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1 Inleiding 

1.1 Algemene projectomschrijving 
 

Om een oplossing te bieden aan het huidige congestieprobleem op de stedelijke ringweg ‘De Wallen’ te Tongeren 

heeft het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg het voornemen om een omleidingsstructuur rond Tongeren aan 

te leggen. Deze bestaat uit een noordoostelijke en een zuidoostelijk deel. De noordoostelijke omleidingsweg vormt 

het onderwerp van dit PRUP, meer specifiek de aanleg van een nieuwe weg tussen de N79-Maastrichtersteenweg 

en de N758-Baversstraat.  

 

Om de aanleg van deze weg te kunnen realiseren moet er een bestemmingswijziging doorgevoerd worden. Gelet op 

het subsidiariteitsprincipe wordt hiervoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Binnen dit PRUP 

Noordoostelijke omleidingsweg worden volgende globale aspecten opgenomen:  

 

- Er zal één bestemmingsvoorschrift voor weginfrastructuur worden opgesteld, waarin de toegelaten werken 

worden vastgelegd en waarin wordt aangegeven wat met de niet benutte ruimte, na aanleg van de infrastruc-

tuur, zal gebeuren; 

- Bijzondere aandacht gaat uit naar buffering en andere leefbaarheidsmaatregelen t.g.v. de nieuwe wegverbin-

ding t.o.v. nabijgelegen gebieden. 

 

 

1.2 Ruimtelijke situering 
 

Tongeren ligt in het zuidoosten van de provincie Limburg aan de grens met de provincie Luik. De stedelijke gebieden 

in de omgeving zijn Luik, Maastricht en de bipool Hasselt – Genk.  

 

De E313 (Antwerpen – Hasselt – Luik) ten oosten van Tongeren zorgt voor een ontsluiting naar het noorden (Bilzen, 

Hasselt en Antwerpen) en naar het zuiden (Luik). De E40 (Luik - Brussel) ligt ten zuiden van Tongeren. De diverse 

radiale steenwegen verbinden de kern van Tongeren met de omliggende steden en gemeenten: 

- N79: Sint-Truidersteenweg 

- N20: Hasseltsesteenweg 

- N730: Bilzersteenweg 

- N79: Maastrichtersteenweg 

- N20: Luikersteenweg 

- N69: Romeinse Kassei 

 

De goederenspoorlijn 34 (Antwerpen – Montzen – Aken) loopt doorheen Tongeren. Voor personenvervoer wordt 

Tongeren bediend door een stelsel van diverse IR-treinen op de lijn Hasselt – Tongeren – Luik.  

 

Tongeren situeert zich in meerdere opzichten in een grenspositie. Enerzijds situeert Tongeren zich op de grens tus-

sen Droog- en Vochtig-Haspengouw. Anderzijds loopt de waterscheidingskam tussen het Maas- en Scheldebekken 

dwars doorheen de gemeente en het plangebied. De vertakte Demer en de Mombeek met haar zijrivieren de Mar-

molbeek, Fonteinbeek en Lerebeek stromen in noordelijke richting en behoren tot het Scheldebekken. De Jeker met 

haar zijrivieren de Ezelsbeek, de Buthbeek, de Vloedgracht en de Afvoersloot behoren tot het Maasbekken. 
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De Noordoostelijke omleidingsweg ligt, uiteraard, ten noordoosten van het stadscentrum van Tongeren, op de 

grens van het kleinstedelijk gebied en het omliggende open landbouwgebied. Meer specifiek bevindt de omleidings-

weg zich in het gebied tussen de woonomgeving Achter de Statie in het westen en het dorpje Berg ten midden van 

een open agrarisch landschap in het oosten. De weg maakt een verbinding tussen de N79 Maastrichtersteenweg 

ten zuiden en de N758 Baversstraat ten noorden. Ten westen van de omleidingsweg ligt het Algemeen Ziekenhuis 

Vesalius waar een aansluiting met de nieuwe weg wordt voorzien. 

 

 

 

 
Figuur 1: Ruimere situering van de Noordoostelijke omleidingsweg (rood) 
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2 In uitvoering van Ruimtelijke Structuurplannen 

 

2.1 In uitvoering van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in 1997 door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd als ka-

der voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de eerste 

herziening van het RSV definitief vastgesteld en op 17 december 2010 een tweede herziening.  

In de gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen wordt Tongeren geselecteerd als structuurondersteunend 

kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is er gericht op consolideren en versterken van de stedelijke kern en het 

stedelijk functioneren door het creëren van een bijkomend aanbod aan woningbouw, stedelijke voorzieningen en 

economische activiteiten. 

 

Verder werd mobiliteit ingedeeld volgens vier typestructuren, waarbij ‘lijninfrastructuur’ voor de Noordoostelijke 

omleidingsweg het bepalende type is. De belangrijkste uitgangspunten die in het RSV vernoemd worden om een 

duurzame mobiliteit te bewerkstelligen, worden als volgt beschreven: 

- het garanderen van de noodzakelijke bereikbaarheid van en in Vlaanderen omwille van de belangrijke impact 

ervan op de economische ontwikkeling; 

- het garanderen van de beoogde leefbaarheid; 

- het vergroten van de verkeersleefbaarheid; 

- het afremmen van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van de kwantitatieve en kwalitatieve 

ruimtelijke condities voor de alternatieve vervoerswijzen; 

- het optimaliseren van de grotendeels bestaande infrastructuur. 

 

In het RSV wordt ervoor geopteerd het bestaande wegennet te optimaliseren. Deze optimalisering houdt een func-

tionele categorisering van het wegennet in. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwegennet, de primaire 

wegen, de secundaire wegen en de lokale wegen. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, 

de verzamelfunctie en de functie van het toegang geven. De categorisering zal de optimale invulling en uitbouw van 

deze drie functies bewerkstelligen: 

- hoofdwegen zijn wegen met een internationale en een gewestelijke verbindingsfunctie; 

- primaire wegen zijn wegen met een verbindingsfunctie en een verzamelfunctie op Vlaams niveau; 

- Secundaire wegen zijn wegen met een verbindingsfunctie en verzamelfunctie op lokaal en bovenlokaal niveau; 

- Lokale wegen zijn wegen met het toegang geven als belangrijkste functie 
 

De selectie van de secundaire wegen gebeurt in de provinciale ruimtelijke structuurplannen. Er wordt aangegeven 

dat in uitzonderlijke gevallen er omwille van de leefbaarheid nieuwe tracés kunnen worden aangelegd. Nieuwe tra-

jecten kunnen enkel worden opgenomen als: 

- het traject ruimtelijk ingepast wordt en rekening houdt met de ontwikkelingsperspectieven voor de structuur-

bepalende functies landbouw, natuur en bos en de aanleg geen bijkomende dynamiek veroorzaakt die in het 

gebied niet gewenst is; 

- het nieuwe traject meer dan andere alternatieven tot een betere verkeersleefbaarheid leidt; 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van het hoofdwegennet (incl. de primaire wegen) en de 

taak ervan niet overneemt. 
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2.2 In uitvoering van Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 
 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 12 februari 

2003. De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd bij M.B. op 23 juli 2012.  

 

Visie op stedelijkheid  

De provincie Limburg gaat voor de uitbouw van een coherent systeem aan stedelijke gebieden en stedelijke netwer-

ken. Het gebrek aan voldoende stedelijkheid wordt nog altijd als een comparatief nadeel voor Limburg vermeld. Het 

stedelijk draagvlak van de provincie moet daarom worden verhoogd. Daartoe is het nodig om in stedelijke functies 

uit te bouwen in of aansluitend op de kleinstedelijke gebieden. Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in 

de steden. Ook meer kwaliteitsvolle stedelijke en geconcentreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. 

Verdere versnippering moet worden tegengegaan. Zuinig ruimtegebruik is aangewezen. Als ‘contramal’ betekent 

dat eveneens dat de openruimte voldoende moet worden beschermd.  

 

Visie op mobiliteit 

In het PRSL worden afwegingscriteria ten aanzien van mogelijke omleidingswegen opgenomen. De aanleg van om-

leidingswegen kan enkel als: 

- de functie van het bestaand hoofdwegennet niet wordt aangetast 

- de ruimtelijke afweging met respect voor de open ruimte belangen gebeurt; en 

- er geen andere alternatieven mogelijk zijn. 

 

Die wegen zullen in het algemeen worden uitgevoerd als autowegen of wegen met gescheiden verkeersafwikkeling 

zonder uitritten. Die rondwegen kunnen enkel worden toegestaan op basis van een verbetering van de verkeers-

leefbaarheid maar niet op basis van de verbetering van de 

verbindingsfunctie. Voorwaarden waaraan een weg moet voldoen om in aanmerking te komen 

voor de aanleg van een plaatselijke omleiding zijn als volgt: 

- het betreft een secundaire weg, m.a.w. een weg met een regionale functie 

- er is een ernstig leefbaarheids- en verkeersveiligheidsprobleem 

- de verwachting is dat het verkeer (en daarmee ook de problemen) in de toekomst nog zal toenemen 

- de herinrichting van het bestaand tracé werd bestudeerd maar kan geen bevredigende oplossing bieden. 

