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1 Plandoelstellingen 

1.1 Aanleiding en algemene doelstelling plan 

Het bedrijf Punch Powertrain nv bevindt zich op het regionaal bedrijventerrein Schurhoven (ten oosten 

van de kern van Sint-Truiden) en heeft een oppervlakte van ca. 17ha (op Schurhovenveld). Op deze 

site werd recent en grootschalig geïnvesteerd en zijn enkel nog kleine uitbreidingen en optimalisaties 

mogelijk. Het bedrijf is in sterke ontwikkeling.  

Punch Powertrain nv ontwikkelt en produceert innovatieve versnellingsbakken en aandrijflijnen voor 

personenvoertuigen. Tot op heden is Punch vooral succesvol op de Chinese markt met automatische 

versnellingsbakken. Het testen van deze versnellingsbakken kan bij relatief lage snelheden (tot ca. 70 

km/uur). Vanuit strategisch belang wil Punch Powertrain ook actief worden op andere markten buiten 

China. Ontwikkeling van een ander type versnellingsbak is hierbij essentieel. Om die reden is Punch 

een aantal jaren geleden begonnen met ontwikkeling van zogenaamde dual clutch transmissie (DCT). 

Dit versnellingssysteem moet over het volledige snelheidsbereik getest worden, in reële 

gebruiksomstandigheden. Momenteel vormt de landingsbaan op het domein Brustem de testbaan 

voor “medium en high speed” snelheden. Dit is echter geen ideale situatie. 

Punch Powertrain nv heeft daarom nood aan een testbaan. Om zo efficiënt mogelijk te testen is een 

zogenaamde kombaan nodig. In de bochten van deze baan rijden de auto’s onder een hoek door de 

bocht. De diameter van de bocht kan beperkt blijven, terwijl de auto’s toch hun constante hoge 

snelheid kunnen behouden. De testbaan moet zich in de nabijheid van het hoofdkantoor bevinden 

omdat de wagens waarmee getest wordt, op regelmatige basis moeten voorzien worden van nieuwe 

onderdelen en ook de software regelmatig gewijzigd moet worden.  

Het PRUP wordt opgemaakt om deze uitbreidingen van het bedrijf mogelijk te maken, op een locatie 

binnen het onderzoeksgebied (zie verder: situering). 

1.2 Programma en afmetingen 

De totale bruto-oppervlakte, d.w.z. de ruimteinname, voor de te realiseren infrastructuur, 

randinfrastructuur en vereiste omgevingsaanleg (buffering, afwerking taluds, hemelwaterberging, ...) 

wordt geraamd op ca. 16,5ha. Deze ruimte omvat: 

 een testbaan (kombaan) met een totale lengte van 1,5km en een wegbreedte van 12m. De 

vorm van de testbaan wordt bepaald door de vereiste minimale bochtstralen, teneinde de 

beoogde testsnelheden constant te kunnen aanhouden. De bochten worden reeds in helling 

uitgevoerd om de testbaan op meer compacte wijze te kunnen realiseren. Een aantal langere 

rechte stukken zijn eveneens vereist. De configuratie van de testbaan kan op verschillende 

manieren gebeuren (rechthoekig, langgerekt, etc.), en zal worden ingepast volgens de vorm 

en de mogelijkheden van de uiteindelijk weerhouden locatie; 

 een ruimte van 15m breed rondom specifieke delen van de kombaan. In essentie is deze 

ruimte vereist ter hoogte van de bochten (aangelegd in helling) om te voorzien in de 

afwerking van het terrein met aarden wal, al dan niet met aanplant van een groenscherm. In 

functie van de visuele afscherming van het terrein (er zijn specifieke vereisten rond privacy 

en geheimhouding, zie verder) kan het ook wenselijk zijn om andere delen van de kombaan 

te voorzien van een 15m brede strook aan de buitenzijde; 



 

ID 4241453008_startnota |2 
 

 ruimte voor ‘speciale verrichtingen’, te begrijpen als een testveld met verscheiden 

voorkomen en materialisatie, onder meer bestaande uit verschillende soorten verhardingen, 

testheuvels, etc; 

 ruimte voor parkeren en het stallen van testwagens: er is onmiddellijk ruimte nodig voor 

tenminste 150 testwagens (huidig aantal testwagens is 100-200) met een verwachte groei op 

korte termijn tot 400-500 testwagens. De producten van Punch Powertrain worden getest in 

reële opstelling in toekomstig te lanceren wagenmodellen, die aangeleverd worden door de 

klanten van Punch Powertrain. In onmiddellijke situatie kunnen de testwagens in open lucht 

gestald worden, wanneer het terrein voldoende afgeschermd is. Rond de testwagens zijn 

evenwel geheimhoudingsclausules van toepassing, d.w.z. deze mogen slechts getest en 

gestald worden wanneer visueel afgeschermd. Deze geheimhoudingsclausules zijn 

contractueel en dus onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Zo kan in de toekomst vereist 

worden dat testwagens overdekt moeten gestald worden. Het moet bijgevolg mogelijk zijn 

om een overdekte parkeerinfrastructuur te realiseren in de toekomst; 

 garage en werkplaats voor het installeren en aanpassen van testopstellingen ter plaatse 

(voorbereidingen testen). Het initieel uitrusten van de testwagens met de transmissie en 

versnellingsbak van Punch Powertrain gebeurt op Schurhovenveld. Onmiddellijk is een garage 

van 1.200m² noodzakelijk. Gelet op de verwachte groei zal ook hiervoor meer ruimte 

noodzakelijk worden; 

 kantoorgebouw voor het personeel betrokken bij de testfase (test engineers, ...), onmiddellijk 

zijn 110 tot 120 arbeidsplaatsen nodig, met een verwachte groei op korte termijn tot 150 

plaatsen (150 FTE); 

 personeelsparking; 

 de nodige circulatieruimten, afhankelijk van de configuratie van het terrein; 

 ruimte voor de vereiste groenvoorzieningen, hemelwatervoorzieningen, vereiste visuele 

afscherming. 

1.3 Ruimte voor regionale bedrijvigheid 

De beoogde infrastructuur, een kombaan en zijn bijhorende gebouwen en functies, wordt beschouwd 

als een infrastructuur i.k.v. regionale bedrijvigheid. Het betreft infrastructuur die een noodzakelijk 

onderdeel vormt bij een reeds bovenlokaal opererend bedrijf met bovenlokale tewerkstelling. Ook 

omwille van de grote schaal van de infrastructuur, de doelstelling om de nieuwe infrastructuur als 

onderdeel te ontwikkelen van een volwaardige nieuwe vestiging / satellietlocatie, en de doelstelling 

voor het onderzoeken van medegebruik binnen de automotive cluster regio Sint-Truiden, wordt een 

kombaan en zijn bijhorende gebouwen en functies als regionale bedrijvigheid beschouwd.  

De infrastructuur heeft anderzijds niet de klassieke kenmerken van een regionaal bedrijventerrein. 

Werkplaatsen en kantoren nemen slechts een beperkt aandeel in van de benodigde oppervlakte, en 

er zijn geen grootschalige bedrijfs- of industriële gebouwen of installaties. Het terrein wordt in 

hoofdzaak ingericht met testbanen en bijhorende verharde oppervlakken (kombaan en 

aanhorigheden), parkings en circulatieruimten. De te verwachten impact op de omgeving zal bijgevolg 

eveneens verschillend zijn dan deze van een klassiek regionaal bedrijventerrein. 
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1.4 Ruimtelijke configuratie en mogelijke inrichtingsalternatieven  

De configuratie van de site wordt bepaald door de mogelijkheden van de site zelf en de wenselijkheden 

voor de afmetingen en vorm van kombaan zelf. De kombaan heeft omwille van technische vereisten 

een specifieke lengte (1,5km) en breedte (12m), ook zijn minimale bochtstralen van belang om de 

beoogde testsnelheden te kunnen aanhouden.  

Inrichtingsalternatieven voor de kombaan zijn mogelijk, maar resulteren niet in een optimalisatie van 

het ruimtegebruik, omwille van de benodigde ruimte voor speciale verrichtingen en de beoogde 

toekomstige uitbouw van de gebouwde infrastructuur door Punch zelf:  

 Bij een configuratie met enkel convexe bochten (meest eenvoudig is rechthoekig, maar ook 

een drie- of meerhoekige configuratie is in principe niet uitgesloten) zullen deze 

infrastructuren maximaal in de binnenruimte worden gerealiseerd. Het gebruik van de 

binnenruimte voor speciale verrichtingen en het stallen van testwagens, is bovendien de 

meest wenselijk situatie omwille van de geheimhouding die van toepassing is voor het bedrijf.  

 In het geval van een alternatieve configuratie (bvb. enkel- of tweezijdig haltervormig) zullen 

dezelfde infrastructuren aansluitend  aan de buitenzijde van kombaan moeten worden 

gerealiseerd – met bijkomend de nadelige situatie van opeenvolging van buiten- en 

binnenbochten in de test-track. 

Een convexe configuratie met binnenruimte is bijgevolg in elk opzicht de meest wenselijke optie. 

Tenminste de bochtzones van de kombaan worden voorzien van 15m brede strook voor aanwerking 

van de bochten die in helling liggen. Een reliëfverschil van tenminste 3m wordt hiermee afgewerkt. 

Deze strook kan aangewend worden voor beplanting (schermgroen). Mogelijkheden voor het 

verhogen van de gebruikswaarde (door Punch Powertrain zelf, of voor medegebruik) van deze stroken 

kan evenwel worden onderzocht. 

De koppelingen en transmissies door punch geproduceerd worden getest in nieuwe modellen van 

wagens van de klant. Voor deze wagens geldt een geheimhoudingsplicht en wordt vereist deze ook 

tijdens de testen visueel af te schermen. Medegebruik (door derden) van de binnenruimten van de 

kombaan is nagenoeg niet realiseerbaar. Indien toch, stelt het bedrijf dat aan de binnenzijde van de 

testbaan een strook van  15m afstandsbuffer wenselijk is. Ook hieruit blijkt dat een configuratie met 

een binnenruimte die maximaal gebruikt wordt door Punch Powertrain het meest optimale 

ruimtegebruik oplevert. 

1.5 Mogelijkheden voor optimalisatie ruimtegebruik  

Een belangrijke ruimtelijke randvoorwaarde voor het bestemmen van de ruimte, is het onderzoek naar 

de mogelijkheden voor optimalisatie van het ruimtegebruik van de site. Hierbij kan zowel gedacht 

worden aan: 

 optimalisatie en maximalisatie van ruimtegebruik door het bedrijf Punch Powertrain zelf; 

 meervoudig ruimtegebruik door verdere verankering of vormen van medegebruik binnen de 

automotive cluster regio Sint-Truiden; 

 meervoudig ruimtegebruik door bedrijfsfuncties verenigbaar binnen het regionaal 

bedrijventerrein; 

 overige vormen van meervoudig ruimtegebruik (recreatievormen, zachte verbindingen, …); 

 ruimte voor water, volgens de geldende vereisten; 
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Om deze mogelijkheden goed te kunnen inschatten is in de eerste plaats het toekomstperspectief voor 

de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfssite van belang. Vormen van mogelijk medegebruik zullen 

afhankelijk zijn van de typelocaties die in aanmerking kunnen komen als locatiealternatief. 

Het bedrijf wenst de site in de onmiddellijke situatie te ontwikkelen als volwaardige 

vestigingslocatie/satellietvestiging van het hoofdkantoor te Schurhovenveld, met eigen 

arbeidsplaatsen (150 FTE op korte termijn) verbonden aan de testactiviteiten. Het programma bepaalt 

hiervoor reeds de nood aan een kantoorgebouw met de nodige sociale voorzieningen en 

personeelsparking, alsook garage en werkplaats, op de nieuwe site. Ook op de huidige site op 

Schurhovenveld is nagenoeg geen mogelijkheid meer om de kantoren en garage/werkplaats te 

voorzien – deze site werd recent volledig ontwikkeld en gemoderniseerd (zie hoger). Het realiseren 

van een volwaardige vestiging op de nieuw te bestemmen site impliceert meteen het volgende: 

 een scenario waarbij enkel ruimte wordt bestemd voor de kombaan (testbaan) en zijn 

randinfrastructuur, zonder de oprichting van kantoren en garage/werkplaats, is niet mogelijk 

gelet op de noodzaak voor deze laatste programmaelementen; 

 een scenario waarbij ruimte voor de kombaan en ruimte voor kantoren met 

garage/werkplaats wordt bestemd op twee afzonderlijke locatie is minder wenselijk, gelet op 

de werking van de vestiging als volwaardig geheel (testactiviteiten), én omwille van de 

bevinding dat optimaal ruimtegebruik resulteert uit het gebruik van de binnenruimte (of 

andere in geval van alternatieve configuratie) van de kombaan door het bedrijf zelf. 

Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat een locatie gezocht wordt voor de clustering van 

verschillende bedrijfsactiviteiten met testactiviteiten.  

Het bedrijf Punch Powertrain geeft daarnaast aan dat het bedrijf in sterke ontwikkeling is, reeds 

verschillende recente groeigolven heeft doorgemaakt, en ook op termijn (in hoofdzaak samenhangend 

met de verwachte technologiesprong naar zelfrijdende wagens) verdere groei van het bedrijf wordt 

verwacht. De verwachting van het bedrijf is dan ook dat verdere toekomstige uitbouw en invulling van 

de testfaciliteiten c.q. de volwaardige nieuwe vestigingslocatie noodzakelijk is, en dat alle beschikbare 

ruimte (ook huidige restruimten in bvb. de binnenruimten) op de nieuwe locatie ingevuld zal kunnen 

worden door het bedrijf Punch Powertrain zelf. Meervoudig ruimtegebruik door derden (andere 

bedrijfsfuncties) of voor andere gebruiksvormen (overige functies) is bijgevolg naar verwachting enkel 

tijdelijk van aard. Daarentegen stelt de vastgoedlogica, omwille van de hoge grondprijs voor 

industriegrond, dat zolang er geen volledige invulling door het bedrijf zelf werd gerealiseerd – en 

onder voorwaarde dat er delen voor medegebruik inzetbaar kunnen gemaakt worden (bereikbaar, in 

regel met de privacy/ geheimhoudingsvereisten, eenvoudig terug toe te voegen aan het bedrijf Punch 

Powertrain) – een tijdelijk medegebruik nastreven ook wenselijk is. 

Het bedrijf Punch Powertrain maakt deel uit van een “smart network” samen met de bedrijven VCST, 

Bosch en Tenneco Automotive te Sint-Truiden, een samenwerkingsplatform voor “slimme fabrieken” 

(initiatief van de stad en ondersteund door de technologiefederatie Agoria). Nabijheid speelt een 

belangrijke rol in het faciliteren van synergieën tussen deze bedrijven. Vanuit dit netwerk wordt 

medegebruik van de testfaciliteiten door de overige bedrijven in het “smart network” nagestreefd.  

Andere vormen van meervoudig ruimtegebruik (recreatievormen, zachte verbindingen, ruimte voor 

water …) zijn moeilijk te combineren met zowel het ontwikkelingsperspectief voor maximalisatie van 

ruimtegebruik voor bedrijvigheid op de site, als met specifieke aspecten van de bedrijfsvoering zoals 

de geheimhoudingsplicht 

Wat betreft de mogelijkheden voor optimalisatie van het ruimtegebruik levert het 

toekomstperspectief van het bedrijf Punch Powertrain bijgevolg volgende conclusies op: 
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 optimalisatie en maximalisatie van ruimtegebruik door het bedrijf Punch Powertrain zelf, 

tevens om in de opvang van de verwachte toekomstige groei van het bedrijf (of andere 

bedrijven binnen het “smart network” van de automotive cluster) te voorzien zijn de meest 

realistische en haalbare vormen van optimalisatie van het ruimtegebruik; 

 meervoudig ruimtegebruik door bedrijfsfuncties van derde bedrijven is naar verwachting 

slechts tijdelijk van aard; 

 overige vormen van meervoudig ruimtegebruik (recreatievormen, zachte verbindingen, …) 

zijn moeilijk te combineren. 

1.6 Situering 

Het onderzoeksgebied bestaat uit de ruime omgeving van Sint-Truiden. In deze omgeving zal gezocht 

worden naar redelijke loctiealternatieven voor het inplanten van de kombaan.  

Door middel van de locatiestudie, opgenomen in bijlage 1 (zie ook hoofdstuk 2), is het 

onderzoeksgebied verder verfijnd tot 4 locaties. 

 “Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein” (1): Industriegebied op een voormalige 

luchtmachtbasis ten zuiden van het centrum van de stad Sint-Truiden. Dit domein situeert zich in 

een openruimtegebied tussen de dorpen Brustem, Aalst, Kerkom en Bevingen. Dit 

openruimtegebied is verder voornamelijk ingevuld met landbouw en vliegveldinfrastructuur. Het 

gebied is ontsloten door de N3, N80 en de N789. De voornaamste ontsluiting vanuit de binnenstad 

is via de Luikersteenweg. De gevraagde kombaan is breder dan de zone voor regionale 

bedrijvigheid (meer dan 50m breder). Een uitbreiding van het bestaande regionaal 

bedrijventerrein is dus vereist; 

 “Kapelstraat” (5): Landbouwgebied gelegen tussen de bedrijventreinen op het domein van 

Brustem, de N80 en de N3. Ten zuiden van het gebied is een vastgesteld landschapsrelict vallei 

van de Cicindria met kerkdorp Kerkom. Het gebied is ontsloten via de N80 en de N3; 

 “Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg” (6): 

Landbouwgebied dat zich tussen de Tongersesteenweg en de Luikersteenweg bevindt. Het gebied 

wordt in het oosten afgebakend door de woningen ten oosten van de vliegveldlaan. Het sluit aan 

op de Luikersteenweg waar langsheen de weg lokale bedrijven gevestigd zijn.  

 “N80-Zepperenweg” (8): Landbouwgebied ingesloten tussen de Zepperenweg en de Expresweg 

N80 Hasselt/Sint-Truiden. Aan de overkant van de Expresweg ten noorden van de site bevindt zich 

het bedrijventerrein Schurhoven. Ten oosten van deze locatie aan de overkant van de 

Zepperenweg is ook een bedrijventerrein met onder andere het bedrijf Punch Powertrain. 
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Figuur 1-1 Situering locaties 

1.7 Afbakening onderzoeksgebied  

De afbakening van het onderzoeksgebied binnen voorliggende startnota omvat de ruime omgeving 

van de mogelijke locaties. De locatiespecifieke plandoelstellingen moeten in samenspraak met de 

betrokken actoren bepaald worden waardoor de ruime omgeving van de locaties mee onderzocht 

wordt: 

 “Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein” (1): Gebied dat binnen het 

bestaande PRUP “Domein Brustem” valt met een deel van het landbouwgebied erbij om de 

inpasbaarheid van de kombaan te bekomen; 

 “Kapelstraat” (5): Tot aan de N80, de Luikersteenweg en het woongebied aan de N80. In het 

oosten wordt het gebied afgebakend door bestaande ruimtelijk uitvoeringsplannen; 

 “Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg” (6): Afgebakend 

door het woonlint aan de Luikersteenweg en het woongebied aan de Windmolenstraat en de 

Vliegveldlaan.  

 “N80-Zepperenweg” (8): Afgebakend door de N80 en het woonlint langs de Zepperenweg en 

Duifhuisstraat. 
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Figuur 1-2 Situering (zoeklocaties) 

1.8 Reikwijdte en detailleringsniveau 

In de startnota worden verschillende mogelijke te toetsen locaties meegenomen. Hier wordt tegen de 

volgende fases een verdere keuze gemaakt van welke de voorkeurslocatie is.  

Het plan zal de noodzakelijke bestemmingswijzigingen op perceelsniveau doorvoeren om de 

geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren. De bestemmingen van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan zullen de bestemmingen van de geldende plannen van aanleg en desgevallend 

onderliggende RUP’s vervangen. 

De reikwijdte van het voorgenomen plan betreft dus maatregelen in de ruimtelijke ordening, in casu 

het wijzigen van de bestemming van gebieden die bijdragen tot de doelstelling. Sommige specifieke 

inrichtingsmaatregelen kunnen niet doorwerken in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze worden dan 

beschouwd als aanbevelingen of aandachtspunten naar het vervolgtraject tot realisatie van het plan 

(bv. inrichting, vergunningsfase) en het opvolgen van milderende maatregelen en mogelijke effecten 

op de omgeving.  
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1.9 Overzicht in te zetten instrumenten 

De opmaak van dit PRUP valt binnen de procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de 

Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Voor het PRUP zal een 

planmilieueffectenrapport (plan-Mer) worden opgemaakt. De opmaak van het PRUP en het plan-Mer 

verloopt geïntegreerd zoals voorzien in de procedure. Mogelijke instrumenten die kunnen ingezet 

worden: ruimtelijk veiligheidsrapport, onteigening, voorkooprecht, ... 

Voor meer informatie omtrent de procedurestappen wordt verwezen naar de procesnota. 

2 Mogelijke alternatieven 

Zie nota “Locatiealternatieven” in bijlage 

Aan de hand van een locatiestudie (zie bijlage: “Locatiealternatieven”) werd het onderzoeksgebied 

verfijnd van 11 initiële zoeklocaties tot 4 redelijke locatiealternatieven.  

Aan de hand van beschikbare data werd een lijst van 11 potentiële locaties geselecteerd voor verder 

onderzoek. Deze potentiële locatiealternatieven werden getoetst aan de hand van een set van 

ruimtelijke criteria, om te komen tot een lijst van redelijke locatiealternatieven. Redelijke 

locatiealternatieven worden weerhouden in het verdere onderzoek. Niet-redelijke 

locatiealternatieven worden in deze stap van het locatieonderzoek uitgesloten. De ruimtelijke criteria 

worden bepaald op basis van het beoogde bedrijfsprogramma, basisdoelstellingen vanuit de 

verschillende ruimtelijke beleidskaders, ligging t.a.v. kwetsbare of te vrijwaren ruimtelijke structuren, 

en de aanwezigheid van een goede ontsluiting. 

Ruimtelijke criteria: 

 Aansluiting bij bestaand of gepland bedrijventerrein, in of aansluitend aan het kleinstedelijk 

gebied Sint-Truiden; 

 Vrijwaren van de kwetsbare ruimtelijke structuren; 

 Beperkte impact op samenhangende open ruimte structuren; 

 Goed te ontsluiten locaties. 

Een redelijke locatie dient “redelijk” bevonden te worden op elk van de getoetste ruimtelijke criteria. 

In de locatiestudie wordt per criterium gemotiveerd waarom een locatie wel of niet als redelijk voor 

het criterium wordt weerhouden. Op basis van de in de locatienota opgenomen toetsing van locaties, 

worden de locaties 1 ,5 ,6 en 8 weerhouden als redelijk te onderzoeken locatiealternatieven. 
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3 Referentietoestand (bestaande feitelijke 

toestand) en beleidscontext 

3.1 Structuurplanning 

3.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de basis voor het ruimtelijke beleid van het Vlaamse 

gewest. Hierin legt de Vlaamse overheid vast in welke richting ze de ruimtelijke structuur van 

Vlaanderen wil zien evolueren en welke engagementen ze daarvoor concreet aangaat. 

In 1997 heeft de Vlaamse regering het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief goedgekeurd als 

kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Een eerste herziening is doorgevoerd in de 

periode 2003-2004, een tweede in de periode 2008-2011. Hiermee is de continuïteit van het ruimtelijk 

beleid verzekerd voor de korte termijn. Op lange termijn werkt de Vlaamse regering aan een opvolger 

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het beleidsplan ruimte. 

  

Figuur 3-1 Gewenste ruimtelijke structuur Vlaanderen, Bron RSV 

De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken, het buitengebied, de gebieden voor economische 

activiteiten en de lijninfrastructuur zijn voor Vlaanderen structuurbepalende componenten. Op basis 

van de ruimtelijke principes wordt voor deze vier structuurbepalende componenten de gewenste 

ruimtelijke structuur uitgewerkt. 

De stad Sint-Truiden wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als een 

structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 

Het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalt dat de (bijkomende) 

regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 

(of op vraag van de provincie in een gewestelijk plan) worden afgebakend.  
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Haspengouw behoort tot de grote, aaneengesloten gebieden van het buitengebied, die structurerend 

zijn voor de randen van Vlaanderen. Doordat de streek een grote samenhang vertoont en slechts in 

beperkte mate gewijzigd is door ingrepen, wordt ze beschouwd als een gaaf landschap op Vlaams 

niveau. Haspengouw is ook een van de belangrijkste landbouwregio’s in Vlaanderen en is 

structurerend voor de agrarische structuur. 

