor hun rekening. De overige buffer-

zones worden beheerd door de aanpalende eigenaar(s).  
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8.2. GEBIEDSGERICHTE INVULLING “UITBREIDINGSZONE BROUWERIJ-ALKEN” 

8.2.1.  Water 

 Realiseren van een open grachtensysteem langsheen de ontsluitingsinfrastructuur met een buffercapaciteit van minimum 200 m³/ha. verharding (incl. daken).  Dit sys-

teem dient voor infiltratie in drogere periodes, als voor buffering in nattere periodes, mits hun aansluiting op de waterlopen geknepen wordt.  

 Realiseren van een afzonderlijk waterbufferbekken op de terreinen van de brouwerij (ontwikkeling = lange termijn visie); 

Dit vereenvoudigt de gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein; 

 De Herk (incl. de te vrijwaren ruimingszone) wordt als harde bebouwingsgrens aanhouden.  

 Streven naar een maximale herbruik van oppervlaktewater door de individuele bedrijven.  

 De bergingscapaciteit van het valleigebied mag niet gehypothekeerd worden.  

 

8.2.2.  Natuur 

 Dense bufferzone van 15m. ontwikkelen met inheemse beplanting (menging loofbomen, heesters) en aarden wal / talud tussen woongebied en bedrijventerrein; 

 Transparante bufferzone realiseren naar het valleigebied (begeleidende bomenrijen langsheen de Herk)  

 Gedeelte van het valleigebied als „coulissenlandschap‟ ontwikkelen (bosjes, houtkanten, poelen, …) die fungeert als bufferzone tussen het woonlint Meerdegat en de 

woonwijk Hakkeveld enerzijds, en het bedrijventerrein anderzijds; 

 Realiseren van smalle houtkanten of ruigtes, dwars op de Herk, Kleine Herk en Hondsgracht, zonder een visuele barrière te vormen in het valleigebied van de Herk (en-

kel inheemse haagstructuren en/of lage ruigtes); 

 De natuurlijk-ecologisch meest waardevolle zone tussen de N80 en de Jardinstraat (excl. de eerste 100m. vanaf de Stationstraat) behouden en verder versterken. De 

ruigten met rietbeplanting in de meest noordoostelijke zone (Meerdegatstraat) wordt als natuurlijk-landschappelijke „poort‟ tot het projectgebied versterkt. 
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 De beide oevers van de beken worden voorzien van een natuurlijke bufferzone (1ste categorie: 8m., 2de en 3de categorie: 5m.). 

 Vernatuurlijken van de Herkvallei ten zuiden van de Grootstraat, na herlokatie van de stockageruimte en personeelsparking van de brouwerij Alken – Maes (= versterken 

van de continuïteit van de valleigebieden); 

 

8.2.3.  Landbouw 

 De gras- en weilanden in het open gebied van de Herkvallei ontwikkelen als landschappelijk waardevol agrarisch gebied (strikte randvoorwaarden). 

(= open graaslandzone); 

 Geen nieuwe landbouwnederzettingen toegestaan in de Herkvallei, o.w.v. de overstromingsproblematiek (zone non-aedificandi); 

 Bereikbaarheid van het bestaande landbouwbedrijf blijven garanderen; 

 

8.2.4.  Woonmilieu 

 Inbufferen van het landelijk woonlint Stationstraat; 

 Onteigening van de 2 privé-woningen voor de ontwikkeling van de uitbreidingsbehoefte van de brouwerij Alken-Maes; 

 Integreren van bedrijfswoningen (directiewoning, conciërgewoning) op het bedrijventerrein (geschakeld aan bijhorend bedrijfspand en maximaal gericht naar de Herkvallei 

(= representatief front creëren); 

 

8.2.5.  Bedrijvigheid 

 Geschakelde en gestapelde bouwvolumes (efficiënt ruimtegebruik): bv. magazijnen op gelijkvloers, wonen en kantoren op verdieping; 

 Inrichten als regionaal bedrijventerrein: flexibele percelen met een minimumoppervlakte van 0,5ha. (kleinere percelen mogelijk in codering 1- zie voorschriften) met een 

onderscheid tussen de zones die grenzen aan het woonlint Stationstraat en de zones die grenzen aan de Herkvallei. De impact op het woonlint moet immers geminimali-

seerd worden door het beperken van hinderlijke bedrijvigheid in deze zones.  