- De verkeersveiligheid moet na aanleg van de omleiding objectief en beduiden verhogen op het bestaand tracé 

(m.a.w. er moet voldoende doorgaand verkeer zijn dat via de omleiding kan worden omgeleid). 

- De bestaande weg krijgt na aanleg van de omleiding de functie van lokale weg 

 

De voorwaarden waaraan het nieuwe tracé moet voldoen, zijn de volgende: 

- Er mogen geen nieuwe veiligheids- of leefbaarheidsproblemen gecreëerd worden 

- De nieuwe weg mag geen barrière vormen binnen het bestaand bebouwd weefsel 

- De nieuwe weg dient zo kort mogelijk rond de kern te lopen om versnippering van de ruimte tegen te gaan 

- Het nieuw tracé dient zodanig gekozen dat de natuurlijke, landschappelijke en stedelijke kwaliteiten maximaal 

behouden blijven 

- De nieuwe weg betekent een groeigrens voor de uitbreiding van de kern 

- Nieuwe toegangen, ook gegroepeerde, zijn aan die weg niet gewenst 

- De uitvoering is van het type 2x1 

 

 

2.3 In uitvoering van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stad Tongeren 
 

Het GRS Tongeren werd opgemaakt door studiebureau Technum in opdracht van de stad Tongeren. Het werd goed-

gekeurd door de provincie op 7 oktober 2010.  

Het plangebied situeert zich binnen deelruimte 4 ‘het brongebied van het Demerbekken’ aan de grens met de zui-

delijk gelegen deelruimte 1 ‘structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren’. Binnen de gewenste ruimte-

lijke structuur voor deze deelruimte wordt het plangebied aangeduid als open landbouwgebied, op de grens met de 

‘open ruimte verbinding Jeker-Demerbekken’. De scherp afgelijnde valleigebieden en het daartussen gelegen open 

landbouwgebied bepalen de identiteit van deze deelruimte. 

 

 

Sporenkwadrant  
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De deelruimte kleinstedelijk gebied wordt op haar beurt nogmaals opgedeeld in vier kwadranten. Het deel-plan ligt 

op de grens van het sporenkwadrant. Volgens de gewenste ruimtelijke structuur van dit kwadrant is het plangebied 

gelegen in de groene zone die ervoor moet zorgen dat het buitengebied doordringt in het stedelijk weefsel, met de 

uitbouw van boomgaardlandschap. 

 

 

Visie op agrarische structuur  

In de gewenste agrarische structuur wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepslandbouw en hobby-landbouw; 

Door de ligging van Tongeren binnen Haspengouw maakt de gemeente integraal onderdeel uit van het structuurbe-

palend landbouwgebied op Vlaams niveau. Grondgebonden landbouw, vooral teelt van akkergewassen, en in min-

dere mate fruitteelt zijn ruimtelijk structuurbepalend. Ook de natuurfunctie dient binnen bepaalde agrarische ge-

bieden aandacht te krijgen. 

 

Visie op mobiliteit 

Er wordt gekozen voor een duurzaam scenario, waarbinnen volgende ontwikkelingen naar voor worden geschoven:  

- Binnen Tongeren, als economisch knooppunt en structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, de economische 

activiteiten te bundelen op lokale en regionale bedrijventerreinen, gepaard met een optimale lokalisatie en een 

goede ontsluiting op het hoofdwegennet. 

- Om een duurzame mobiliteit te verkrijgen wordt een gericht locatiebeleid gevoerd in het bundelen van een 

aantal voorzieningen. 

- De handelsactiviteiten worden geconcentreerd in de kernstad Tongeren en in de kleinhandelszone langs de N20 

(Luikersteenweg). De uitbreiding van handelsactiviteiten langs verbindings- en invalwegen wordt vermeden.  

- De wegencategorisering binnen het beleidsscenario wordt in functie van het RSV en het RSPL opgesteld met 

een ontwikkeling van autoluwe ketenen en de ontlasting van kernen van doorgaand verkeer. 

 

De herinrichting van de wegen binnen Tongeren gebeurt in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid en 

mobiliteitsbeheersing. Zo wordt een wijziging in de modal split ten voordele van het openbaar vervoer en de fiets 

verkregen. 

Bij de uitbouw van een OV-netwerk wordt het station en de stationsomgeving uitgebouwd tot een multimodaal 

knooppunt op provinciaal niveau. 

Voor de fietsroutestructuur worden de ontbrekende schakels ingevuld in functie van een totale visie en de wense-

lijke fietsstructuur, om zo het fietsverkeer aantrekkelijk en veilig te maken. 

 

Als algemene doelstelling kan gesteld worden dat het stadsbestuur voor haar verkeersstructuur streeft naar een 

duurzaam verkeers- en mobiliteitsbeleid, dat zowel in functie van mobiliteit als verblijven wordt uitgewerkt. Een 

selectieve verbetering en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met openbaar, collectief en niet-gemotori-

seerd vervoer is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Concreet komt dit neer op volgende doelstellingen: 

- Alternatieven voor het autoverkeer versterken.  

- Heldere categorisering van de wegenstructuur om:  

 de verkeersveiligheid op de gemeentewegen te verhogen; 

 de verkeersleefbaarheid in de woon- en centrumgebieden te garanderen; 

 de bereikbaarheid van diverse ruimtelijke functies en economische polen met een bovenlokale uitstraling 

binnen de gemeente te waarborgen en te verhogen. 

 

 

2.4 Nieuw mobiliteitsplan (GR 29 maart 2016, Belgisch Staatsblad 5 april 2016) 
 

Het Nieuw mobiliteitsplan is een herziening van het vorige mobiliteitsplan, goedgekeurd in 2000.  Algemeen wordt 

er ingezet op een duurzaam scenario dat zich voornamelijk op voetgangers en fietsers richt. Voor gemotoriseerd 

verkeer wordt er op korte termijn gefocust op het sluipverkeer op ruilverkavelingswegen, het inconsistent snel-

heidsbeleid en vrachtverkeer doorheen de woonkernen. De strategische doelstellingen zijn een verzekering van de 

verkeersveiligheid en verbetering van de verkeersleefbaarheid. 
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Als eerste wordt een herziening van de wegcategorisering geëist, om doorgaand verkeer zo lang mogelijk op de om-

liggende verkeersstructuur te houden. Er wordt een duidelijk onderscheid gewenst tussen verkeers- en verblijfs-

functie. De omleidingswegen worden zoveel mogelijk bespaard van mogelijke ontwikkelingen om de doorstroming 

te verzekeren. 

 

Zo kan doorgaand verkeer op grondgebied van Tongeren geweerd worden. De studie van de omleidingswegen zal 

uitmaken welk aandeel deze nieuwe omleidingswegen op zich kunnen nemen en welke vermindering van het ver-

keersvolume dit met zich meebrengt voor de Wallen en de verbindingswegen naar het stadscentrum.  
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3 Bestaande feitelijke structuur 

3.1 Ruimtelijke analyse 
 

 
Figuur 2: Microsituering van de Noordoostelijke omleidingsweg (witte stippellijn) 

 

 

Het plangebied bevindt zich ten noordoosten van het centrum van Tongeren. Het gebied is een open gebied dat 

grotendeels in gebruik is als landbouwgebied, met enkele woningen ten noorden en ten zuiden die zich langsheen 

de N79 of de N758 bevinden. Het plangebied bevindt zich tussen de wijk Achter de Statie in het westen en het 

dorpje Berg in het oosten. Twee verschillende trage wegen doorkruisen het gebied, welke toegang geven van de 

rand van de stad naar het centrum (Molenweg, Bergerstraat). De Molenweg wordt op enkele plekken gecategori-

seerd als holle weg (KLE). Deze wordt voornamelijk gebruikt door fietsers en voetgangers, maar ook als toegangs-

weg tot de verschillende agrarische percelen.  

 

Daarnaast bevindt zich ten westen van het plangebied het AZ Vesalius. Deze is toegankelijk via Hazelereik. Dit zie-

kenhuis is goed zichtbaar vanuit de open ruimte ter hoogte van het projectgebied.  
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De landschappelijke structuur ter hoogte van het studiegebied wordt bepaald door de variatie aan halfopen zichten, 

enerzijds begrensd door de (historische) bebouwing en enkele boomgaarden en anderzijds door bomenrijen, stro-

ken bos en graslanden beplant met populieren. Het gebied wordt verder gekenmerkt door golvende plateaus. Het 

projectgebied zelf is gelegen op (de top van ) zo’n plateau, aansluitend bij de stedelijke kern van Tongeren in het 

westen. Het reliëf is er dus enigszins bepalend voor het landschap en is zicht begrenzend. Het hoogste deel van het 

plateau situeert zich ter hoogte van de kruising van het projectgebied met de Bergerstraat en daalt naar het noor-

den en zuiden toe. 