3.1.2 BRV Strategische visie 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname 

beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen 

Het BRV hanteert volgend ruimtelijke principe voor bedrijvigheid: verweven waar het kan en scheiden 

waar het moet. Het ruimtebeslag ontwikkelt zich bij voorkeur verweven en brengt functies samen 

zoals wonen, werken, voorzieningen, voedsel- en landbouwproductie, energiewinning, groen en 

water. Verweving, zoals het integreren van ondernemingen in de woonkern (of het behoud van die 

verweving) gebeurt vanuit de gedachte dat functies elkaar versterken, om maatschappelijke 

meerwaarde te creëren (zoals het sluiten van kringlopen in functie van een circulaire economie) en 

om het aantal verplaatsingen te beperken. Niet alle functies zijn op één plaats combineerbaar. 

Risicovolle activiteiten, zoals SEVESO-bedrijven laten zich niet of zeer beperkt verweven. Het toelaten 

van bepaalde functies kan ook de ontwikkelingskansen van andere functies belemmeren. Hier geldt 

het principe: scheiden waar het moet. Scheiden is ook de beste oplossing voor hinderende activiteiten 

die te veel milderende maatregelen naar de directe omgeving vereisen of zeer veel verkeer 

aantrekken. Ruimtevragen voor niet-verweefbare activiteiten vormen een eigen opgave in ruimtelijke 

ontwikkelingsprogramma’s. 

Voor het onderzoeksgebied geld dat in meer landelijke gebieden de focus ligt op behoud van de 

economische functie van functionele bedrijventerreinen door in te zetten op hergebruik en 

intensivering. Niet-ontwikkeld juridisch aanbod of bedrijfslocaties die vrijkomen en het 

samenhangend functioneren van de open ruimte schaden, worden waar mogelijk geneutraliseerd.  

Het aanbodbeheer zorgt voor functionele bedrijventerreinen voor niet- of moeilijk verweefbare 

economische activiteiten. Deze terreinen hebben vaak een grote oppervlakte en zijn goed bereikbaar. 

Het is belangrijk die kwaliteiten te bewaren en te gebruiken om het ruimtelijk rendement van het 

terrein te verhogen. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheidseisen die niet-verweefbare 

bedrijven kunnen stellen. Combinaties met andere functies (hernieuwbare energie, natuur, water, 

landbouw, sport) zijn mogelijk, voor zover die geen ongunstig effect hebben op elkaar. 

Dakoppervlakken bieden kansen voor sommige combinaties. 

 

Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en de vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen 

wordt maximaal ingezet op hergebruik van water in functie van het sluiten van de waterkringlopen. 

Ruimtelijke uitbreidingen van woon- en werkgebieden die waardevolle natuur- of watersystemen of 

ruimtelijk-functioneel samenhangende landbouwgebieden versnipperen of aantasten, zijn 

ongewenst. 

  



 

ID 4241453008_startnota |11 
 

 

3.1.3 Provinciaal Ruimtelijk structuurplan 

De Vlaamse Regering heeft in februari 2003 de definitieve goedkeuring verleend aan het Provinciaal 

Structuurplan Limburg. In 2012 werd dit structuurplan geactualiseerd. De Actualisatie van het RSPL 

werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening op 23 juli 2012. 

Ontwikkelingsperspectieven voor de economische knooppunten 

Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden: In Haspengouw zijn Sint-Truiden en 
Tongeren de dragers van de industriële structuur. Beide steden hebben een structuurondersteunende 
economische rol ten opzichte van de regio. Sint-Truiden heeft meerdere terreinen die van strategisch 
belang zijn voor de regionale industriële economie. Het industrieel weefsel van de stad kan worden 
versterkt door een sterkere afstemming op de verwerking en distributie van de agrarische producten 
van het ommeland en door de mogelijke ingebruikname van het vliegveld te Brustem. De landingsbaan 
biedt mogelijkheden voor occasionele vliegactiviteiten en luchtvaartgerichte bedrijvigheid. De 
bedrijventerreinen worden alle goed ontsloten over de bestaande wegen. N80 in de richting van 
Hasselt speelt daarbij de belangrijkste rol. Sint-Truiden heeft een extra troef door de spoorlijn Hasselt 
– Landen. Sint-Truiden kan waarschijnlijk een rol vervullen in de toelevering en de verwerking van het 
fruit en de groente uit de omgeving. De behoefte aan een bedrijventerrein voor agro-industrie moet 
worden onderzocht. 

 

Figuur 3-2 gewenste ruimtelijkestructuur  

Hoofd- en deelruimten 

De gewenste ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt aan de hand van de hoofdruimten (met 
deelruimten) enerzijds, en van de deelstructuren anderzijds. 

Sint-Truiden behoort tot de hoofdruimte Haspengouw en Voeren. Binnen deze deelruimte wenst Sint-
Truiden, samen met Tongeren, zich te profileren als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. 
Deze hoofdruimte wordt verder onderverdeeld in deelruimten. Sint-Truiden behoort tot de 
deelruimte Droog Haspengouw waarbinnen Sint-Truiden, samen met Tongeren, gezien wordt als 
regionaal centra met breed uitrustingsniveau en draagvlak. 
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Droog Haspengouw heeft een te versterken open ruimte rol voor de provincie. Landbouw, landschap, 

natuur en laagdynamisch toerisme en recreatie moeten worden ondersteund. De agrarische activiteit 

is de belangrijkste economische drager en ook het meest bepalend voor het ruimtelijk beeld. De 

ruimtelijke structuur van deze deelruimte is vergelijkbaar met die van het zuidoosten van de provincie 

Vlaams-Brabant (Hageland). Visie en concept worden bij voorkeur grensoverschrijdend uitgewerkt. 

Tot deze deelruimte behoren (delen van) de gemeenten Sint-Truiden, Borgloon, Halen, Hoeselt, 

Gingelom, Heers, Tongeren en Riemst. Volgende ruimtelijke principes worden voorgesteld:  

 bovenlopen van beekvalleien van het Demer- en Herkbekken als groene linten in het landschap 

 Tongeren en Sint-Truiden als regionale centra met een breed uitrustingsniveau en draagvlak  

 een evenwichtig hiërarchisch patroon van kernen 

 herkenbare en afzonderlijke kernen van elkaar gescheiden door beekvalleien en natuurlijke 

buffers  

 heuvelruggen en beekvalleien als dragers van een waardevol landschap  

 open landbouwgebieden scherp gescheiden van stedelijke gebieden en kernen.  

Kleinstedelijke gebieden Tongeren en Sint-Truiden zijn voor deze deelruimte structuurbepalend. Zij 

verdienen ondersteuning afgestemd op een breed voorzieningenpakket voor heel de hoofdruimte. 

Daardoor kunnen ook de omliggende open ruimten worden gevrijwaard van sluipende verstedelijking.  

Leefbaarheid van kleine kernen: De socio-economische leefbaarheid van de kleine kernen in Droog 

Haspengouw is klein. De problematiek stelt zich in de hele deelruimte. Daardoor hebben niet alleen 

de gemeenten een taak terzake maar kunnen ook bovengemeentelijke maatregelen worden 

onderzocht. Het betreft hoofdzakelijk de ondersteuning van niet-rendabele voorzieningen. Evenwicht 

tussen aanbod en draagvlak is belangrijk. Anderzijds mag door te grote deconcentratie van 

voorzieningen de leefbaarheid van grotere kernen niet worden ondermijnd. 

Open landbouwgebieden: Grondgebonden landbouw is een voor die deelruimte zeer ruimtelijk 

structuurplan provincie belangrijke ruimtegebruiker. Het vrijwaren van de bestaande open ruimten is 

daarvoor essentieel. Daartoe kunnen bouwvrije agrarische zones worden afgebakend. Bij de 

afbakening van deze zones wordt rekening gehouden met de uitbreiding van bestaande exploitaties.  

Hoevetoerisme: Ter ondersteuning van de leefbaarheid van de landbouw gaat bijzondere aandacht 

naar de ondersteuning van het plattelands-, boerderij- en kastelentoerisme. Uitwerking van een 

verbindend netwerk van fiets-, wandel-, auto- en paardenroutes levert daartoe een bijdrage. Meer 

rechtstreekse ondersteuning kan bijvoorbeeld met een bouwverordening.  

Landschapsontwikkeling: De landschappelijke kwaliteiten kunnen worden uitgebouwd uitgaande van 

het reliëf, met plateaus en beekvalleien, de kastelen als bakens, het Gallo-Romeins verleden, motten 

en mergelgroeven, hoogstamboomgaarden enz. Versterking van een verspreide bosstructuur is 

mogelijk.  
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3.1.4 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 

 

Figuur 3 Gewenste ruimtelijke structuur uit gemeentelijk structuurplan (2017) 

Op 29/05/2017 keurde de gemeenteraad de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

definitief goed. 

De visie van het GRS beoogt de verdere groei van ruimte voor bedrijvigheid, door het aansnijden van 

reserveplekken voor bedrijvigheid aan de bedrijventerreinen domein van Brustem, Schurhovenveld, 

Terbiest en Hasseltsesteenweg. Anderzijds wordt beoogd om grote landbouwplateaus te vrijwaren en 

beekvalleien in te richten als groenblauwe dragers. Verder moeten de vijf groene vingers behouden 

worden en moet hun band met de stad versterkt worden. 
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Ontwikkelingsvisie Brustem en Luikersteenweg 

 

Figuur 3-3 Gewenste ontwikkeling Brustem (2017) 

Er is de mogelijkheid tot het uitbreiden van de bedrijvigheid door een bijkomend lokaal 

bedrijventerrein aan de Luikersteenweg, aansluitend bij het reservatiegebied voor stadsuitbreiding 

Lichtenberg (voor wonen), zoals onderzocht in de RuBeLim Lokaalstudie. Deze zou kunnen aansluiten 

bij een omvorming van dit gedeelte van de horecastrip naar een cluster van grootwinkels voor 

autobedrijven en zou effectieve werkplaatsen en ondersteunende ambachtelijke activiteiten kunnen 

bevatten. Het openruimte gebied wordt ook doorkruist met een groene schakel.  

Ontwikkelingsvisie domein van Brustem 

Het deel van dit domein dat niet meer door de militairen zal worden benut (actueel quasi het volledige 

deel ten noordwesten van de startbaan) kan stapsgewijs herontwikkeld worden. Belangrijk is dat een 

evenwicht wordt gevonden tussen bedrijvigheid, evenementen, militairgebruik en natuurwaarde.  

Ruimtelijk zijn vier elementen van belang:  

 de openheid van het centrale, komvormige amfitheater waarin de startbaan een baken in het 

landschap blijft, is hiervan de belangrijkste; 

 de rondweg met daaraan gekoppeld een reeks afgescheiden activiteitenplekken; 

 de Romeinse weg en de zuidelijke groene schakel als structurerende assen; 

 een goede band en betrokkenheid met de omliggende kernen (vooral Aalst, Kerkom en 

Bevingen); 

 een goede aaneensluiting van de te versterken waardevolle graslanden met de bossen van 

Kerkom tot een samenhangend groot natuurgeheel. 

De hoofdtoegang van het domein komt aan N3 in de omgeving van de aantakking van Luikersteenweg 

en wordt representatief uitgebouwd. De potentie van de startbaan voor een lokaal vliegveld, 

economisch gericht op bijzondere luchttransporten (herstel en onderhoud, beperkte vracht, beperkt 

aantal zakenvluchten, …) wordt benut. Functioneel wordt in de bedrijvenzone onderscheid gemaakt 

tussen hoogwaardige, deels luchtvaartgerichte bedrijvigheid met inbegrip van infrastructuur voor 

luchtvaartgerichte evenementen en cultuur en zones voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid zonder 

verkooppunten (LO-zones, stapsgewijze in te vullen).  
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Aan de westelijke rand wordt een reserveplek voor hoogwaardige (fruit)bedrijvigheid gereserveerd. 

Loods 27, met haar erfgoedwaarde, en loodsen 55 / 66 fungeren onder het beheer van de stad 

eventueel als evenementengebouw.  

Het amfitheater en de aanleunende niet-militaire bossen fungeren als een groot wandelgebied nabij 

de stad en behouden door hun laagdynamisch karakter ook hun natuurwaarde voor dieren. Het 

amfitheater zelf wordt als open ruimte voor een klein en gelimiteerd aantal massaevenementen per 

jaar op Vlaams niveau en die bijdragen aan het gewenste imago van de stad, vooral in de ruimere 

culturele sfeer (muziekoptredens en -festivals, landbouw- of luchtvaartbeurzen, …), uitgebouwd. Het 

benut hierbij dan de parkeermogelijkheden van de startbaan en van het bedrijventerrein en de 

mogelijkheid van een occasionele, telkens tijdelijk in te richten, zijtoegang vanaf N80.  