 Gedeelte (ca. 3ha. – zie hoofdstuk „Ruimtebehoefte‟) uitbreiding Brouwerij Alken-Maes als historisch gegroeid bedrijventerrein ontwikkelen; 
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 Interne stockageruimten: geen stockage in de belangrijke zichtassen en „achterkanten‟ van bedrijfsgebouwen (visuele transparantie); 

Haagstructuren of blinde muren kunnen de stockagezones visueel scheiden van het valleigebied; 

 Bedrijfsgebouwen met specifieke bouwvoorwaarden onder de hoogspanningsleidingen (zie stedenbouwkundige voorschriften PRUP); 

 Bestaande bedrijvigheid Darcis nv functioneel integreren in het bedrijventerrein (qua ontsluiting, parkeermogelijkheden, ...).  

 

8.2.6.  Ontsluiting 

 Nieuwe insteekweg van uit de Jardinstraat, met een voldoende breed openbaar domein (ca. 16m: openbare groenzone, fiets/voetpad, gewapende groenzone, rijweg, 

open grachten, …); 

 Gebundelde parkeerzones aan de voorkanten van de bedrijfsgebouwen, met gezamenlijke insteken naar de hoofdontsluiting; 

 Waar mogelijk gezamenlijke circulatiezones; 

 Bestaande insteekweg vanuit de Stationstraat (inrit naar boerderij) versterken als langzaam verkeersverbinding tussen de Stationstraat (OV-haltes) en het bedrijventer-

rein. Deze LV-as wordt verder doorgetrokken over de Herkvallei en aangesloten op het bestaande netwerk van buurt- en voetweg (meer bepaald op voetweg nr. 98 en 

buurtweg nr. 71) 

 Tonnagebeperking op de Stationstraat (tussen Jardinstraat en centrum Alken) als de nieuwe insteekweg gerealiseerd is; 

 

8.2.7.  Landschap 

 Behouden van het open zicht op de brouwerij en de kerk van Alken centrum vanuit de Jardinstraat (open graaslandzone); 

 Versterken van de KLE-structuur in de valleigebieden; 

 Realiseren van kwalitatieve bufferzones (inheemse hoogstambomen en heesters, ...) – bufferzone van 15m. langs woonlint Stationstraat met ingegroende aarden wal 

realiseren; 

 Begeleidende bomenrijen als „groene vingers‟ vanuit het valleigebied integreren in het bedrijventerrein; 
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8.3. TOELICHTINGSSCHETS “UITBREIDINGSZONE BROUWERIJ – ALKEN” 
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8.4. GEBIEDSGERICHTE INVULLING “UITBREIDING DE KOLMEN” 

8.4.1.  Water 

 Integraal waterbeheer: motto = hoe meer infiltratiespreiding, hoe beter. 

- realiseren van een grachtsysteem ((wadi) in de bufferzones en langsheen de spoorlijn (excl. stortplaats). Deze grachten fungeren als waterbufferbekken met een mini-

male buffercapaciteit van minimum 200 m³/ha. verharding (incl. daken); Ter hoogte van het oude gemeentelijke stort mag niet gegraven worden.  

- maximaal integreren van waterdoorlatende materialen.  

- aantakken van grachtensysteem op Herkvallei of rioleringssysteem Meerdegatstraat.  

 Gescheiden rioleringssysteem met individuele waterzuiveringsmaatregelen (KWS-scheiders, ...); 

 Streven naar een maximale herbruik van oppervlaktewater door de individuele bedrijven.  

 

8.4.2.  Natuur 

 Dense bufferzone van 25m. ontwikkelen met inheemse beplanting (menging loofbomen, heesters) tussen woongebied en bedrijventerrein; 

Meervoudig gebruik: integratie van waterinfiltratie (wadi‟s, grachtensysteem), groene vinger vanuit Herkvallei, visuele buffering, ... 

 Realiseren van inheemse taludbegroeiing (rekening houden met de hoogte/afstandsnormeringen NMBS!) langsheen de spoorlijn 21; 

 Creëren van een overgangszone Herkvallei – bedrijventerrein (graszones, boommassa, ...); 

 Inrichting overwinteringplaats paddenpopulatie:  muurtjes, paddentunneltjes, 
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8.4.3.  Landbouw 

 Herbestemmen van het agrarische gebied naar regionaal bedrijventerrein Uitbreiding Kolmen. Herlokaliseren van de bestaande landbouwactiviteiten.  