 

Er is geen bebouwing aanwezig in het projectgebied. Het projectgebied zelf bestaat uit landbouwgebied, voorname-

lijk akkerland, maar ook weiland en een hoogstamboomgaard. In de omgeving komen een aantal landschapsele-

menten voor, waaronder (beperkt) houtkanten, taluds, begroeide bermen, hoogstamboomgaard, (eenzijdig) holle 

weg (gedeelte van de Molenweg aansluitend ten zuiden van de kruising met het projectgebied).  

 

Langs de Bergerstaat op de top van het plateau ligt een geïsoleerde gebouw, een feestzaal/hotel ‘Trappenberg’, ten 

westen van het projectgebied.  
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3.2 Fotoreportage 
 

N79 – Maastrichtersteenweg 

De N79 verbindt Tongeren vanaf de Wallen met Maastricht. Het is een verharde weg met 2x1-profiel met een niet-

verhoogde fietspad aan weerzijdse kanten.  

 

  
Figuur 3: N79 - aansluiting met wijk Achter de Statie (links) / weg t.h.v. NO-omleidingsweg (rechts) 

   

 

 

N758 – Baversstraat 

De Baversstraat verbindt Tongeren met Bilzen en is voornamelijk een weg buiten de bebouwde kom. Het is een ver-

harde weg met 2x1-profiel met een niet-verhoogde fietspad aan weerzijdse kanten. 

 

  
Figuur 4: N758 - weg t.h.v. AZ Vesalius (links) / weg t.h.v. NO-omleidingsweg en aansluiting Molenweg (rechts) 

  

 

Hazelereik – AZ Vezalius 

Hazelereik ligt binnen de bebouwde kom en verbindt de N79 met de N758. Het ziekenhuis AZ Vesalius is via deze 

weg voor bezoekers bereikbaar. Daarnaast geeft de weg ook toegang tot de wijk Achter de Statie. 

 

   
Figuur 5: Hazelereik - ingang tot AZ Vesalius en Achter de Statie wijk (links) / aansluiting met Bergerstraat (rechts) 
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Molenweg 

De Molenweg tussen de N79 en de N758 is een landbouwweg. Gelet op het onverharde karakter wordt de weg dan 

ook hoofdzakelijk gebruikt door landbouwers en langzaam verkeer. 

 

  
Figuur 6: Molenweg - t.h.v. Bergerstraat (links) – tussen Bergerstraat en N758 (rechts) 

  

 

Bergerstraat 

De Bergerstraat is tussen de Hazelereik en de Molenweg een smalle, onverharde weg. Dit weggedeelte ligt buiten 

de bebouwde kom, waardoor er in principe een maximumsnelheid van 70km/u geldt. 

Tussen de Molenweg en het centrum van Berg is de Bergerstraat een verharde weg met een 2x1-profiel. 

 

  
Figuur 7: Bergerstraat - tussen Hazelereik en Molenweg (links) / tussen Molenweg en Berg (rechts) 

 

 

Landbouwgebied 

De noordoostelijke omleidingsweg situeert zich in een open landschap dat voornamelijk in gebruik is als landbouw-

gebied. Het landschap kent zeker hoogteverschil. 

 

  
Figuur 8: Open landschap met enkele waardevolle elementen (links) / Boomgaard t.h.v. NO-omleidingsweg (rechts) 
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4 Bestaande juridische toestand 

De bestaande juridische toestand geeft een overzicht van belangrijke randvoorwaarden bij het planproces. Deze 

wordt weergegeven in onderstaande tabel en in Bijlage 1: Kaartenbundel bestaande toestand – juridische toestand. 

 

 

 

Type In of grenzend aan het projectgebied 

Gewestplan Tongeren is gelegen in het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977). Het plange-

bied is bestemd gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woongebied met 

landelijk karakter en agrarisch gebied. 

Gewestelijk RUP Niet van toepassing 

Provinciaal RUP PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren 

BPA Niet van toepassing 

Gemeentelijk RUP Niet van toepassing 

Verkavelingen VA599: woningen langs de Maastrichtersteenweg  

Atlas der buurtwegen Bestaande wegen: 

- Chemin nr 5 (Molenweg) 

- Chemin nr 3 (Bergerstraat – ter hoogte van projectgebied) 

Afgeschafte of gewijzigde wegen in de omgeving: 

- Chemin nr 1 

- Chemin nr 2 met gedeeltelijk parallel Sentier nr 37 (Baversstraat) 

- Chemin nr 3 (Bergerstraat – ten westen van projectgebied) 

- Sentier nr 26 

Ruilverkaveling Rijkhoven met nr. 1054 te Tongeren (1999) 

Beschermd monument Niet van toepassing 

Beschermd landschap Niet van toepassing 

Beschermd stads- of dorpsgezicht Niet van toepassing 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing 

Vogelrichtlijngebied Niet van toepassing 

Habitatrichtlijngebied Niet van toepassing 

Gebieden van het VEN/IVON Niet van toepassing 

Natuurreservaten Niet van toepassing 

Beschermingszone waterwingebied Niet van toepassing 

Herbevestigd agrarisch gebied Niet van toepassing 

Waterlopen Niet van toepassing 

Landschapsatlas Relictzone: Tongeren (R70074) 

Traditionele landschappen: Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon (620030), behorende tot 

droog Haspengouw 
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5 Gewenste ruimtelijke structuur 

5.1 Visie en doelstellingen 
 

Algemeen 

Dit plangebied heeft als voornaamste doelstelling het beperken van het niet-bestemmingsverkeer op de Wallen, de 

ring rondom het centrum van Tongeren. Dit kan enkels mits het aanbieden van alternatieven voor dat verkeer. Zo 

wordt een betere ontsluiting naar regionale functies beoogd, enerzijds om de Wallen te ontlasten van (vracht)ver-

keer en anderzijds om een betere doorstroom van doorgaand verkeer te verzekeren en te onttrekken aan het cen-

trum. Bovendien biedt deze omleidingsweg de mogelijkheid een betere ontsluiting naar het Vesaliusziekenhuis te 

voorzien (zie verder). 

 

Op een ruimere schaal zal de noordoostelijke omleidingsweg bijdragen tot het optimaal functioneren van de N79. 

Mogelijk zal deze weg ook gebruikt worden voor verkeer van en naar de bedrijvenzone Tongeren-Oost en het door-

gaande verkeer op de relaties tussen de N20 noord, de N753, de N730 en de N79 oost waaronder de E313. 

 

De noordoostelijke omleidingsweg wordt aangeduid als secundaire weg; dit in aansluiting op de zuidoostelijke om-

leidingsweg en in functie van de bediening van het AZ Vesalius en de andere delen van Tongeren.  

 

 

Verhogen van de verkeersleefbaarheid en omgevingskwaliteit op de Wallen 

De noordoostelijke omleidingsweg biedt een alternatief voor verkeer uit het noordwesten met bestemming Vesa-

lius ziekenhuis of bedrijventerrein Tongeren oost en (bij realisatie van de zuidoostelijke omleidingsweg, niet binnen 

dit planproces) Overhaem. Hierdoor ontstaat een alternatief voor het gebruik van de Wallen. 

 

Een vermindering van de verkeersintensiteit biedt meer mogelijkheden voor het aanpassen van de Wallen waar-

door de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de woon- en verblijfsomgeving kan toenemen. Globaal zal daar de 

voorgenomen ingreep de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de centrumomgeving sterk kunnen verhogen. 

 

 

Verbeteren van de ontsluiting van het Vesalius ziekenhuis 

De aanleg van de noordelijke omleidingsweg biedt de mogelijkheid om het Vesalius ziekenhuis rechtstreeks te ont-

sluiten, zowel voor verkeer vanuit het noordwesten als uit het oosten. In het eerste geval betekent dit dat verkeer 

naar en van het ziekenhuis niet langer langs de Wallen, de stationsomgeving en diverse woonstraten geleid moet 

worden. Met name de Hazelereik zal door deze ingreep sterk ontlast worden. Globaal zal door de voorgenomen 

ingreep de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de aanpalende woonwijk sterk kunnen verhogen. Algemeen 

wordt er slechts één aansluiting voorzien op de gehele zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, 

waarbinnen het ziekenhuis gelegen is. 

 

De noordelijke Wallen en de woonstraten worden daardoor ontlast. Het ziekenhuis wordt ook voor spoeddiensten 

beter en sneller bereikbaar. De omleidingsweg zal dan ook gebruikt worden door het doorgaande verkeer. 