De vliegveldtoren wordt als baken en uitzichtpunt op het domein en op de stad benut. Het domein 

kan met dit alles een toeristisch-recreatieve rol op regionaal niveau vervullen. Bijkomende 

lawaaisporten (ook races, oefenwedstrijden, testritten) andere dan vliegsporten zijn er niet gewenst. 

Ontwikkelingsvisie Zepperenweg 

Ter hoogte van het openruimte gebied langs de Duifhuisstraat en de Zepperenweg is de 

noordoostelijke groene schakel ingepland.  Vanaf de Markt wordt elke groene schakel in de kernstad 

begeleid door een ritme van groene plekken die op regelmatige afstanden voorkomen en die 

staduitwaarts groter en groener worden. 

Op deze plek is ook de mogelijkheid tot een baken als aankondiging van de stad zoals bijvoorbeeld een 

nieuw aantrekkelijk, hedendaags markant gebouw (met een of andere voorziening, bijv. een religieuze 

ontmoetingsplaats die ook op regionale schaal functioneert), tussen N80 en tussen N80 en 

Zepperenweg-west. Dit kan ook als (reserve)plek voor hoogwaardige bedrijvigheid langs N80 ter 

hoogte van Zepperenweg, die mee de inkom van het stedelijk gebied zou kunnen accentueren. 

Visie bedrijfsstructuur 

Als bindende bepaling heeft de stad Sint-Truiden de verdere uitbouw van de regionale 

bedrijventerreinen opgenomen. Deze uitbouw bestaat uit minstens uit volgende twee elementen : 

 de verdere afwerking, opvulling en opwaardering van de terreinen Schurhovenveld en 

Terbiest; 

 de verdere uitbouw en opvulling op het terrein van het regionale deel in de noordrand van 

het Domein van Brustem en het terrein Zuid op een kwaliteitsvolle en gefaseerde wijze. 

Hiertoe maakt de stad waar nodig en met mandaat van de provincie een ruimtelijk 

uitvoeringsplan. 

Conclusie: Voor de verschillende weerhouden locaties worden er mogelijkheden opgenomen tot 

realisatie van een uitbreiding van een bedrijventerrein. Tevens moet er rekening worden gehouden 

met andere doelstellingen zoals groene schakels. 

3.2 Andere relevante ontwikkelingen in de omgeving 

3.2.1 DronePort Brustem 

DronePort is een campus die ontwikkeld word met 15ha aan industriepark met een focus op luchtvaart 

en onbemande luchtvaart. Een deel van deze ontwikkeling betreft de incubator. Deze vormt een 

thuisbasis voor start-ups en bevordert de kruisbestuiving tussen onderzoek en projectontwikkeling. 
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Deze incubator is reeds in ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog gebieden afgebakend voor specifieke 

luchtvaartgebonden bedrijvigheid. Momenteel is enkel de incubator gerealiseerd. 

 

Figuur 3-4 Inrichtingsplan DronePort Croonenburo5 

DronePort heeft verschillende outdoor testgebieden: EBR61, EBR62, EBR63, EBR64 en 1,5 NM Zone. 

 

Figuur 3-5 Situering test gebieden DronePort 

EBR61 en EBR62 worden gebruikt voor opstijgen, landen, testvluchten & wetenschappelijk onderzoek, 

demonstratievluchten, en instructie- of examinatievluchten. Met het verschil dat EBR62 gebruikt 

wordt voor vluchten zonder waarnemer. Gebied EBR63 bevindt zich buiten het domein van  Brustem 

en dient voor onderzoeksvluchten  ifv. van landbouw. EBR64 is tenslotte een groter gebied dat zich 

over de wijde omgeving (12kmx7km) uitstrekt. 

3.2.2 Limburg FruitPort – Brustem (SALK) 

Het domein van Brustem maakt deel uit van het ‘Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat’ 

(afgekort als SALK). De Vlaamse regering engageert zich om in de planperiode 2013-2019 concrete 

acties en projecten te realiseren die de economische impact van de sluiting van Ford Genk en de 

toeleveranciers op korte termijn kunnen milderen. 

De Vlaamse regering beslist over het SALK-uitvoeringsplan 2013-2019. In dit uitvoeringsplan staat 

concreet welke initiatieven de Vlaamse regering zal nemen op korte en lange termijn en wat de 

randvoorwaarden zijn om SALK tot een goed einde te brengen. 
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Het project FruitPort Limburg willen de betrokken partijen de sterke basis die de fruitsector heeft in 

Zuid-Limburg (productie, commercialisatie, …) uitbreiden met structurele maatregelen voor het 

aantrekken en stimuleren van innovatieve en hoogtechnologische bedrijven die hun oorsprong 

kennen in het meer fundamenteel onderzoek aan de universiteiten en hogescholen, maar klaar zijn 

om extra toegevoegde waarde te creëren voor de fruitteelt via dienstverlening, nieuwe afgeleide 

producten, nieuwe technologieën,... 

In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor Brustem is de ontwikkeling van deze 

thematische bedrijvenzone van 15ha opgenomen. Dit is een reservegebied voor hoogwaardige 

regionale bedrijvigheid en kan pas worden aangesneden wanneer de resterende ruimte voor 

bedrijvigheid binnen Sint-Truiden is ingevuld met uitzondering van fruitbedrijven die zich hier willen 

vestigen.  

Het naastliggende DronePort creëert de opportuniteit voor de ontwikkeling van een drone-industrie 

gericht op landbouwtoepassingen. 

De beoogde potentiële nieuwe tewerkstelling voor de zone voor fruitgebonden bedrijvigheid (15,6 

ha), inclusief de incubator wordt geschat op 285 personen (225 voor de zone en 60 voor de incubator). 

Het realiseren van de kombaan in het westelijk deel van het domein van Brustem zou het volledige 

gebied beslaan dat dient voor fruitgebonden bedrijvigheid of als reservegebied dient voor faciliteiten 

en hoogwaardige regionale bedrijvigheid. 
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3.3 Juridische planologische toestand, rooilijnenplannen en atlas der buurt- en 

voetwegen 

3.3.1 Gewestplan 

Kaartblad 33/6 van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren vervat het onderzoeksgebied. Het 

gewestplan werd bekrachtigd bij K.B. van 04.04.1977 en gewijzigd bij M.B. in 1996 en 1997.  

 “Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein” (1): zie kaart 5 in bijlage 

 “Kapelstraat” (5): zie kaart 6 in bijlage 

 “Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg” (6): zie kaart 7 

in bijlage 

 “N80-Zepperenweg” (8): zie kaart 8 in bijlage 

 

3.3.2 RUP’s en/of BPA’s 

3.3.2.1 Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’ 

Voor het bedrijventerrein in de noordelijke rand van het domein is een ruimtelijk uitvoeringsplan van 

kracht (M.B. 31/10/2002). Bijgaande kaart geeft het grafisch plan ervan weer. 
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3.3.2.2 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-

Truiden’ 

Dit afbakenings-RUP is op 23/12/2008 door de Minister goedgekeurd. Het bedrijventerrein in de 

noordelijke rand van het domein is mee in het afgebakend kleinstedelijk gebied opgenomen. De 

afbakeningslijn ligt precies op de rand van dit bestemde bedrijventerrein.  

3.3.2.3 Herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem (aanpalend) (gemeentelijk RUP) 

  

Volgens de afspraken tussen Stad en Provincie heeft het stadsbestuur een herzienings-RUP lokaal 

bedrijventerrein domein van Brustem opgemaakt en definitief aanvaard (besluit deputatie 

14/10/2010). Dit RUP wijzigt met een overdruk de voorschriften voor alle lokale zones in het 

bedrijventerrein, en herbestemt een bijkomende lokale zone. 

3.3.2.4 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein domein van Brustem en aangepaste 

afbakening klein stedelijk gebied Sint-Truiden 

 

Dit PRUP is goedgekeurd op 20 mei 2015. Het beoogt beperkte aanpassingen aan de 

stedenbouwkundige voorschriften, een interne herschikking binnen het bedrijventerrein, een 

uitbreiding van het bedrijventerrein voor regionale activiteiten en een verdubbeling van de buffer 

richting de centrale open ruimte in het domein. Deze uitbreiding is voorzien in westelijke richting en 

in beperkte mate ook in zuidelijke richting (rechttrekking grens en vergroten bestaande percelen tot 

werkbare diepte). Voor dit voorontwerp-RUP is een RVR in opgemaakt, waarin de veiligheidsaspecten 



 

ID 4241453008_startnota |20 
 

van de recreatieve elementen in de centrale open ruimte ten opzichte van de bedrijvigheid mee 

worden bekeken.  

3.3.2.5 Gemeentelijk RUP evenementendomein van Brustem 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Brustem 3 – domein van Brustem werd voorlopig 

vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2018. De focus van dit RUP ligt op drie punten, 

namelijk het belang van een groot natuurgebied voor beschermde vogelsoorten en graslanden met 

113ha natuurgebied, het belang dat het militaire oefenterrein zo maximaal mogelijk moet blijven en 

op de ambitie van de stad om een festivalsite in ter beschikking te stellen van ong. 90 ha met 

festivalzone, kamperen en parkeren. Maar ook het behoud van de vliegveldinfrastructuur voor 

vliegactiviteiten, drones, testtrack en parking is een doelstelling. Daarnaast verdwijnen er heel wat 

landbouwgronden in functie hiervan worden er uitruilmaatregelingen voorzien. 

   

3.3.2.6 Gemeentelijk RUP Groene waarden (aanpalend RUP) 

Het plan beslaat diverse delen van het gemeentelijk grondgebied, maar beschermt in de omgeving van 

het Domein van Brustem een aantal hoogstamboomgaarden en holle wegen en herneemt de 

ankerplaats. 
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3.3.2.7 Gemeentelijk RUP Brustempoortbuiting 

Het plan voorziet in de ordening van woongebieden en woonuitbreidingsgebieden uit het gewestplan 

net ten noorden van het Domein van Brustem (ten noorden van N3) en ten oosten van binnengebied 

Luikersteenweg, Tongersesteenweg en Vliegveldlaan. Naast bestaande bebouwing, betreft dit een 

viertal nog te ontwikkelen projectzones. Voor deze zones daarvan die dichtst bij het bedrijventerrein 

Domein van Brustem en de weg N3 zijn gelegen, zijn beperkingen qua gemeenschapsvoorzieningen 

(vanuit het RVR van het PRUP) opgenomen en bebouwingsregels tegen verkeersgeluid (isolatie, 

oriëntering buitenruimten). Hierbij heeft de centrale groene schakel een hoofdfunctie om de 

binnenstad te verbinden met het ommeland. Deze schakel  loopt verder door in de richting van het 

binnengebied van Luikersteenweg, Tongersesteenweg en vliegveldlaan. 

  

 

3.3.3 Atlas der buurt- en voetwegen inclusief correcties 

De atlassen van de buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze 

wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht. 
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 “Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein” (1): 

  

Figuur 3-6 Uittreksel uit de atlas van de Buurt- en Voetwegen (Bron: GIS Limburg) 

Chemin nr2 

Chemins nr62 

 “Kapelstraat” (5): 

 

Figuur 3-7 Uittreksel uit de atlas van de Buurt- en Voetwegen (Bron: GIS Limburg) 

Sentier nr75 

Chemin nr100 

Chemin nr59 
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 “Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg” (6): 

  

Figuur 3-8 Uittreksel uit de atlas van de Buurt- en Voetwegen (Bron: GIS Limburg) 

Sentier nr62 

Sentier nr33 

Chemin nr19 

Chemins nr4 

Chemins nr3 

Chemins nr 14 

 “N80-Zepperenweg” (8): 

 

Figuur 3-9 Uittreksel uit de atlas van de Buurt- en Voetwegen (Bron: GIS Limburg) 

Sentier nr55 

Chemins nr10 

Chemin nr94 

Chemin nr15 

Chemin nr17
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3.4 Landbouw 

De herbestemming van delen agrarisch gebied kan mogelijk conflicteren met de provinciale suggestie 

tot het vrijwaren van de structuurbepalende grondgebonden landbouw. Verder moet er worden 

tegengaan dat er een verdere versnippering van het door de provincie geselecteerde, maar niet door 

het gewest herbevestigde agrarisch gebied gebeurt. Haspengouw blijft een belangrijk 

landbouwgebied , verweven in het waardevol landschap. Bestaande uit het heuvelend 

boomgaardenlandschap rond de as Sint-Truiden – Borgloon –  Tongeren. Binnen het huidige 

planvoorstel zijn uitruilmogelijkheden, waar landbouw wordt herstemd naar andere activiteiten. De 

focus ligt in deze gevallen voornamelijk op de reële uitruilmogelijkheden van de actieve landbouwers 

die vandaag omgrensd worden door militair domein. Hier is actief met de landbouworganisaties 

gezocht naar een valabel alternatief op een plaats waar vandaag geen landbouwgebruik is. Het 

landbouwgebruik blijft hierdoor verankerd voor een belangrijk deel van het gebied. Hierdoor blijft ook 

deze gebruiksbalans evenwichtig. Bovendien zullen er ook beheerstaken voor landbouwers zijn binnen 

het natuurgebied.  