 

8.4.4.  Woonmilieu 

 Inbufferen van het landelijk woonlint N722; 

 Onteigening van 1 privé-woning voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein; 

 Integreren van bedrijfswoningen (directiewoning, conciërgewoning) op het bedrijventerrein (geschakeld aan bijhorend bedrijfspand (= representatief front creëren); 

 Uitdoofbeleid voor de bestaande wooncluster langsheen de Oude Baan;  

 

8.4.5.  Bedrijvigheid 

 Geschakelde en gestapelde bouwvolumes (efficiënt ruimtegebruik): bv. magazijnen op gelijkvloers, wonen en kantoren op verdieping; 

 Inrichten als regionaal bedrijventerrein: flexibele percelen met een minimum perceeloppervlakte van 0,5ha. (kleinere percelen mogelijk in codering 1- zie voorschriften)  
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 Bedrijfsgebouwen met specifieke bouwvoorwaarden ter hoogte van de oude gemeentelijke stortplaats (stabiliteit, ...); 

 De randvoorwaarden creëren voor een maximale functionele integratie van de bestaande bedrijvigheid Max Pels beton in het regionaal bedrijventerrein (ontsluiting 

vrachtverkeer enten op nieuwe ontsluitingsinfrastructuur = ontlasting N722, bedrijvigheid gericht naar nieuw bedrijventerrein, ...); 

 

8.4.6.  Ontsluiting 

 Ontmoedigen van het sluikverkeer via de Meerdegatstraat dmv het opheffen van de auto-toegankelijkheid ter hoogte van de huidige spoorwegonderdoorgang in de Meer-

degatstraat.  

Het gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van het vrachtverkeer!) kan nog wel via het nieuwe bedrijventerrein en de Kleine Kolmenstraat de N80 bereiken, zij het op 

een minder vlotte manier.  

 Enkel renovatie van de bestaande spoorwegonderdoorgang en een beperkte toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. 

 Ontsluiting uitbreiding Kolmen in het verlengde van de Kleine Kolmenstraat (via nieuwe spoorwegtunnel) met aandacht voor de technische randvoorwaarden van de 

nieuwe spoorwegtunnel (wegbreedtes, vrije hoogtes, gravitair afvoeren oppervlaktewater, ...); 

 Functionele link (voetgangers – fietsers) met stationsomgeving en bushaltes (N722) realiseren.  

Vanuit de bestaande bushaltes langsheen de N722 en het station wordt een wandelpad (breedte zone 6m.) gerealiseerd, doorheen de bufferzone en rechtstreeks aange-

takt op de voetpaden langsheen de nieuwe interne ontsluitingsas. 

 De Oude Baan blijft achter de woningen de grens van de uitbreiding Kolmen; vanaf de Stationsstraat blijft ze toegankelijk tot de bestaande woonfuncties verdwijnen.  Bij 

uitdoven van deze woonfunctie wordt deze link opgeheven. Op die manier kan Max Pels beton aansluiten op het regionaal bedrijventerrein en zich functioneel oriënteren  

naar het bedrijventerrein. De achtertuinen langs de St- Truidersteenweg blijven bereikbaar vanuit de Meerdegatstraat en via een nieuwe weg die op de grens van Max 

Pels beton wordt aangelegd. 
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8.4.7.  Landschap 

 Het creëren van groene vingers vanuit de Herkvallei, parallel aan de N722 – spoorlijn 21:  een bufferzone met inheemse planten langsheen de Oude Baan, de begelei-

dende bomenrijen langsheen de interne ontsluitingsas en de taludbegroeiing langsheen de spoorlijn geven vorm aan dit groene vingers – concept; 

 Het creëren van een overgangszone tussen Herkvallei en bedrijventerrein met behulp van een bomenmassa in combinatie met grasveldjes en inheemse onderbegroeiing. 

Het zicht op de kerk van St-Lambrechts-Herk vanuit deze overgangszone blijft behouden.  

 De zachte glooiing van de nieuwe interne ontsluitingsas zorgt voor een gevoelsmatige afstandsverkorting, hetgeen aangenamer is voor de gebruiker en hetgeen noodza-

kelijk is bij gebrek aan voldoende sprekende eindpunten. 

 Het creëren van een front (magazijnen op gelijkvloers, kantoren en woningen op verdieping) langsheen de nieuwe ontsluitingsas versterkt het imago van het regionale 

bedrijventerrein;  

8.4.8. Milieu 

 Specifieke zonering ter hoogte van het oude gemeentelijke stort met aangepaste technische maatregelen. Ondergrondse structuren worden tot een minimum beperkt.  
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8.5. TOELICHTINGSSCHETS “UITBREIDING KOLMEN” 
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9. Fasering 

9.1.1. Uitbreidingszone Brouwerij - Alken 

Deze uitbreiding kent een duaal karakter: gedeeltelijk regionaal bedrijventerrein, gedeeltelijk een uitbreiding van het historisch gegroeid bedrijventerrein brouwerij Alken-Maes. De 

uitbreidingsbehoefte van de brouwerij (ca. 3ha.) wordt grenzend aan de bestaande gebouwen gepland. In een eerste fase wordt de nieuwe ontsluitingsas en de bufferzone (met 

bushalteverbinding) gerealiseerd. In een latere fase (of parallel) kan de brouwerij de nodige uitbreidingen plannen. Een afzonderlijke bovengrondse waterbuffering op de terreinen 

van de brouwerij is noodzakelijk om een losgekoppelde fasering mogelijk te maken. Het herlokaliseren van de bestaande stockagezone en personeelsparking ten zuiden van de 

Grootstraat is echter een randvoorwaarde die gekoppeld wordt aan de uitbreidingsmogelijkheid (3ha.) van de brouwerij in noordelijke richting.  