 

Samen met de nieuwe aansluiting op de omleidingsweg zal de interne werking en organisatie op het terrein van het 

AZ Vesalius aangepast en geoptimaliseerd worden. Deze oefening is op het moment van opmaak van dit RUP nog 

niet gekend maar wel in ontwikkeling. Ter informatie geven we een eerste draft van interne circulatie weer welke 

nog besproken en gevalideerd zal moeten worden. 
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Figuur 9: Conceptschets: interne circulatie en aansluiting AZ Vesalius op de omleidingsweg (bron: Arcadis, april 2018) 

 
 

Respecteren van het landschap en erfgoed 

De noordoostelijke omleidingsweg (en later ook de zuidoostelijke omleidingsweg) wordt maximaal in het landschap 

geïntegreerd. De aanleg vermijdt zoveel mogelijk omgevingen met erfgoedwaarde en biedt ruimte voor waterber-

ging en beplantingen. De beplantingen worden gevarieerd en kunnen als visuele en functionele buffer opgevat wor-

den. 

 

 

Beperken van versnippering en restruimten 

Er wordt een zuinig ruimtegebruik nagestreefd. Door de aanleg van de weg en de keuze van de aantakkingspunten 

wordt er optimaal ingepast in de ruimte en rekening houdend met de structurerende elementen zoals bewoning, 

landschap en waterhuishouding. Door de keuze van het tracé blijft er een restruimte over binnen zone voor ge-

meenschapsvoorzieningen. Het PRUP voorziet daarom een omzetting van deze zone naar landbouwgebied waar-

door versnippering wordt tegen gegaan. 

 
 

Beperken van barrière werking 

Bij de aanleg van de omleidingsweg worden maatregelen genomen om de functionele verbindingen te optimalise-

ren. De lokale verbinding via de Bergerstraat wordt als trage verbinding uitgevoerd zodat de langzaam verkeer 

route naar het centrum blijft bestaan. Op de plaats waar de Molenweg doorsneden wordt door de omleidingsweg 

wordt een verbinding voorzien nar het kruispunt met de N758. Op deze manier blijft de buurtwegverbinding via de 

Molenweg behouden. 
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5.2 Ruimtelijke concepten 
 

 
Figuur 10: Conceptschets: noordoostelijke omleidingsweg 

 

 

5.2.1 Tracé 

 

Het tracé van de omleidingsweg baseert zich voornamelijk op het concept waarbij er wordt aangesloten op twee 

bestaande radiale steenwegen, welke het verbindt, de impact op het landschap wordt beperkt als ook een nieuwe 

toegang tot AZ Vesalius wordt gecreëerd. 

 

De omleidingsweg start ter hoogte van de N79-Maastrichtersteenweg, daar waar er nog een onbebouwd perceel 

(436P), aanwezig is en dit ten westen van de aansluiting Molenweg. Wegens de breedte van de weg zullen twee 

percelen verworven worden. De verknoping met de N79 zelf vormt geen onderdeel van voorliggend project, maar 

vormt een onderdeel van het project van de zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren. Er wordt wel een tijdelijke 

aanknoping met de N79 voorzien, in afwachting van de later voorziene aanleg van de zuidoostelijke verbinding.  

 

Verder volgt de weg de grens van de landbouwpercelen om uit te komen op de oostelijke eigendomsgrens van het 

AZ Vesalius, zodat een aansluiting gegarandeerd wordt. Daarna buigt de weg ter hoogte van het AZ af richting het 

kruispunt N758-Baversstraat met de Molenweg. De bocht wordt eveneens zo noordelijk mogelijk genomen om het 

deel van de Molenweg dat beschermd is door zijn categorisering als holle weg niet te doorsnijden en zo te behou-

den. In de bocht worden boogstralen aangehouden voor verkeer met een snelheid van 70 km/u. Het tracé door-

kruist verschillende bestaande trage wegen, de Bergerstraat en de Molenweg. Bijkomende inrichtingsspecificaties 

worden verder bespreken (zie 5.2.4 Functionele verbindingen, trage wegen). 

 

Ten noorden eindigt de weg aan de N758-Baversstraat om aan te sluiten op de bestaande Molenweg ten noorden 

van de steenweg. Ter hoogte van de aansluiting met de N758 is deze weg recent vernieuwd wat zorgt voor conti-

nuïteit van het tracé. 

 

 

Verbinding Molenweg 

Verbinding Bergerstraat 



Gewenste ruimtelijke structuur 

 

 

 Noordoostelijke omleidingsweg Tongeren, Revisie 3 

Pagina 20 van 48  
 

5.2.2 Weginrichting 
 

 

 
 

Figuur 11: Conceptuele weergave van het standaardprofiel van de noordoostelijke omleidingsweg 

 

 

De NO-omleidingsweg heeft globaal een profiel van 2x1 rijstroken. Langs wederzijdse kanten wordt er een continue 

veiligheidsstrook van 3m en grachten voor waterbuffering voorzien. Deze grachten houden rekening met het topo-

grafische verschil over het tracé. De veiligheidsstrook wordt groen uitgevoerd. 

 

Ter hoogte van de zone van gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, en dus de aansluiting met AZ Vesalius, 

wordt de weg met twee gescheiden rijstroken uitgevoerd. Een brede middenberm met opstelstroken tracht zo een 

zo continue mogelijke verkeersstroom te verzekeren. De open ruimte in het midden zal op een groene manier worden 

uitgevoerd. 

 

 
 

Figuur 12: Conceptuele weergave van variaties op het standaardprofiel 

 

Vanaf de kruising met de Molenweg tot aan de N758 wordt een verbinding voorzien ten oosten van de omleidingsweg 

dat de huidige verbinding via de Molenweg garandeert.  

 

Gezien de weg tussen bestaande woningen langs de Maastrichtersteenweg wordt aangelegd, als ook langs de tuinen 

van woningen langs de Baversstraat passeert, kunnen de nodige geluidsmaatregelen genomen worden. De uitwerking 

op project-MER niveau zal duidelijkheid moeten geven over de nut en noodzaak van deze ingrepen. Ter hoogte van 

de aansluiting in het zuiden kan dit eerder een technische oplossing zijn wegens de beperkte ruimte. In het noorden 

kan dit een meer landschappelijkere inrichting zijn. 

 

fietspad geluidsberm berm met 
gracht 

2 x 1 profiel berm met gracht 

gracht gracht berm 
(veiligheidsstrook) 

2 x 1 profiel berm  
(veiligheidsstrook) 



Gewenste ruimtelijke structuur 

 

 

 Noordoostelijke omleidingsweg Tongeren, Revisie 3 

Pagina 21 van 48  
 

Tussen de aansluiting met het ziekenhuis en de Bergerstraat wordt een uitwijkhaven voorzien waar tractoren zullen 

kunnen uitwijken en zo sneller doorgaand verkeer kunnen laten passeren.  

 

 
5.2.3 Landschappelijke inpassing 
 
De landschappelijke structuur in de omgeving van het plangebied wordt bepaald door de variatie aan halfopen zich-

ten, enerzijds begrensd door de (historische) bebouwing en enkele boomgaarden en anderzijds door bomenrijen, 

stroken bos en graslanden beplant met populieren. Het gebied wordt verder gekenmerkt door golvende plateaus. 

Het plangebied zelf is gelegen op (de top van) zo’n plateau, aansluitend bij de stedelijke kern van Tongeren in het 

westen. Het hoogste deel van het plateau situeert zich ter hoogte van de kruising van het projectgebied met de Ber-

gerstraat en daalt naar het noorden en zuiden toe.  

 

Gezien het grote reliëfverschil in het plangebied, zal de weg niet altijd gelijk lopen met het huidige maaiveld en zal 

het tracé lokaal insnijden in het landschap. Hierdoor is er minstens visueel een optimale inpassing in het landschap. 

Dit zal eveneens leiden tot een kwalitatieve buffering naar omliggende gebieden of functies. Dit hoogteverschil zal 

het grootst zijn ter hoogte van de Bergerstraat. Om de verbinding te garanderen zal deze anders ingericht worden 

(zie 5.2.4 Functionele verbindingen, trage wegen). 

 

 

 

 
Figuur 13: Conceptsnede: landschappelijke inpassing ter hoogte van Bergerstraat 

 

 

 

5.2.4 Functionele verbindingen, trage wegen 
 

De doorwaadbaarheid van de omgeving wordt gegarandeerd door aanwezige trage wegen, met name de Berger-

straat en de Molenweg. Deze functionele verbindingen worden behouden gezien beide wegen de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de open ruimte waarborgen. De omleidingsweg doorkruist beide structuren waardoor enkele 

interventies nodig zijn om de verbinding opnieuw te verwezenlijken.  

 

De Molenweg is een trage weg welke de N79 met de N758 verbindt. Deze weg wordt op verschillende manieren 

gebruikt: door landbouwers om de verschillende akkers langsheen de weg te bedienen, en als mountainbike route. 