 

Figuur 3-10 Landbouwgebruikspercelen ALV, 2017 

De weerhouden locaties hebben allemaal landbouwgebruikspercelen die zijn opgenomen in 

inventarisatie van departement landbouw & visserij. Deze worden jaarlijks geïnventariseerd.   

Gewassengroepen per locatie: 

 “Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein” (1): Granen, mais, aardapelen; 

 “Kapelstraat” (5) : Fruit; 

 “Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg” (6): Fruit, 

Granen, Suikerbieten; 

 “N80-Zepperenweg” (8): Fruit, Aardappelen, Mais, Houtachtige gewassen.
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3.5 Bodem 

Tabel 3-1 Synthese bestaande feitelijke toestand bodem 

 
“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

Reliëf Het betreft een relatief vlak gebied, 
met een hoogte die zich rond de 
70m TAW bevindt. 

Het betreft een relatief vlak gebied, 
met een hoogte die zich rond de 
70m TAW bevindt. De aanwezige 
weg is iets lager gelegen. 

Het betreft een relatief vlak gebied, 
met een hoogte die zich rond de 
63m TAW bevindt.  

Het betreft een relatief vlak gebied, 
met een hoogte die zich rond de 
50m TAW bevindt.  

Bodemkaart 
 

Het onderzoeksgebied is volgens de 
bodemkaart volledig gelegen 
binnen antropogene bodems. 
Volgens boringen (Bron: DOV) gaat 
het om lemige bodems. 

Het onderzoeksgebied is volledig 
gelegen binnen droge 
leembodems. 

Het onderzoeksgebied is volledig 
gelegen binnen droge 
leembodems. 

Het onderzoeksgebied is gelegen 
binnen droge tot natte 
leembodems. 

Ontginningen In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ontginningen gebeurd of 
gepland. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ontginningen gebeurd of 
gepland. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ontginningen gebeurd of 
gepland. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ontginningen gebeurd of 
gepland. 

Bodemonderzoeken Ter hoogte van het 
onderzoeksgebied gebeurde op 
verschillende locaties een 
eindverklaring na sanering 
(dossiernummer 9190). Tevens zijn 
ook twee oriënterende 
bodemonderzoeken gekend 
(dossiernummers 58486 en 36597). 

Ter hoogte van het 
onderzoeksgebied is een 
oriënterend bodemonderzoek 
gebeurd (dossiernummer 35575). 

Er zijn geen bodemonderzoeken 
gelegen in of nabij het 
onderzoeksgebied. 

Er zijn geen bodemonderzoeken 
gelegen binnen het 
onderzoeksgebied. Ter hoogte van 
het bedrijventerrein zijn wel 
verschillende bodemonderzoeken 
gelegen. 

Erosiegevoelig De gemeente Sint-Truiden is een 
sterk erosiegevoelige gemeente. 
Volgens de potentiële 
bodemerosiekaart per perceel 
(2018) is de erosiegevoeligheid van 
de percelen binnen het 
onderzoeksgebied echter 

De gemeente Sint-Truiden is een 
sterk erosiegevoelige gemeente. 
Volgens de potentiële 
bodemerosiekaart per perceel 
(2018) is de erosiegevoeligheid van 
de percelen binnen het 

De gemeente Sint-Truiden is een 
sterk erosiegevoelige gemeente. 
Volgens de potentiële 
bodemerosiekaart per perceel 
(2018) is de erosiegevoeligheid van 
de percelen binnen het 

De gemeente Sint-Truiden is een 
sterk erosiegevoelige gemeente. 
Volgens de potentiële 
bodemerosiekaart per perceel 
(2018) is de erosiegevoeligheid van 
de percelen binnen het 
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“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

verwaarloosbaar tot zeer laag. 
Hetzelfde beeld wordt geschetst op 
de watertoetskaart 
erosiegevoeligheid, waarin het 
onderzoeksgebied over het 
algemeen aangeduid is als niet 
erosiegevoelig. 

onderzoeksgebied echter laag tot 
zeer laag.  

onderzoeksgebied echter laag tot 
zeer laag.  

onderzoeksgebied echter 
verwaarloosbaar tot zeer laag.  

Gevoeligheid voor 
grondverschuivingen 

Het onderzoeksgebied en de 
omgeving zijn niet gevoelig voor 
grondverschuivingen. 

Het onderzoeksgebied en de 
omgeving zijn niet gevoelig voor 
grondverschuivingen. 

Het onderzoeksgebied en de 
omgeving zijn niet gevoelig voor 
grondverschuivingen. 

Het onderzoeksgebied en de 
omgeving zijn niet gevoelig voor 
grondverschuivingen. 

Waardevolle bodem In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen waardevolle bodems 
gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen waardevolle bodems 
gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen waardevolle bodems 
gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen waardevolle bodems 
gelegen. 
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Figuur 3-11 Bodemkaart  
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3.6 Water 

Tabel 3-2 Synthese bestaande feitelijke toestand water 

 
“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

Stroomgebied/ 
Bekken/ 
Deelbekken 

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het stroomgebied van de Schelde, 
en meer bepaald het 
Demerbekken. Het 
onderzoeksgebied en omgeving is 
gelegen in het deelbekken van de 
Melsterbeek. 

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het stroomgebied van de Schelde, 
en meer bepaald het 
Demerbekken. Het 
onderzoeksgebied en omgeving is 
gelegen in het deelbekken van de 
Melsterbeek. 

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het stroomgebied van de Schelde, 
en meer bepaald het 
Demerbekken. Het 
onderzoeksgebied en omgeving is 
gelegen in het deelbekken van de 
Melsterbeek. 

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het stroomgebied van de Schelde, 
en meer bepaald het 
Demerbekken. Het 
onderzoeksgebied en omgeving is 
gelegen in het deelbekken van de 
Melsterbeek. 

Waterlopen Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen waterlopen gelegen. In de 
omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn wel 
waterlopen gelegen: Cicindria (2e 
cat.) ten westen, 
Bautershovenbeek (niet 
geklasseerd) ten noorden en 
Melsterbeek (2e cat.) ten oosten. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen waterlopen gelegen. Ten 
westen is de waterloop Cicindria (2e 
cat.) gelegen. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen waterlopen gelegen. Ten 
noorden is de Bautershovenbeek 
(niet geklasseerd) gelegen, en ten 
oosten de Melsterbeek (2e cat.). 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen waterlopen gelegen. 

Polder/Watering Het onderzoeksgebied is niet 
gelegen binnen een polder of 
watering.  

Het onderzoeksgebied is niet 
gelegen binnen een polder of 
watering. Ten westen is de 
watering van Sint-Truiden gelegen. 

Het onderzoeksgebied is niet 
gelegen binnen een polder of 
watering. Ten oosten is de watering 
van Sint-Truiden gelegen. 

Het onderzoeksgebied is 
gedeeltelijk gelegen binnen de 
watering van Sint-Truiden. 

Overstromings-
gevoelige gebieden 
(watertoetskaart 
2017) 

Het onderzoeksgebied zelf is niet 
aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied 
volgens de watertoetskaart. In de 
omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn de valleien 
van de verschillende waterlopen 

Het onderzoeksgebied zelf is niet 
aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied 
volgens de watertoetskaart. Ten 
westen van het onderzoeksgebied 
is de vallei van de Cicindia 

Het onderzoeksgebied zelf is niet 
aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied 
volgens de watertoetskaart. Ten 
noorden en ten oosten zijn de 
valleien van de Bautershovenbeek 
en Melsterbeek aangeduid als 

Het onderzoeksgebied zelf is niet 
aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied 
volgens de watertoetskaart. Ten 
zuiden is een zone aangeduid als 
mogelijks overstromingsgevoelig. 
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“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

(Cicindia, Bautershovenbeek en 
Melsterbeek) aangeduid als 
mogelijk en effectief 
overstromingsgevoelig. 

aangeduid als mogelijk en effectief 
overstromingsgevoelig. 

mogelijk en effectief 
overstromingsgevoelig. 

Signaalgebied In of in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn geen 
signaalgebieden aangeduid. 

Ten westen van het onderzoeks-
gebied is een goedgekeurd 
signaalgebied gelegen. 

In of in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn geen 
signaalgebieden aangeduid. 

In of in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn geen 
signaalgebieden aangeduid. 

Grondwaterstro-
mingsgevoeligheid 

Het onderzoeksgebied ligt in een 
gebied dat matig gevoelig is voor 
grondwaterstroming.  

Het onderzoeksgebied ligt in een 
gebied dat weinig gevoelig is voor 
grondwaterstroming.  

Het onderzoeksgebied ligt in een 
gebied dat matig gevoelig is voor 
grondwaterstroming.  

Het onderzoeksgebied ligt in een 
gebied dat matig gevoelig is voor 
grondwaterstroming.  

Infiltratie-
gevoeligheid 

Het volledige onderzoeksgebied is 
volgens de watertoetskaart niet 
infiltratiegevoelig. 

Het volledige onderzoeksgebied is 
volgens de watertoetskaart niet 
infiltratiegevoelig. 

Het volledige onderzoeksgebied is 
volgens de watertoetskaart niet 
infiltratiegevoelig. 

Het volledige onderzoeksgebied is 
volgens de watertoetskaart niet 
infiltratiegevoelig. 

Zuiveringsgebied Het onderzoeksgebied behoort tot 
het zuiveringsgebied van Sint-
Truiden.  

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het zuiveringsgebied van Sint-
Truiden.  

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het zuiveringsgebied van Sint-
Truiden.  

Het onderzoeksgebied behoort tot 
het zuiveringsgebied van Sint-
Truiden.  

Zoneringsplan Het onderzoeksgebied is deels 
ingekleurd op het zoneringsplan als 
centraal gebied en deels als 
collectief te optimaliseren 
buitengebied.  

Het onderzoeksgebied is deels 
ingekleurd op het zoneringsplan als 
collectief te optimaliseren 
buitengebied.  

Het onderzoeksgebied is niet 
ingekleurd op het zoneringsplan.  

Het onderzoeksgebied is in 
aansluiting met centraal gebied 
gelegen. 

Beschermingszone 
grondwaterwinning 

Het onderzoeksgebied of de 
omgeving liggen niet binnen een 
beschermingszone van een 
grondwaterwinning. 

Het onderzoeksgebied of de 
omgeving liggen niet binnen een 
beschermingszone van een 
grondwaterwinning. 

Het onderzoeksgebied of de 
omgeving liggen niet binnen een 
beschermingszone van een 
grondwaterwinning. 

Het onderzoeksgebied of de 
omgeving liggen niet binnen een 
beschermingszone van een 
grondwaterwinning. 

Oppervlaktewater-
wingebied 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen oppervlaktewater-
wingebieden gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen oppervlaktewater-
wingebieden gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen oppervlaktewater-
wingebieden gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen oppervlaktewater-
wingebieden gelegen. 
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“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

Actie 
stroomgebieds-
beheerplan 

Binnen of in de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied zijn geen 
acties uit het stroomgebieds-
beheerplan opgenomen.  

Binnen of in de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied zijn geen 
acties uit het stroomgebieds-
beheerplan opgenomen.  

Binnen of in de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied zijn geen 
acties uit het stroomgebieds-
beheerplan opgenomen.  

Binnen of in de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied zijn geen 
acties uit het stroomgebieds-
beheerplan opgenomen.  
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Figuur 3-12 Watering, Waterlopen, Overstromingsgevoelige gebieden  
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3.7 Biodiversiteit 

Tabel 3-3 Synthese bestaande feitelijke toestand biodiversiteit 

 
“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

Vogelrichtlijngebied Er zijn geen vogelrichtlijngebieden 
gelegen in of nabij het 
onderzoeksgebied. 

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden 
gelegen in of nabij het 
onderzoeksgebied. 

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden 
gelegen in of nabij het 
onderzoeksgebied. 

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden 
gelegen in of nabij het 
onderzoeksgebied. 

Habitatrichtlijn-
gebied 

Er zijn geen 
habitatrichtlijngebieden gelegen in 
of nabij het onderzoeksgebied. 