Er wordt een minimum perceelsoppervlakte voorzien van 0,5ha. (kleinere percelen mogelijk in codering 1- zie voorschriften) en een maximum van 2ha. (met uitzondering voor de 

herlocatie van bestaande bedrijven in de gemeente – zie voorschriften codering 2) 

De landscaping en natuurlijk-ecologische ingrepen in de Herkvallei kunnen parallel aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein gebeuren. De bereikbaarheid van de bestaande 

boerderij dient gegarandeerd te blijven. 

 

9.1.2. Uitbreiding de Kolmen 

In een eerste fase moeten de nieuwe ontsluitingsstructuur en de spoorwegtunnel ervoor zorgen dat de bedrijfspercelen voldoende uitgerust zijn (bereikbaar, rioleringsstelsel, ...).  

De bufferzone en het waterbufferbekken (met wadi‟s) worden tevens in de eerste fase gerealiseerd om zodanig de impact op het aangrenzende woonweefsel te minimaliseren en 

het integraal waterbeheer te garanderen. Zoals de ruimtebehoefte reeds aantoont (zie hoofdstuk „Ruimtebehoefte‟) heeft Max Pels beton een uitbreidingsbehoefte van ca. 4ha. 

Om die reden wordt de bufferzone onderbroken ter hoogte van de bestaande KMO-zone. Een zone van 4ha. wordt gereserveerd voor Max Pels beton.  

Omwille van het feit dat meerdere percelen kunnen geschakeld worden tot een groter perceel (met een maximumoppervlakte van ca. 2ha. = 4 percelen, met uitzondering voor 

uitbreidingen van bestaande bedrijven en voor de herlocatie van bestaande bedrijven in de gemeente), en  een maximale flexibiliteit moet gegarandeerd blijven, wordt er gesteld 

dat deze zone gefaseerd ontwikkeld kan worden van de zijde station naar de zijde Meerdegat. Op die manier krijgt het regionaal bedrijventerrein een gedifferentieerde samenstel-

ling van bedrijven qua grootte.  
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10. Ruimtebalans – een vergelijking 
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De ruimtebalans toont een klein verlies van ca. 2 ha aan totaal ontwikkelbaar bedrijventerrein.  Deze vermindering van bedrijvigheid in de ruimtebalans is een gevolg van het niet 

compenseren van de zone ten zuiden van de Grootstraat en aan de kant van het centrum (zie beslissing deputatie in zitting van 26 juni 2003). Dit tekort wordt niet meer gecom-

penseerd in Alken omdat na het locatieonderzoek de landbouwstrip de meest gunstige locatie blijkt te zijn, en deze een bepaalde maximale oppervlakte heeft.  

Zowel natuur (-9,6 ha) als landbouw (-6, 2 ha) verliezen oppervlakte maar ze vinden elkaar samen terug in een nieuwe zone in de Herkvallei (verwevingsgebied) van 17 ha waarin 

natuur en landbouw samen moeten ontwikkeld worden.  
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11. Op te heffen bepalingen 

volgende gewestplanzoneringen worden opgeheven: 

- Industriegebied 

- Natuurgebied 

- Buffergebied 

- Agrarisch gebied 

- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

- Woongebied met landelijk karakter  

- Woonuitbreidingsgebied 

 

volgende BPA‟s worden geheel of gedeeltelijk opgeheven: 

- BPA “Industriezone Kolmen” – MB 1987/02/26 (gedeeltelijk) 

- BPA “Centrum I – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 5” – 1987/01/08 (gedeeltelijk) 

- BPA “Centrum II – vel 1” – MB 1982/05/24 (gedeeltelijk) 

- BPA “Centrum II – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 2” – MB 1991/04/29 (gedeeltelijk) 

 

(zie ook paragraaf „Bijzondere plannen van aanleg‟ in hoofdstuk „Bestaande juridische toestand‟) 
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12. Na te streven beeldkwaliteit - voorbeeldprojecten 
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13. Verslag plenaire vergadering en bijhoren-

de adviezen in bijlage 

  

 