De continuïteit wordt verzekerd mits een kleine omleiding, welke parallel langsheen de omleidingsweg loopt. Hier-

door zal een deel van de Molenweg, enkel ter hoogte van de omleidingsweg, afgeschaft moeten worden als buurt-

weg, chemin nr 5. De resterende delen, ten zuiden, in verbinding met de N79, en ten noorden, in verbinding met de 

N758, worden behouden. Ook voor landbouwgebruik blijven alle percelen bereikbaar mits een kleine omleiding. 

 

De Bergerstraat maakt momenteel een verbinding tussen de kern van Berg en de wijk Achter de Statie. Deze wordt 

eveneens gebruikt door traag verkeer zoals fietsers en voetgangers, als door landbouwers om de aangrenzende ak-

kers te bedienen. Gezien de omleidingsweg hier insnijdt in het landschap zal de Bergerstraat met een niet-gelijk-

vloerse kruising worden uitgevoerd waarbij het huidige maaiveld de basis vormt voor de fietsersbrug. Hierdoor 

wordt de continuïteit van beide lijnstructuren hersteld. Hierdoor moet zijn statuut als buurtweg ter hoogte van de 

omleidingsweg niet worden opgeheven. 

 

Bij de realisatie van de weg moet de bereikbaarheid van de bestaande activiteiten langsheen het wegtracé gegaran-

deerd blijven. Dus naast de realisatie van comfortabele en veilige verbindingen en oversteekmogelijkheden voor 

fietsers en voetgangers worden specifiek met betrekking tot de ontsluiting van de landbouwpercelen de nodige mo-

Fietsersbrug Bergerstraat 
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gelijkheden voorzien. Zoals weergegeven op de volgende figuur wordt er steeds voor gezorgd dat de landbouwper-

celen bereikbaar zijn. Het merendeel van de perceel wordt bereikt via de Molenweg, en dit zal in de toekomst ook 

zo blijven. Een beperkt aantal percelen worden bereikt via de Bergerstraat aansluitend op Hazelereik. 

 

 
Figuur 14: Ontsluiting landbouwpercelen na realisatie van de weg. 
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5.3 Maatregelen en randvoorwaarden uit plan-mer 
 

 

Het plan-MER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren werd goedgekeurd door de dienst MER op 18 augustus 2014 

(zie Bijlage 2: Goedkeuring Plan-MER NO en ZO omleidingsweg Tongeren). 

 

In dit MER worden een aantal maatregelen en voorwaarden geformuleerd die doorwerking moeten kennen in het 

verdere verloop van het project. Zo worden er in eerste fase een aantal maatregelen opgesomd die specifiek ver-

taald moeten worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. In onderstaande tabel geven we een overzicht van deze 

maatregelen en de wijze waarop deze doorwerken in het PRUP. 

 

Milderende maatregelen en randvoorwaarden Doorwerking in het PRUP 

Mobiliteit: 

- Realiseren gescheiden verkeersafwikkeling door aange-

paste fietsvoorzieningen 

 

 

- Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige voor-

schriften horende bij art. 1, zone voor wegenis.  

Geluid: 

/ 

 

 

Bodem: 

/ 

 

Grondwater: 

/ 

 

Oppervlaktewater: 

- Goede dimensionering langsgrachten, (in het bijzonder 

t.h.v. Jekervallei) 

 

 

 

- Beperken van de impact overstromingsgevoelige zones 

adhv getrapte werkwijze (tracéligging, verbindingen, 

compensatie) 

 

 

- Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige voor-

schriften horende bij art. 1. Het opzet is binnen deze 

zone het hemelwater maximaal te bufferen en te infil-

treren.  

 

- Het PRUP voorziet enkel de bestemmingswijziging tot 

aanleg van de NO omleidingsweg. Voor dit deel wor-

den er geen waterlopen gekruist en het plangebied is 

niet gelegen in effectief overstromingsgevoelige gebie-

den. Toch wordt er in de voorschriften opgenomen dat 

bufferring en infiltratie van hemelwater verplicht is. 

Fauna en Flora: 

- Wegverlichting tot minimum beperken en gebruiken 

van aangepaste types 

 

 

- Dit wordt opgenomen in de stedenbouwkundige voor-

schriften horende bij artikel 1, zone voor wegenis. 

 

Landschap: 

- Algemene voorzorgsmaatregelen om ecotoop-inname 

en ruimte-inname maximaal te beperken. 

 

 

 

- Het PRUP voorziet enkel de inname van ruimte voor de 

aanleg van de wegenis, de aanleg van buffergrachten, 

zone voor veiligheidsstroken, de aanleg van taluds en 

de aanleg van fietsverbindingen. Daarnaast wordt er 

ook ruimte voor beheer en onderhoud van de infra-

structuur voorzien. Enkel ter hoogte van het ziekenhuis 

wordt een beperkt bredere zone voorzien om de nood-

zakelijke ruimte voor de aantakking aan de zone voor 

openbaar nut te vrijwaren. Deze minimale ruimte-in-

name wordt weergegeven op het bijgaande grafisch 

plan. 

 

Mens: 

- / 
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Naast de dwingende milderende maatregelen werden er ook een aantal aanbevelingen en suggesties geformuleerd 

in de plan-MER. We kiezen ervoor om een aantal van deze aspecten ook te vertalen in het PRUP 

 

 

Aanbevelingen en suggesties Doorwerking in het PRUP 

Geluid: 

- Geen ontwikkeling van activiteiten in geluidsbelaste zo-

nes 

 

 

- Het PRUP voorziet geen mogelijkheden tot ontwikke-

ling van activiteiten in geluidsbelaste zones. Het voor-

zien van gebouwen of kwetsbare functies is niet toe-

gelaten binnen het PRUP en de restzone openbaar 

nut en gemeenschapsvoorzieningen die ontstaat door 

de aanleg van de weg wordt omgezet naar agrarisch 

gebied. 

Landschap: 

- Kwalitatieve landschappelijke inpassing met minimale 

infrastructuur en inpassing met KLE’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wegtracé niet accentueren, sobere weginrichting,  

 

- Het PRUP voorziet enkel de inname van ruimte voor 

de aanleg van de wegenis, de aanleg van buffergrach-

ten, de aanleg van taluds en de aanleg van fietsver-

bindingen. Enkel ter hoogte van het ziekenhuis wordt 

een beperkt bredere zone voorzien om de noodzake-

lijke ruimte voor de aantakking aan het ziekenhuis te 

vrijwaren. Deze minimale ruimte-inname wordt weer-

gegeven op het bijgaande grafisch plan. 

- Het tracé van de weg wordt zodanig gekozen dat de 

aanwezige hoogstamboomgaard maximaal gevrij-

waard wordt. 

 

- Het wegtracé wordt optimaal ingepast in het be-

staande landschap met bestaande reliëf-verloop. De 

weginrichting zal sober zijn. 
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6 Plan-MER decreet 

6.1 Plan-MER plicht 
 

Sedert 1 december 2007 is het plan-MER-decreet (BS 20/06/2007) in voege. Deze regelgeving bepaalt dat elk ruim-

telijk uitvoeringsplan binnen het toepassingsgebied van het plan-MER-decreet valt.  

 

RUP’s die het kader vormen voor project-MER-plichtige activiteiten, zoals bepaald in bijlage I, II en III van het BVR 

van 10/12/2004 of waarbij een Passende Beoordeling van toepassing is, zijn van rechtswege MER-plichtig. 

 

Voor de projecten en plannen die niet van rechtswege MER-plichtig zijn is er een screeningsplicht van toepassing. 

Concreet houdt dit in dat er moet nagegaan worden of er ten gevolge van het plan aanzienlijke milieueffecten te 

verwachten zijn. Indien er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, komt het plan in aanmerking voor een 

ontheffing van de plan-MER-plicht. In het andere geval dient evenwel toch nog een plan-MER opgesteld te worden. 

 

 

6.2 Plan-MER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren 
 

Zie Bijlage 2: Goedkeuring Plan-MER NO en ZO omleidingsweg Tongeren 

 

De plan-MER is opgemaakt voor de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingswegen en dit in opdracht van de 

Administratie Wegen en Verkeer te Limburg.  

 

De Provincie Limburg heeft tijdens de procedure van dit plan-MER de wens uitgedrukt om voorafgaand aan de reali-

satie van de omleidingswegen, de ondergrond te ontginnen. Dit aspect is per discipline kwalitatief onderzocht bin-

nen de algemene effectbespreking.  