Er zijn geen 
habitatrichtlijngebieden gelegen in 
of nabij het onderzoeksgebied. 

Er zijn geen 
habitatrichtlijngebieden gelegen in 
of nabij het onderzoeksgebied. 

Er zijn geen 
habitatrichtlijngebieden gelegen in 
of nabij het onderzoeksgebied. 

Ramsargebied In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ramsargebieden gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ramsargebieden gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ramsargebieden gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen ramsargebieden gelegen. 

Gebieden van het 
Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) 

Binnen of nabij het 
onderzoeksgebied zijn geen VEN-
gebieden gelegen.  

Binnen of nabij het 
onderzoeksgebied zijn geen VEN-
gebieden gelegen.  

Binnen of nabij het 
onderzoeksgebied zijn geen VEN-
gebieden gelegen.  

Binnen of nabij het 
onderzoeksgebied zijn geen VEN-
gebieden gelegen.  

Gebieden van het 
duinendecreet 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen gebieden van het 
duinendecreet gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen gebieden van het 
duinendecreet gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen gebieden van het 
duinendecreet gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen gebieden van het 
duinendecreet gelegen. 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen Vlaamse of erkende 
natuurreservaten gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen Vlaamse of erkende 
natuurreservaten gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen Vlaamse of erkende 
natuurreservaten gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen Vlaamse of erkende 
natuurreservaten gelegen. 

Bosreservaten In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen bosreservaten gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen bosreservaten gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen bosreservaten gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen bosreservaten gelegen. 

Bos Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen beboste percelen gelegen. In 
de omgeving zijn bossnippers 
gelegen. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen beboste percelen gelegen. In 
de omgeving zijn percelen met 
opgaande vegetatie gelegen. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen beboste percelen gelegen. In 
de omgeving zijn percelen met 
opgaande vegetatie gelegen. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen beboste percelen gelegen, 
noch in de omgeving.  

IHD-zoekzones In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen IHD-zoekzones gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen IHD-zoekzones gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen IHD-zoekzones gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen IHD-zoekzones gelegen. 
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“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

Habitatwaardige 
vegetatietypes (*) 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen habitatwaardige 
vegetatietypes gelegen.(*: zie info 
en Figuur 3-15 onder deze tabel) 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen habitatwaardige 
vegetatietypes gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen habitatwaardige 
vegetatietypes gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen habitatwaardige 
vegetatietypes gelegen. 

Biologisch 
waardevolle zones 
(o.b.v. BWK of 
terreingegevens) 

Het onderzoeksgebied bestaat 
hoofdzakelijk uit biologisch minder 
waardevol gebied, samengesteld 
uit akkers op lemige bodem en een 
laagstamboomgaard. Lokaal komen 
meer waardevolle elementen voor, 
zoals struweelopslag, ruigte, 
loofhoutaanplant, gemengd 
loofhout, bomenrij en verruigd 
grasland. Het onderzoeksgebied 
noch de omgeving zijn aangeduid 
als faunistisch waardevol gebied. 

Het onderzoeksgebied bestaat 
hoofdzakelijk uit biologisch minder 
waardevol gebied. De holle weg 
binnen het onderzoeksgebied is 
aangeduid als zeer waardevol 
omwille van de aanwezige 
struweel. Ook de aanwezige 
hoogstamboomgaarden in de 
omgeving zorgen voor enige 
biologische waarde. 

Het onderzoeksgebied bestaat 
nagenoeg volledig uit biologisch 
minder waardevol gebied. De 
aanwezige hoogstamboomgaarden 
in de omgeving zorgen voor enige 
biologische waarde. 

Het onderzoeksgebied bestaat 
nagenoeg volledig uit biologisch 
minder waardevol gebied. De 
aanwezige hoogstamboomgaarden 
en bermen met loofhoutaanplant 
en interessante vegetatie in de 
omgeving zorgen voor enige 
biologische waarde. 

Aanwezigheid van 
trekroutes. 
Risicoatlas vogels 
en vleermuizen. 

Het onderzoeksgebied is aangeduid 
als een kerngebied voor 
akkervogels. Ook in de omgeving 
zijn kerngebieden voor akkervogels 
aangeduid. 
Volgens de risico-atlas voor 
vleermuizen is het 
onderzoeksgebied hoofdzakelijk 
weinig kwetsbaar voor 
vleermuizen. In de omgeving zijn 
echter verschillende zones met een 
(mogelijk) risico gelegen. 

Het onderzoeksgebied is gelegen 
binnen een mogelijke risicozone 
voor akkervogels.  
Volgens de risico-atlas voor 
vleermuizen is het 
onderzoeksgebied deels gelegen in 
een risicozone voor vleermuizen. 
 

Het onderzoeksgebied is gelegen 
binnen een mogelijke risicozone 
voor akkervogels.  
Volgens de risico-atlas voor 
vleermuizen is het 
onderzoeksgebied hoofdzakelijk 
weinig kwetsbaar voor 
vleermuizen. In beperkte mate is 
het onderzoeksgebied ook gelegen 
in een zone met mogelijk risico.  

Het onderzoeksgebied is niet 
aangeduid op de vogelrisicoatlas.  
Volgens de risico-atlas voor 
vleermuizen is het 
onderzoeksgebied hoofdzakelijk 
weinig kwetsbaar voor 
vleermuizen. In de omgeving zijn 
echter verschillende zones met een 
(mogelijk) risico gelegen. 
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Figuur 3-13: Akkervogelgebied 
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Figuur 3-14 Biologische waarderingskaart  
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(*) Natura 2000-graslandhabitats op het militair domein van Brustem 

De habitatwaardige graslanden op het militairdomein zijn niet aangeduid als Natura 2000-habitat.  De Biologische Waarderingskaart (uitgave 2016) toont wel de aanwezigheid van 

grote oppervlakte Natura 2000-habitat op het militair domein. Daarom heeft het ‘Instituut natuur- en bosonderzoek’ (INBO) een advies opgemaakt om uit te klaren in welke mate 

de graslanden op het domein van Brustem bijdragen aan het bereiken  van een gunstige staat van instandhouding voor dat type grasland op het niveau van Vlaanderen. 

   

Figuur 3-15 Verspreiding van habitattype 6510 & 6230 op het militair domein van Brustem in 2013 

Er werd een grote oppervlakte ‘laaggelegen schraal hooiland’ (habitattype 6510) en een kleine oppervlakte ‘soortenrijk heischraal grasland’ (habitattype 6230) aangetroffen. De 

verzamelde gegevens zijn geïntegreerd in de BWK en de Habitatkaart. 

Het militaire domein is belangrijk voor de instandhouding van beide habitattypes conform de werkwijze gebruikt bij de opmaak van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen. 

Van het type 6510 is dit zelfs de grootste aaneengesloten oppervlakte van dit habitattype in Vlaanderen. 

Door de grote vlakdekkende oppervlakte glanshavergrasland met een lokaal hoge kwaliteit, is het militair domein van Brustem essentieel voor het bereiken van de goede staat van 

instandhouding voor habitattype 6510 in Vlaanderen. Daarnaast is het gebied door het grote oppervlakteaandeel ook belangrijk voor het bereiken van de goede staat van 

instandhouding voor habitattype 6230 en essentieel voor het behoud van habitatsubtype 6230_hnk. 

De zoeklocatie 1 (en tevens overige zoeklocaties) voor de kombaan ligt(liggen) voldoende ver van deze locatie. 

  



 

ID 4241453008_startnota |37 
 

3.8 Landschap en erfgoed  

Tabel 3-4 Synthese bestaande feitelijke toestand landschap en erfgoed 

 
“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

Beschermd 
onroerend erfgoed  

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beschermde 
erfgoedelementen gelegen.  

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beschermde 
erfgoedelementen gelegen.  

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beschermde 
erfgoedelementen gelegen.  

Binnen het onderzoeksgebied is 
geen beschermd erfgoed gelegen. 
Ten noorden is het beschermd 
dorpsgezicht ‘Commanderij van 
Bernissem en omgeving’ gelegen. 
Hierbinnen zijn tevens enkele 
monumenten aangeduid. 

Vastgestelde 
inventarissen 

Binnen het onderzoeksgebied en de 
directe omgeving zijn geen 
elementen uit de vastgestelde 
inventarissen opgenomen.  

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen elementen uit de vastgestelde 
inventarissen opgenomen. Ten 
zuiden is het vastgesteld 
landschapsrelict ‘Vallei van de 
Cicindria met kasteeldorp Kerkom’ 
gelegen. 

Binnen het onderzoeksgebied en de 
directe omgeving zijn geen 
elementen uit de vastgestelde 
inventarissen opgenomen.  

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen elementen uit de vastgestelde 
inventarissen opgenomen. Ten 
noorden is de Commanderij van 
Bernissem tevens aangeduid als 
vastgesteld bouwkundig erfgoed. 
Ten zuidoosten is de Molen en 
hoeve Hoog Molen vastgesteld als 
bouwkundig erfgoed. 

Erfgoed-
landschappen 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen erfgoedlandschappen 
gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen erfgoedlandschappen 
gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen erfgoedlandschappen 
gelegen. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen erfgoedlandschappen 
gelegen. 

Unesco 
werelderfgoed 

In of nabij het onderzoeksgebied is 
geen Unesco werelderfgoed 
gelegen.  

In of nabij het onderzoeksgebied is 
geen Unesco werelderfgoed 
gelegen.  

In of nabij het onderzoeksgebied is 
geen Unesco werelderfgoed 
gelegen.  

In of nabij het onderzoeksgebied is 
geen Unesco werelderfgoed 
gelegen.  

Beheersplannen In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beheersplannen gekend. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beheersplannen gekend. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beheersplannen gekend. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen beheersplannen gekend. 

Gebieden geen 
archeologie 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen gebieden geen archeologie 
opgenomen. In de (ruime) 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen gebieden geen archeologie 
opgenomen. In de (ruime) 

Binnen en in de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied zijn geen 

Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen gebieden geen archeologie 
opgenomen. In de (ruime) 
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“Domein Brustem uitbreiding 
regionaal bedrijventerrein” (1) 

“Kapelstraat” (5) “Binnengebied tussen 
Tongersesteenweg, Vliegveldlaan 
en Luikersteenweg” (6) 

“N80-Zepperenweg” (8) 

omgeving zijn wel verschillende 
gebieden geen archeologie 
aanwezig. 

omgeving zijn wel verschillende 
gebieden geen archeologie 
aanwezig. 

gebieden geen archeologie 
opgenomen. 

omgeving zijn wel verschillende 
gebieden geen archeologie 
aanwezig. 

CAI  
(Centrale 
Archeologische 
Inventaris) 

Binnen het onderzoeksgebied is 
een archeologische vindplaats 
gekend (ID 209444). In de omgeving 
zijn een beperkt aantal 
vindplaatsen gekend. 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen archeologische 
vindplaatsen gekend. 

In of nabij het onderzoeksgebied is 
een vindplaats gelegen (ID 217911). 

In of nabij het onderzoeksgebied 
zijn geen archeologische 
vindplaatsen gekend. 

Landschaps-
kenmerkenkaart 
(inventaris, deze 
kaart geeft geen 
waardering) 

Volgens de landschapskenmerken-
kaart wordt het landschap ter 
hoogte van het onderzoeksgebied 
bepaald door interstedelijke 
hoofdwegen. In de omgeving zijn 
ook waterlopen, 
beekdalbegeleidende en alluviale 
bossen en holle wegen relevant. 

Volgens de landschapskenmerken-
kaart wordt het landschap ter 
hoogte van het onderzoeksgebied 
bepaald door interstedelijke 
hoofdwegen, holle wegen in het 
Limburgs-Brabants grensgebied en 
waterlopen. In de omgeving is ook 
een hoogspanningsleiding 
aangeduid. 

Volgens de landschapskenmerken-
kaart wordt het landschap ter 
hoogte van het onderzoeksgebied 
bepaald door interstedelijke 
hoofdwegen en 
hoogspanningsleidingen. In de 
omgeving zijn ook waterlopen en 
beekdalbegeleidende en alluviale 
bossen relevant. 