 

Het plan-MER is opgemaakt volgens het integratiespoor. In Art. 4.2.4. van het plan-MER decreet werd de mogelijk-

heid voorzien om via een decreet of besluit de procedure tot de opmaak van een plan-MER te integreren in de op-

maakprocedure van een plan of een programma. Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) is de procedurele in-

tegratie van het plan-MER en het RUP uitgewerkt in het integratiespoorbesluit voor RUP’s. Het Besluit van de 

Vlaamse Regering betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage voor een ruimtelijk uitvoerings-

plan werd bekrachtigd op 18 april 2008. (BS 30 mei 2008). Echter ten gevolge van een uitspraak van het Grondwet-

telijk Hof werd dd. 31 juli 2013 het artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de procedure van 

het integratiespoor regelt, vernietigd. Daar ondertussen het MER werd vervolledigd, is dit plan-MER integraal, in de 

vorm van een kennisgevingsnota in november 2013 terug ter inzage gelegd volgens de generieke procedure. Intus-

sen is op 18 augustus 2014 het plan-MER door de dienst Mer goedgekeurd.  

 

 

6.3 Project-MER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren 
 

Intussen is ook de opmaak van de project-MER’s voor de NO- en ZO-omleidingswegen opgestart. Voor het project-

MER NO-Omleidingsweg heeft de startvergadering plaatsgevonden op 10 december 2014. De richtlijnenvergadering 

vond plaats op 23 oktober 2015. Het project-MER werd in november 2016 afgerond, en zal kortelings ingediend 

worden. Voor het project-MER ZO-omleidingsweg vond de richtlijnenvergadering Project-MER vond plaats op 15 juli 

2015. De opmaak van het project-MER NO omleidingsweg gebeurde in combinatie met de ontwerpstudie, exclusief 

aanbestedingsbundel. 

 

  



Plan-MER decreet 
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6.4 Onderzoek tot m.e.r.: herbestemming tot agrarisch gebied 
 

 

In het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd, naast de plan-MER voor de omleidingsweg, 

een zogenaamde screeningsnota opgesteld om een inschatting te maken van de implicaties van het plan op het 

leefmilieu. Door de aanleg van de omleidingsweg ontstaat immers een niet ontsluitbare en geïsoleerde zone voor 

openbaar nut welke omgezet wordt naar landbouwgebied in overeenstemming met het huidig gebruik. 

  

Op 16 maart 2017 werd de screeningsnota aan dienst MER bezorgd met de vraag om een advies te formuleren over 

de screeningsnota en een lijst met adviesinstanties te bezorgen die minstens dienen aangeschreven te worden in 

het kader van het onderzoek tot m.e.r. 

 

Op 21 maart 2017 bezorgde dienst MER haar advies en een lijst met adviesinstanties. Het dossier kreeg het nummer 

SCRPL17094. Daarop volgend werd de screeningsnota op 21 maart 2017 verzonden aan de verschillende adviesin-

stanties. Daarna werd de screeningsnota met de bundeling en verwerking van de adviezen terug bezorgd aan dienst 

MER, met de vraag om een beslissing te nemen omtrent de plan-MER-plicht.  

 

Op 17 mei 2017 werd door de Dienst MER met betrekking tot het onderzoek tot milieueffectenrapportage een be-

slissing genomen. Rekening houdende met de resultaten van het onderzoek werd er geconcludeerd dat het voorge-

nomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  

 

Zie Bijlage 3: Beslissing ontheffing planMER-plicht voor herbestemming naar agrarisch gebied 
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7 Aanpassing van afbakening Kleinstedelijk gebied Ton-
geren 

Het Kleinstedelijk Gebied Tongeren werd definitief vastgesteld met de beslissing van de Provincieraad dd. 21 okto-
ber 2015. Ten einde de afbakening van dit gebied vast te leggen, werd een precieze analyse en beschrijving van de 
omgeving opgenomen. Er werd besloten de grens tussen de N79-Maastrichtersteenweg en de N758-Baversstraat 
samen te laten vallen met de uiterste grens van de Noordoostelijke omleidingsweg. Gezien de precieze ligging van 
deze weg op dat moment nog niet gekend was, werd de zoekzone binnen het plan-MER als referentiepunt geno-
men. 
 
Binnen dit RUP zal de uiterste grens van de wegenis van de Noordoostelijke omleidingsweg bepaald worden binnen 
de bestemmingszone wegenis. Om de uitgangspunten en de logica van het Kleinstedelijk Gebied Tongeren te res-
pecteren, wordt de grens van dit gebied verlegd binnen dit RUP. Het betreft enkel een grenscorrectie en er is geen 
sprake van enige inhoudelijke wijziging. De aanpassing van de afbakeningslijn betreft een overdruk en de onderlig-
gende bestemmingen (grondvlakken) blijven behouden. 
 
 

 
Figuur 15: Aanduiding van huidige (rode lijn) en nieuwe (blauwe lijn) afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Tongeren 

  



Watertoets 

 

 

 Noordoostelijke omleidingsweg Tongeren, Revisie 3 

Pagina 28 van 48  
 

8 Watertoets 

Het plangebied is gelegen op de grens van het Demerbekken (noorden) en het Maasbekken (zuiden), meer bepaald 

de deelbekkens van resp. de ‘Boven Demer’ en de ‘Jeker en Heeswater’. Binnen deze deelbekkens staan resp. de 

Demer (L3, 2de categorie) en de ’S Herenelderenbeek (L125, 2de categorie) en in de vallei van de Jeker (Jeker (L2, 

1ste categorie), de Oude Jeker (L116, 1ste categorie) en de Flotsbeek (niet geklasseerd) in voor de afwatering van 

het projectgebied. Geen van deze waterlopen bevinden zich in het plangebied zelf. Het plangebied bevindt zich niet 

in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone.  

 

Samengevat voor alle watertoetskaarten geeft onderstaande tabel het resultaat en in Bijlage 1: Kaartenbundel be-

staande toestand – juridische toestand – watertoets 

 

Type kaart Conclusie 

Hellingenkaart Het merendeel van het terrein kent hellingen van 0,5 tot 

5% en hellingen van 5 tot 10%. Enkele zones, hebben een 

hellingsgraad meer dan 10%.  

Erosiegevoelige gebieden Door de grotere hoogteverschillen binnen het plangebied is 

het merendeel van het plangebied aangeduid als erosiege-

voelig.  

Winterbed  Niet gelegen in een winterbed van een grote waterloop 

Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is deels aangeduid als mogelijke overstro-

mingsgevoelig en deels als niet overstromingsgevoelig ge-

bied. 

Infiltratiegevoelige bodems Het plangebied is, met uitzondering van een kleine zone ter 

hoogte van de kruising van Molenweg en Bergerstraat, niet 

infiltratiegevoelig 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is voornamelijk aangeduid als matig gevoe-

lig (type 2). Een zuidelijke en zuidoostelijke deel is aange-

duid als weinig gevoelig (type 3). Ter hoogte van de aanslui-

ting met het ziekenhuis is een deel aangeduid als zeer ge-

voelig (type 1).  

 

 

Uit de disciplines grondwater, oppervlaktewater en fauna en flora van het plan-MER blijkt dat er geen significant 

negatieve effecten op het watersysteem zullen optreden op voorwaarde dat: 

- de invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt. Niettegenstaande de invloedssfeer van bemaling be-

perkt zal zijn, is het aangewezen de nodige maatregelen te treffen om de invloedssfeer maximaal te beperken: 

om verdroging (en de afgeleide effecten voor ecotopen) te beperken. Ten aanzien van vervuild wegwater is de 

gecontroleerde infiltratie in weggrachten wenselijk. Gezien de zuiverende capaciteit van vegetaties, is een goed 

ontwikkelde vegetatie in deze grachten een meerwaarde. 

  



Ruimtelijke veiligheidsrapportage 
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9 Ruimtelijke veiligheidsrapportage 

Aan ondernemingen waar belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en die daardoor onder de Se-

veso II-richtlijn vallen, kunnen er risico’s van zware ongevallen verbonden zijn. Op lange-termijn-basis moet er vol-

doende afstand bestaan tussen de Seveso-inrichtingen enerzijds, en woongebieden, door het publiek bezochte ge-

bouwen en gebieden, hoofdvervoersroutes voor zover mogelijk, recreatiegebieden en waardevolle of bijzonder 

kwetsbare natuurgebieden anderzijds. 

 

Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke veiligheidsrapportage 

erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de gevolgen van zware ongevallen niet 

in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) onderzoekt, wanneer nodig, de risico’s. In het ruimte-

lijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. 

Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast wor-

den. 

 

Huidig zijn er geen Seveso-inrichtingen aanwezig noch in of nabij de bestaande dichtstbijzijnde bedrijventerreinen 

Overhaem en Tongeren-Oost. Het RUP voorziet niet dat Seveso inrichtingen zich in de diverse deelgebieden kunnen 

vestigen. De opmaak van een RVR is bijgevolg niet noodzakelijk. 
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10 Ruimtebalans 

Het volledige plangebied (bestemmingszones en overdrukken) is 92 221 m² groot. 

 

De effectieve bestemmingswijzigingen leiden tot volgende ruimtebalans: 

 

          

  BESTEMMINGSZONE 

huidige bestemming 

(m²) 

bestemming PRUP 

(m²)   

       

BEBOUWING    

 

Woongebied met landelijk karakter 

 

1 995 

   

ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN     

 

Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

 

20 238 

   

LIJNINFRASTRUCTUUR     

  

Art. 1: zone voor wegenis 

  

39 505 

   

LANDBOUW     

  Art 2: agrarisch gebied 25 367 8 095   

         

       

  TOTAAL: 47 600 47 600   

          

 

 

De aan te passen overdrukken (aanpassing grens kleinstedelijk gebied Tongeren) leiden niet tot bestemmingswijzi-

gingen. Voor de volledigheid geven we hiervoor de volgende oppervlaktes van de huidige en te behouden bestem-

mingen weer: 

 

        

  BESTEMMINGSZONE 

huidige bestemming 

(m²)   

      

BEBOUWING   

 

Woongebied met landelijk karakter 

 

455 

  

  Agrarisch gebied 35 464   

 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 8 702  

       

      

  TOTAAL: 44 621   
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11 Planschadevergoeding, planbatenheffing en gebruikers-
compensatie door bestemmingswijziging 

Hieronder wordt het register weergegeven met de perceel nummer, de oppervlakte, de bestemming volgens ge-

westplan en de toekomstige bestemming volgens het PRUP. Er zijn geen percelen of delen van percelen die getrof-

fen worden door een bestemmingswijziging die kan leiden tot een gebruikerscompensatie.  

 

Op de kaart op volgende pagina wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen getroffen worden door 

planschade of planbaten. 
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Figuur 16: Register plangebied 

  



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

Ten gevolge van voorliggend PRUP worden de voorschriften opgeheven horende bij de bestemmingszones gemeen-

schapsvoorzieningen en openbaar nut, agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter, zoals vastgelegd op 

het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren (KB 5 april 1977). 

 
  



Opgave van voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden opgeheven 
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TITEL II STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN 

  



Algemene bepalingen 
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1 Algemene bepalingen 

1.1 Gehanteerde begrippen 
 

 

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

worden. 

 

De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden voor minstens de helft 

van de totale zone.  

 

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

vertegenwoordigd.  

 

Perceel Een aaneengesloten, al dan niet bebouwd, stuk grond.  

 

Perceelsgrens De fysisch waarneembare grens van een perceel, onafhankelijk van de kadas-

trale aanduidingen. 

 

Verharding Behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk ge-

bruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt 

wordt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, 

steenslag, asfalt en dolomiet. 

 

 

Zone Een op het grafisch plan aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 

 

 

 

1.2 Waterbeheer 
 

Voor zover ze de realisatie van de algemene en specifieke bestemming niet in het gedrang brengen, zijn volgende 

werken, handelingen en wijzigingen in functie van waterbeheer toegestaan op voorwaarde dat de technieken van 

natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden: 

- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van beken en grachten; 

- het behoud en herstel van de structuurkenmerken en de waterkwaliteit van de beken en grachten; 

- het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast; 

- het beveiligen van bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen; 

- het behoud en herstel van de verbindingsfunctie van beken en grachten; 

- het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

 



Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones 
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2 Specifieke bepalingen voor de verschillende bestem-
mingszones 

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften van het grafisch plan. Elke zone heeft een herkenbare blad-

schikking, ingedeeld in twee kolommen. In de eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. Deze kolom 

heeft een toelichtende en richtinggevende functie. In de tweede kolom worden de stedenbouwkundige voorschriften 

en dus het juridische en bindend aspect opgenomen. 

 

 

2.1 Artikel 1: zone voor wegenis 
 

 

Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming 

 

De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde we-

gencategorisering te bewerkstelligen. 

 

 

Inrichting 

 

Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet ver-

harde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en par-

keerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de 

verlichting, de afwatering, de beplanting, de veiligheids-

uitrustingen, de geluidswerende constructies,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zone is voldoende ruim genomen om een technisch 

correct project te realiseren binnen deze grenzen. 

Artikel 1: zone voor wegenis 

 

 
 

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

 

 

 

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie 

van de weg met aanhorigheden, inclusief nutsvoorzieningen. 

 

 

 

 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegela-

ten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing van de ver-

keers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden, volgens de we-

gencategorisering. 

 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog 

op de ruimtelijke inpassing, buffers,waterhuishouding, ecologische 

verbindingen, kruisende infrastructuren, veiligheidsstroken, ge-

luidsmaatregelen, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, 

openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor langzaam 

verkeer toegelaten. 

 

De uitvoeringstermijn voor de aanleg van de omleidingsweg moet 

zo kort mogelijk gehouden worden om de hinder zo veel mogelijk 

te beperken. 

 

Na de realisatie van de hoofdbestemming krijgt de overblijvende 

niet-benutte ruimte hetzelfde gebruik als de aanpalende zones. 
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Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanpalende zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

met ziekenhuisfunctie kan uiteraard gebruik maken van 

de nieuwe omleidingsweg met het oog op een snelle en 

efficiënte ontsluiting. Hiervoor wordt de mogelijkheid 

voor een directe aantakking voorzien. 

 

 

Specifieke bepaling aangaande de weginrichting: 

- De wegeninfrastructuur moet, in zoverre dit technisch mogelijk 

is, compact worden geconcipieerd in functie van het duurzaam 

ruimtegebruik op een wijze die gericht is op het op het cre-

eren, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de levensvoor-

waarden voor de inheemse flora, fauna en hun levensgemeen-

schappen in hun onderlinge samenhang; 

- Bij de aanleg van nieuwe wegen moet de afwatering van de 

verharde oppervlakten van het openbaar domein geleid wor-

den naar open langsgrachten die in de niet-verharde berm 

langs de wegen aangelegd worden. De werking en de kwantita-

tieve berekeningen van de benodigde capaciteit dient aange-

toond te worden bij de aanvraag van de stedenbouwkundige 

vergunning; 

- Wegverlichting moet beperkt worden tot het strikt noodzake-

lijke in functie van veiligheid en om lichtverstrooiing en ecolo-

gische impact in de aangrenzende open ruimtegebieden te ver-

mijden.  

 

 

Specifieke bepalingen aangaande landschappelijke en ecologische 

ingrepen 

- De weginfrastructuur moet, in zoverre dit technisch mogelijk is, 

ingepast worden in het landschap doormiddel van taluds en 

aansluitingen op het omliggende maaiveld. 

- Bermen, zij- als middenbermen, moeten aangelegd en beheerd 

worden op een wijze die gericht is op het op het creëren, her-

stellen, ontwikkelen of handhaven van de levensvoorwaarden 

voor de inheemse flora, fauna en hun levensgemeenschappen 

in hun onderlinge samenhang. 

 

 

Specifieke bepalingen aangaande bereikbaarheid, verbindingen en 

oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers 

- De aanpalende zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbaar nut kan ontsloten worden via de omleidingsweg 

door middel van één nieuw te realiseren afrit. Verder moet de 

bereikbaarheid van de bestaande andere activiteiten langs-

heen de omleiding gegarandeerd blijven via het onderliggend 

wegennet (zowel tijdens als na de aanlegfase); rechtstreekse 

erfontsluiting voor deze activiteiten vanaf de nieuw te realise-

ren omleidingsweg is niet toegelaten. 

- Fiets- en voetgangersverbindingen worden minimaal voorzien 

ter hoogte van artikel 3, zoals indicatief aangeduid. 
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2.2 Artikel 2: Agrarisch gebied 
 

 

Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming 

 

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichting 

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 

toegankelijk maken van het gebied voor educatief of re-

creatief medegebruik, bestaat onder meer uit toegangs-

poortjes, wegwijzers, verbodsborden en wegafsluitingen. 

Kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief mede-

gebruik bestaat onder meer uit zitbanken, picknicktafels, 

vuilnisbakken, informatieborden, paden en kijk- of schuil-

hutten.  

 

 

 

 

 

In het kader van het respecteren van het huidige land-

schap wordt een maximaal behoud van structurerende 

KLE’s, waaronder de holle weg ter hoogte van de Molen-

weg, vooropgesteld.  

 

 

Het gebied wordt ontsloten door een buurtweg, de Mo-

lenweg. Deze weg heeft een lokale functionele betekenis 

inzake bereikbaarheid. Tegelijkertijd beschikken de be-

staande infrastructuren ook over een landschappelijk be-

langrijke waarde die dient bewaard te worden.  

 

Artikel 2: agrarisch gebied 

 

 
 

Gebiedscategorie: landbouw 

 

 

 

Het gebied is bestemd voor landbouw.  

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn 

voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toe-

gelaten.  

 

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsge-

bouwen en de woning van de exploitanten bevatten, alsook ver-

blijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten 

voor zover die een integrerend deel van het bedrijf uitmaken.  