Volgens de landschapskenmerken-
kaart wordt het landschap ter 
hoogte van het onderzoeksgebied 
bepaald door interstedelijke 
hoofdwegen, 
hoogspanningsleidingen en een 
verlaten spoorwegbedding 
(fruitspoor). In de omgeving zijn 
ook waterlopen en 
beekdalbegeleidende en alluviale 
bossen relevant. 
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Figuur 3-16: Archeologische vindplaatsen (CAI, 2018) en gebieden geen archeologie 
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Figuur 3-17: Landschapskenmerkenkaart 
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Figuur 3-18 Overzicht erfgoed 
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3.9 Mobiliteit  

Onderstaande figuur situeert de onderzoeksgebieden op de kaart met de gewenste 

wegencategorisering. Hieruit blijkt dat de wegen nabij de onderzoeksgebieden voornamelijk bestaan 

uit primaire en secundaire wegen. 

 

Figuur 3-19: Gewenste wegencategorisering (Bron: Herziening Ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden) 

Ter hoogte van onderzoeksgebied 1 zijn de N3 en de Kapelstraat/Heibergweg aangeduid als 

functionele fietsroutes. Ter hoogte van onderzoeksgebied 5 zijn de N3, N80 en de 

Kapelstraat/Heibergweg aangeduid als functionele fietsroutes. Ter hoogte van onderzoeksgebied 6 

gaat het om de N3, N79, R asopweg en Oude Tongersebaan. Ter hoogte van onderzoeksgebied 8 gaat 

het om de Zepperenweg. 

In de ruimere omgeving zijn nog verschillende functionele fietsroutes aanwezig. Een deel van deze 

fietsroutes maken bovendien deel uit van het knooppuntennetwerk van de Provincie Limburg. 

1 
5 

6 

8 

 



 

ID 4241453008_startnota |43 
 

  

Figuur 3-20 Bovenlokale Functionele fietsroutes 

De verschillende onderzoeksgebieden zijn ook allen bereikbaar per bus. Onderzoeksgebied 1 wordt 

bedient door buslijnen 26 en 41, onderzoeksgebied 5 door buslijn 42, onderzoeksgebied 6 door 

buslijnen 26, 41 en 23a en onderzoeksgebied 8 door buslijn 23a.  

 

Figuur 3-21: Uittreksel uit het Netplan van De Lijn 
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3.10 Geluid, lucht, gezondheid en veiligheid 

3.10.1 Geluid 

Aan de hand van beschikbare geluidskaarten (Bron: LNE) wordt eventuele geluidshinder in of nabij het 

onderzoeksgebied verduidelijkt. De onderzoeksgebieden (1, 5, 6 en 8) ondervinden geen hinder van 

spoor- of luchtverkeer1. Geluidshinder ten gevolge van wegverkeer treedt op langsheen de N80, N3, 

N759, N79 en N722. Daarnaast kan redelijkerwijze verwacht worden dat ook de aanwezige 

bedrijventerreinen in beperkte mate voor geluidsverstoring zorgen. Dit wordt echter niet 

weergegeven op de geluidsbelastingskaarten. 

 

Figuur 3-22 Geluidsbelastinskaart wegverkeer (2016) (Bron: AWV) 

Voor een beschrijving van de luchtkwaliteit in de huidige situatie werd beroep gedaan op de IRCEL – 

CELINE kaarten van het VITO. Deze kaarten tonen de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2017) 

op basis van de vaste meetstations voor drie verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof 

(PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon). De resultaten zijn weergegeven op 

onderstaande figuren en samengevat in onderstaande tabel. 

Tabel 3-5: Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen en waarden ter hoogte van 
de onderzoeksgebieden 

Polluent Grenswaarde 

µg/m³ 

Onderzoeks-

gebied 1 

Onderzoeks-

gebied 5 

Onderzoeks-

gebied 6 

Onderzoeks-

gebied 8 

NO2 en NOx 40 16 – 20 µg/m³ 16 – 25 µg/m³ 16 – 20 µg/m³ 11 – 15 µg/m³  

                                                                 

1 Het betreft een voormalige regionale luchthaven, maar de activiteiten zijn op dit moment zeer beperkt. Indien 
noodzakelijk, kunnen de geluidscontouren van de luchthaven in een latere fase nog opgevraagd worden. 
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Polluent Grenswaarde 

µg/m³ 

Onderzoeks-

gebied 1 

Onderzoeks-

gebied 5 

Onderzoeks-

gebied 6 

Onderzoeks-

gebied 8 

Fijn Stof 

(PM10) 

40 16 – 20 µg/m³ 16 – 20 µg/m³ 16 – 20 µg/m³ 16 – 20 µg/m³ 

Fijn Stof 

(PM2,5) 

25 (20 in 

2020) 

11 – 12 µg/m³ 11 – 12 µg/m³ 11 – 12 µg/m³ 11 – 12 µg/m³ 

 

Het bovenstaande tabel blijkt dat waarden binnen de onderzoeksgebieden ruimschoots voldoen aan 

de norm. Ook 80% van de milieugebruiksruimte wordt niet benaderd. Dit wordt verder geïllustreerd 

op onderstaande figuren. 

 

Figuur 3-23: Jaargemiddelde NO2 concentratie (2017) (Bron: VMM) 

 

Figuur 3-24: Jaargemiddelde PM10 concentratie (2017) (Bron: VMM) 
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Figuur 3-25: Jaargemiddelde PM2,5 concentratie (2017) (Bron: VMM) 

3.10.2 Veiligheid 

Binnen het onderzoeksgebied 1 zijn de hoge drempel Seveso-bedrijven Globachem en Hermoo 

Belgium gelegen. In of nabij de overige onderzoeksgebieden (5, 6 en 8) zijn geen Seveso-bedrijven 

gelegen. 

In de omgeving van de onderzoeksgebieden zijn hoogspanningsverbindingen gelegen. Het betreft de 

70 kV luchtlijn Tienen – Sint-Truiden, de 150 kV luchtlijn Brustem - Godsheide en de 150 kV kabel 

Landen – Brustem.  

 

Figuur 3-26 Seveso bedrijven 
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4 Scoping en methodologie voor de 

milieubeoordeling 

4.1 Afbakening studiegebied en grensoverschrijdende effecten 

Plangebied 

Onder de term plangebied in het MER-rapport verstaat men het voorgenomen plangebied of het 

gebied dat in eerste instantie aan een milieueffectenonderzoek wordt onderworpen, meer bepaald 

het voorgenomen plan dat naar (her)bestemming wordt onderzocht.  

In deze fase van het proces ligt de plancontour echter nog niet definitief vast. Hierdoor zal in de eerste 

fase van dit RUP gewerkt worden met een indicatieve contour of ‘onderzoeksgebied’.  

Op basis van verder onderzoek zal in latere processtappen het plangebied concreter afgebakend 

worden, waarbij het mogelijk is dat de contour van het onderzoeksgebied nog (beperkt) kan wijzigen. 

Studiegebied 

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied/onderzoeksgebied met daarbij het 

invloedsgebied van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het 

invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect 

verschillen.  

In principe wordt voor iedere discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Maar 

voor heel wat (deel)disciplines beperkt het studiegebied zich tot het plangebied/onderzoeksgebied 

zelf en haar directe omgeving. Het algemeen studiegebied kan aldus ongeveer bepaald worden tot op 

ca. 200 m van de grens van het plangebied/onderzoeksgebied. 

Grensoverschrijdende effecten 

Het voorgenomen plangebied bevindt zich op ruime afstand van de meest nabij gelegen lands- en 

gewestgrens, namelijk ca. 10 km. Gelet op de aard van het voorgenomen plan, de omvang van de 

effecten en de grote afstand tot een lands- of gewestgrens worden geen grensoverschrijdende 

effecten verwacht.  

4.2 Mogelijke effecten gerelateerd aan ingrepen 

Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en het voorgenomen plan worden hieronder de 

voornaamste mogelijke effecten die t.g.v. de voorgenomen activiteiten redelijkerwijze kunnen 

verwacht worden in een overzicht weergegeven (zie onderstaande tabel). Dit betreft potentiële 

algemeen te verwachten effecten. Het effectenonderzoek (zie § 4.3) zelf zal uitmaken in welke mate 

deze effecten ook effectief zullen optreden. 

Enkel effecten op planniveau worden besproken: dit zijn de permanente effecten tijdens de aanlegfase 

en de permanente effecten tijdens de exploitatiefase. Het plan-MER zal voornamelijk dieper ingaan 

op de effecten die zich kunnen voordoen tijdens de exploitatiefase (door ruimtebeslag, door wijziging 

van de functies). De effecten van de aanlegfase worden strikt genomen niet behandeld in een plan-

MER. 
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Tabel 4-1: Ingreep-effectmatrix: globale inschatting van de milieueffecten van het plan 

Deelingrepen Direct effect Discipline Indirect effect Discipline 

Ruimtebeslag door de 

aanwezigheid van gebouwen en 

infrastructuren 

Wijziging grondwaterhuishouding: wijziging 

infiltratiemogelijkheden Wijziging in ruimte voor 

water: hemelwater en overstromingswater 

Wijziging grondwaterstroming t.g.v. de 

aanwezigheid van ondergrondse constructies  

Water  

Grondwaterstandsdaling met verlies 

vegetatie 

Grondwaterstandsdaling met risico op 

zettingen 

 

Biodiversiteit 

Mens – ruimtelijke aspecten, 

gezondheid en veiligheid 

 Permanente profielvernietiging Bodem Bodemverstoring Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

 Permanente wijziging erfgoedwaarde (archeologisch 

patrimonium)  

Wijziging Landschapsperceptie Wijziging 

landschapsstructuur 

Wijziging bouwkundig erfgoed 

Landschap, bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Wijziging visuele beleving 

 

Mens – ruimtelijke aspecten, 

gezondheid en veiligheid 

 

 Barrièrewerking, biotoopverlies/winst Biodiversiteit Landschapsbeleving Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

Ingebruikname plangebied 

(kantoren, garages, parking, 

kombaan) 

Wijziging in belasting wegennet, verkeersveiligheid, 

parkeren, langzaam verkeer 

Mens en mobiliteit Hinderaspecten geluid en lucht, 

gezondheid 

Geluid, Lucht 

Biodiversiteit 

Mens – ruimtelijke aspecten, 

gezondheid en veiligheid 

 Wijziging geluidsproductie t.g.v. de functies zelf en 

de gewijzigde verkeersstroom 

Geluid  Hinderaspecten, gezondheid Mens – ruimtelijke aspecten, 

gezondheid en veiligheid 

 Wijziging luchtverontreinigende componenten t.g.v. 

wijziging in de verkeersbewegingen en bedrijvigheid 

Lucht  Hinderaspecten, gezondheid Mens – ruimtelijke aspecten, 

gezondheid en veiligheid 

 Wijziging in afvalwaterproductie en –stroom Water Invloed op capaciteit rioleringsnet Water 

 Wijziging in functies Mens   
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4.3 Eerste beoordeling en onderzoeksmethodiek per discipline 

4.3.1 Bodem 

4.3.1.1 Eerste beoordeling 

Bodemverstoring  

Het plan voorziet in de mogelijkheid tot vergraving of graafwerkzaamheden en een wijziging van de 

verharding.  

De aanwezige bodemprofielen binnen de onderzoeksgebieden (1, 5, 6 en 8) zijn echter niet (bodems 

zonder bodemprofiel en de antropogene bodems) tot zeer beperkt (bodems met profiel ‘a’: gronden 

met textuur B horizont (uitgeloogde bodems) kwetsbaar voor profielverstoring. De verschillende 

onderzoeksgebieden zijn momenteel in agrarisch gebruik, waardoor redelijkerwijze verwacht kan 

worden dat de toplaag reeds verstoord werd door het landbouwgebruik. Tot slot zijn in de omgeving 

nog grote oppervlakten van gelijkaardige bodemprofielen gelegen, zodat de context niet wordt 

aangetast.  

De impact ten aanzien van de effectgroep bodemverstoring wordt verwaarloosbaar tot hooguit 

beperkt negatief ingeschat (score 0/-1).   

Gezien de effectgroep bodemverstoring reeds voldoende in beeld gebracht werd, hoeft deze niet 

nader onderzocht te worden. 

Verharding 

De uitvoering van het planvoornemen gaat gepaard met bijkomende verharding. Mogelijke effecten 

hiervan hebben vooral betrekking op grondwater (wijziging infiltratie en run off) en oppervlaktewater 

(mogelijk bijkomend risico op overstromingen) en worden bijgevolg besproken onder de discipline 

Water. 

Bodemkwaliteit(srisico’s) 

De onderzoeksgebieden zijn momenteel gelegen binnen de bestemming agrarisch gebied 

(bestemmingstype 2 volgens het VLAREBO, en zullen worden herbestemd naar industriegebied 

(bestemmingstype 5). Er is geen herevaluatie van de aanwezige bodemonderzoeken nodig. 