 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de alge-

mene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende 

werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het 

al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief 

of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten 

of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;  

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande 

openbare wegen en nutsleidingen;  

- werken met betrekking tot de waterhuishouding of buffering; 

- de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de na-

tuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden; 

 

Kleine landschapselementen die beeldbepalend of structuur onder-

steunend zijn voor de omgeving dienen bewaard te blijven, in 

stand gehouden en indien nodig vervangen te worden, zolang deze 

compatibel zijn met bovengenoemde hoofdbestemming (agrarisch 

gebied). 

 

De bestaande wegenis dient bewaard te blijven in het landschap. 

De bereikbaarheid van de bestaande activiteiten langsheen het 

tracé moet gegarandeerd blijven via het onderliggend wegennet; 

rechtstreekse erfontsluiting vanaf de nieuw te realiseren omlei-

dingsweg is niet toegelaten. 

 

 



Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones 
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2.3 Artikel 3: verbinding voor langzaam verkeer 
 

 

  

Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 
 

De verbinding is op het grafisch plan indicatief aange-

duid. Dit betekent dat de exacte locatie niet vastligt en 

bijgevolg in functie van de gewenste ontwikkelingen kan 

bepaald worden.  

De pijlen sluiten aan op de bestaande buurtwegen zoals 

opgenomen in de atlas der buurtwegen.  

 

 

Inrichting 
De verbinding geeft een alternatieve route voor de 

zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers). Ze is be-

doeld als short-cut of als veilige verkeersvrije strook voor 

langzaam verkeer. De inrichting moet zodanig zijn dat er 

geen auto’s gebruik van kunnen maken. De verbinding 

wordt zo optimaal mogelijk ingepast in de omgeving be-

treft ligging en uitvoeringswijze. 

 

 

 

De verbinding van de Molenstraat wordt gescheiden van 

de rijbaan mits een groene bufferzone uitgevoerd langs-

heen de omleidingsweg. De verbinding van de Berger-

straat wordt uitgevoerd als een niet gelijkvloerse krui-

sing. Om een goede doorgang mogelijk te maken, heeft 

deze verbinding een minimale breedte van 3,00m. 

 

Artikel 3: verbinding voor langzaam verkeer (indicatieve aandui-

ding) 

 

 
 

Gebiedscategorie: niet van toepassing 

 

Op het grafisch plan zijn indicatief verbindingen voor langzaam ver-

keer aangeduid. De aanduiding van deze verbinding is indicatief 

maar moet de bestaande verbindingen voor fietsers en voetgan-

gers die worden doorbroken opnieuw vervolledigen na aanleg van 

de omleidingsweg. Deze verbindingen zijn een verplichte en nood-

zakelijke voorwaarde bij de aanleg van de noordoostelijke omlei-

dingsweg. 

 

 

De verbinding maakt onderdeel uit van een groter netwerk voor 

fietsers en voetgangers en heeft ook een verbindende functie 

waardoor de verbinding zo kort mogelijk voorzien moet worden. 

Algemeen wordt een zo groot mogelijke landschappelijke inpassing 

van de verbinding beoogd.  

 

De eventuele wegverlichting moet beperkt worden tot het strikt 

noodzakelijke in functie van veiligheid en om lichtverstrooiing en 

ecologische impact in de aangrenzende open ruimtegebieden te 

vermijden.  
 
De verbinding moet gebruikt kunnen worden onafhankelijk van de 
omleiding en tevens gescheiden van landbouwvoertuigen om zo 
een hogere veiligheid voor de gebruikers te garanderen. Dit kan 
worden uitgevoerd mits een gescheiden verkeersafwikkeling: hetzij 
met een niet gelijkvloerse kruising, hetzij gescheiden van de rij-
baan. Bij een niet gelijkvloerse kruising is de minimale breedte van 
de verbinding 3,00 m. 
 

 

 



Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones 
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2.4 Artikel 4: nieuwe afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren (overdruk) 
 
  

Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het kleinstedelijk gebied wordt aangeduid met een afba-
keningslijn met een verordenende betekenis. Deze over-
druk bepaalt het gebied waarbinnen de ontwikkelings-
perspectieven voor de stedelijke gebieden van toepas-
sing zijn.  
 
Bij de bepaling van het kleinstedelijk gebied Tongeren 
werd gesteld dat de afbakeningslijn op de uiterste grens 
van de noordoostelijke omleidingsweg komt te liggen. 
Derhalve wordt de afbakening van het kleinstedelijk ge-
bied aangepast, onderhavig aan voorliggend PRUP. Daar-
buiten blijven de krachtlijnen van het PRUP ongewijzigd.  
 
Binnen de afbakeningslijn blijven de voorschriften van de 
geldende plannen van aanleg (gewestplan, BPA en RUP) 
van kracht. Het vergunningenbeleid in het stedelijk ge-
bied wordt verder gevoerd op basis van de bestaande 
plannen van aanleg. De verantwoordelijkheid voor het af-
leveren van vergunningen blijft ongewijzigd. 
 
Conform de decretale bepalingen werken de ontwikke-
lingsperspectieven voor de kleinstedelijke gebieden, zo-
als opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan, niet rechtstreeks door op het 
vergunningenbeleid. Ze werken wel door naar de plan-
nen die binnen de grenslijn worden opgemaakt. Dit geldt 
zowel voor gewestelijke, provinciale als gemeentelijke 
uitvoeringsplannen. Ook bij de opmaak van structuur-
plannen en andere overheidsprojecten wordt rekening 
gehouden worden met die ontwikkelingsperspectieven. 
 

Artikel 4: nieuwe afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied Tongeren: 

bijkomend (overdruk) 

 

 
 

Gebiedscategorie: niet van toepassing 

 
De afbakeningslijn van het Kleinstedelijk gebied Tongeren (defini-
tief vastgesteld met de beslissing van de Provincieraad dd. 21 okto-
ber 2015), zoals aangeduid op het grafisch plan, wordt aangepast. 
Het gebied binnen de afbakeningslijn behoort tot het Kleinstedelijk 
Gebied Tongeren. 
 
De bestaande bestemmingsvoorschriften kunnen door voorschrif-
ten in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimte-
lijke uitvoeringsplannen worden vervangen. 
 
Bij de vaststelling van plannen en bij overheidsprojecten binnen de 
grenslijn gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke struc-
tuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de 
verbindende waarde van deze ruimtelijke structuurplannen. 

 

 



Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones 
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2.5 Artikel 5: op te heffen afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Tongeren (overdruk)

Informatief Verordenend 

Ruimtelijke opties Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het kleinstedelijk gebied wordt aangeduid met een afba-
keningslijn met een verordenende betekenis. Deze over-
druk bepaalt het gebied waarbinnen de ontwikkelings-
perspectieven voor de stedelijke gebieden van toepas-
sing zijn.  
 
Bij de bepaling van het kleinstedelijk gebied Tongeren 
werd gesteld dat de afbakeningslijn op de uiterste grens 
van de noordoostelijke omleidingsweg komt te liggen. 
Derhalve wordt de afbakening van het kleinstedelijk ge-
bied aangepast, onderhavig aan voorliggend PRUP. Daar-
buiten blijven de krachtlijnen van het PRUP ongewijzigd 
 

Artikel 5: op te heffen afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied Ton-

geren (overdruk) 

 

 
 

 

Gebiedscategorie: niet van toepassing 

 
De afbakeningslijn van het Kleinstedelijk gebied Tongeren (defini-
tief vastgesteld met de beslissing van de Provincieraad dd. 21 okto-
ber 2015), zoals aangeduid op het grafisch plan, wordt opgeheven. 
 
De in grondkleur aangegeven bestemmingen van de bestaande ver-
ordenende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
of het onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan blijven van toepassing. 
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TITEL III BIJLAGEN 

  



Bijlage 1: Kaartenbundel bestaande toestand – juridische toestand – watertoets 
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3 Bijlage 1: Kaartenbundel bestaande toestand – juridi-
sche toestand – watertoets 

 
  



Bijlage 1: Kaartenbundel bestaande toestand – juridische toestand – watertoets 

 

 

 Noordoostelijke omleidingsweg Tongeren, Revisie 3 

Pagina 44 van 48  
 

  



Bijlage 2: Goedkeuring Plan-MER NO en ZO omleidingsweg Tongeren 
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4 Bijlage 2: Goedkeuring Plan-MER NO en ZO omleidings-
weg Tongeren 

  



Bijlage 2: Goedkeuring Plan-MER NO en ZO omleidingsweg Tongeren 
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Bijlage 3: Beslissing ontheffing planMER-plicht voor herbestemming naar agrarisch gebied 
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5 Bijlage 3: Beslissing ontheffing planMER-plicht voor her-
bestemming naar agrarisch gebied 

 
  



Bijlage 3: Beslissing ontheffing planMER-plicht voor herbestemming naar agrarisch gebied 
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