Eventuele accidentele bodemverontreiniging door het planvoornemen is niet uit te sluiten gezien de 

vooropgestelde testactiviteiten. De geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlarema) dient sowieso 

gevolgd te worden bij bouwwerkzaamheden en bij nieuwe inrichtingen. Er worden bijgevolg geen 

aanzienlijke effecten verwacht op bodemkwaliteit. Gepaste voorzorgen worden verzekerd via het 

Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA. Deze effectgroep hoeft bijgevolg niet nader onderzocht 

te worden. 

Bodemstabiliteit en erosie 

Rekening houdend met het gegeven dat er in en nabij het onderzoeksgebied geen gronden voorkomen 

die gevoelig zijn voor grondverschuivingen, en het feit dat de onderzoeksgebieden een lage tot 

verwaarloosbare kwetsbaarheid voor erosie hebben, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat 

er geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. De aanwezige leembodems zijn matig gevoelig voor 

verdichting. Dit zal echter op projectniveau in meer detail bekeken worden. Deze effectgroep hoeft 

dan ook niet nader onderzocht te worden. 

Erfgoedwaarde  
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In of nabij de onderzoeksgebieden zijn geen waardevolle bodems (bodemkundig erfgoed) gelegen. Er 

worden dus geen significante effecten verwacht (0) en deze effectgroep zal bijgevolg niet verder 

meegenomen worden. 

4.3.1.2 Conclusie en nader te onderzoeken 

De effecten werden in voldoende mate in beeld gebracht en beoordeeld waar nodig. Effecten zijn 

veelal verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief. Effecten zullen niet aanzienlijk zijn.  

De discipline bodem zal bovendien niet onderscheidend zijn in de afweging van verschillende locaties 

voor de kombaan. 

Er is geen nader onderzoek meer nodig en de discipline bodem zal niet verder opgenomen worden. 

4.3.2 Water 

4.3.2.1 Eerste beoordeling 

Door uitvoering van het voorgenomen plan zal een aanzienlijke oppervlakte bijkomend verhard 

worden, met potentieel effecten op het watersysteem (zowel grond- als oppervlaktewater). Daarnaast 

zal door de geplande ontwikkeling ook bijkomend afvalwater geproduceerd worden. Tot slot dient de 

discipline water ook alle aspecten om de watertoets uit te voeren te bevatten. Er wordt daarom 

gekozen om de discipline water te behandelen binnen het MER. 

Gezien geen van de onderzoeksgebieden (1, 5, 6 of 8) een waterloop bevat, of grenst aan een 

waterloop, zijn effecten ten aanzien van de structuurkwaliteit niet relevant. Deze effectgroep zal dan 

ook niet verder meegenomen worden. 

De in het plan voorziene activiteiten zoals de kantoren en de garage genereren bijkomend afvalwater. 

Gelet op de aard van de activiteiten zal het voornamelijk gaan om huishoudelijk afvalwater en 

afvalwater van huishoudelijke aard. Gezien het bijkomend te verwachten aandeel van het 

huishoudelijk afvalwater relatief beperkt is, worden geen aanzienlijke effecten verwacht. In beperkte 

mate is ook bedrijfsafvalwater, bijvoorbeeld van de garage, niet uit te sluiten. Via de 

omgevingsvergunning worden er specifieke afspraken met bedrijven en VMM gemaakt over het lozen 

van bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden en hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen of voor 

nieuwe bedrijven, wordt door VMM nagegaan of het afvalwater mag geloosd worden op riolering. Ook 

wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf dient (voor) te zuiveren en waarop het effluent dan 

dient te lozen. Ook lozingsnormen worden vastgelegd. Er kan redelijkerwijze van uit worden gegaan 

dat effecten niet aanzienlijk zullen zijn. 

De effectgroep afvalwater hoeft niet nader onderzocht te worden. 

4.3.2.2 Nader te onderzoeken 

Volgende aspecten moeten nader onderzocht worden: 

 Effecten op de grondwaterhuishouding en –stromen (Kwalitatieve beschrijving o.b.v. 

mogelijk te verwachten wijziging infiltratiemogelijkheden en verharde oppervlakte 

(grootteorde-op planniveau liggen de oppervlaktes immers nog niet vast) en aftoetsing 

voldoende ruimte voor voorzieningen m.b.t. infiltratie&hemelwateropvang); 

 Effecten op de oppervlaktewaterhuishouding (kwalitatieve beschrijving op basis van 

gewijzigde situatie run-off/gewijzigde infiltratiemogelijkheden (verharde oppervlakten, 

gebouwen & constructies, ophogingen en infiltratiekenmerken bodem);  
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4.3.3 Biodiversiteit 

4.3.3.1 Eerste beoordeling 

Volgens de biologische waarderingskaart is de biologische waarde van de onderzoeksgebieden over 

het algemeen eerder beperkt. Lokaal zijn echter zeer waardevolle elementen aanwezig, zoals de holle 

weg in onderzoeksgebied 5 en de perceelsranden in onderzoeksgebied 1. Daarnaast zijn de 

onderzoeksgebieden 1, 5 en 6 gelegen binnen een (risico)zone voor akkervogels en verder onderzoek 

nodig naar eventuele migratieroutes en/of stapstenen. Er wordt daarom gekozen om de discipline 

biodiversiteit – effectgroepen biotoopwijziging, migratie/barrièrewerking en verstoring - te 

behandelen binnen het MER. 

Het onderzoeksgebied is echter niet gelegen in of nabij beschermde gebieden (Vogelrichtlijngebied, 

Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied). Effecten worden bijgevolg niet verwacht en de opmaak van een 

passende beoordeling of verscherpte natuurtoets is niet nodig.  

4.3.3.2 Nader te onderzoeken 

Volgende aspecten moeten nader onderzocht worden: 

 Biotoopwinst- en verlies (kwalitatieve en kwantitatieve analyse op basis van oppervlakte 

waardevolle biotooptypes die mogelijk rechtstreeks en onrechtstreeks dreigen aangetast te 

worden en eventueel gecreëerd worden in bijvoorbeeld de groenbuffer); 

 Ontsnippering en barrièrewerking (kwalitatieve bespreking o.b.v kwetsbaarheidsbenadering 

en expert judgement mer-deskundige); 

 Verstoringseffecten t.a.v. (avi)fauna (kwalitatieve bespreking op basis van 

kwetsbaarheidsbenadering en expert judgement mer-deskundige. 

4.3.4 Landschap, erfgoed en archeologie 

4.3.4.1 Eerste beoordeling 

Het planvoornemen maakt de aanwezigheid van een grootschalige constructie mogelijk, met 

mogelijke effecten ten aanzien van het landschapsbeeld. Inzake landschapsstructuur is de 

aanwezigheid van waterlopen en de holle weg in onderzoeksgebied 5 een aandachtspunt. Tot slot zijn 

in de omgeving van de onderzoeksgebieden ook erfgoedelementen gelegen. Het is daarom 

aangewezen de discipline landschap, en meer bepaald de effectgroepen landschapsstructuur, 

erfgoedwaarde en landschapsbeeld, verder te onderzoeken in het MER. 

Archeologie 

De ondergrond binnen het onderzoeksgebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 

voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische waarden. 

Door uitvoering van het plan is vergraving mogelijk. Hierdoor bestaat een potentiële kans op het 

verstoren van archeologische waarden. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan immers 

enkel met verder onderzoek worden vastgesteld. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving (verplichting tot opmaak 

van een archeologienota onder voorwaarden). In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de 

vergunningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten. 

De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase 

onderzocht te worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties zijn. Of je verplicht bent 

een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de 

totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke 

bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde 
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inventaris of binnen een beschermde archeologische site. Gezien de oppervlakte waarop het 

voorgenomen plan betrekking heeft, zal een archeologienota uitgevoerd moeten worden.  

Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander moment dan bij 

het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van 

een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 

vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen 

aangifte te doen bij het agentschap. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen. 

Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden er geen aanzienlijke effecten verwacht. 

De effectgroep dient niet nader onderzocht te worden. 

4.3.4.2 Nader te onderzoeken 

Volgende aspecten moeten nader onderzocht worden: 

 Landschapsstructuur (Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement); 

 Landschappelijke en bouwkundige erfgoedwaarde (Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert 

judgement); 

 Landschapsbeeld (Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement). 

4.3.5 Mens – Ruimtelijke aspecten 

4.3.5.1 Eerste beoordeling 

Door het voorgenomen plan zal de bijkomende ruimtevraag van het bestaande bedrijf Punch 

Powertrain nv vervuld worden. De invloed ten aanzien van de ruimere ruimtelijke structuur wordt nog 

verder beoordeeld.  

De verschillende onderzoeksgebieden omvatten steeds agrarische percelen. Bij uitvoering van het 

planvoornemen zal er inname van deze landbouwpercelen gebeuren, waardoor effecten op landbouw 

te verwachten zijn. Deze effectgroep zal verder in het MER onderzocht worden. 

Nabij de verschillende onderzoeksgebieden zijn woningen/woongebieden gelegen. Gezien de 

voorgenomen activiteit een sterk geluidsproducerende activiteit en mogelijks bijkomende verlichting 

omvat, dient in het MER het aspect van hinder op deze omwonenden onderzocht te worden. 

4.3.5.2 Nader te onderzoeken 

Volgende aspecten moeten nader onderzocht worden: 

 Ruimtelijke structuur (draagkracht-context-barrièrewerking) (Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement); 

 Ruimtegebruik – effecten ten aanzien van de functie landbouw (kwantitatieve bespreking op 

basis van de oppervlakte landbouwareaal die verloren dreigt te gaan en kwalitatieve 

bespreking op basis van LIS); 

 Ruimtebeleving en hinderaspecten (Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement). 

4.3.6 Mens – Mobiliteit 

4.3.6.1 Eerste beoordeling 

Door uitvoering van het planvoornemen kunnen bijkomende verkeersbewegingen verwacht worden 

ten gevolge van enerzijds de werknemers en anderzijds de voorgenomen activiteit, waardoor effecten 

inzake bereikbaarheid, capaciteit van de omliggende wegen, verkeersveiligheid, parkeren,… niet uit te 

sluiten zijn en nader onderzocht moeten worden in het MER.  
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Hiertoe zal binnen de discipline mobiliteit een mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel opgesteld 

worden. Er wordt echter niet verwacht dat de aard van de activiteiten een verkeersgeneratie zal 

teweegbrengen die een modellering of kruispunttellingen noodzakelijk maakt. De deskundige zal een 

inschatting maken op basis van gegevens die aangeleverd worden door van het huidige bedrijf en 

theoretische capaciteiten. Voor de voorliggende onderzoeksgebieden (1, 5, 6 en 8) zal bijgevolg de 

bijkomende verkeersgeneratie ingeschat worden, beknopt de bereikbaarheid geschetst worden en 

gekeken worden of er knelpunten zijn inzake ontsluiting en verkeersveiligheid. De bespreking zal 

kwalitatief gebeuren. 

Inzake parkeren kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de parkeerbehoefte volledig intern 

opgevangen zal worden. Er worden geen effecten ten aanzien van de omgeving verwacht, waardoor 

deze effectgroep niet verder meegenomen zal worden. 

4.3.6.2 Conclusie en nader te onderzoeken 

De discipline Mobiliteit is verder te onderzoeken in het MER. Volgende aspecten moeten nader 

onderzocht worden: 

 Verkeersgeneratie (mobiliteitsprofiel) 

 Bereikbaarheid (kwalitatief) 

 Ontsluiting en verkeersleefbaarheid (kwalitatief) 

Er wordt niet verwacht dat het mobiliteitsprofiel onderscheidend zal zijn voor de verschillende 

onderzoeksgebieden. Van het bereikbaarheidsprofiel wordt dit wel verwacht. Dit zal kwalitatief 

besproken worden in de conclusie van de discipline. 

4.3.7 Energie- en grondstoffenvoorraden 

4.3.7.1 Eerste beoordeling 

Er wordt geen significante impact op de grondstofvoorraden verwacht (0). Deze effectgroep hoeft niet 

nader onderzocht te worden. 

De geplande ingrepen hebben verder ook geen effect op de productie van afvalstoffen, het duurzaam 

hergebruik van water en duurzame energievoorziening. Deze effectgroepen worden tevens niet 

verder onderzocht. 

4.3.7.2 Nader te onderzoeken 

Binnen de discipline energie- en grondstoffenvoorraden zijn geen effectgroepen nader te 

onderzoeken. 

4.3.8 Lucht 

4.3.8.1 Eerste beoordeling 

Vanuit de activiteiten zelf zijn er emissies vanuit gebouwenverwarming te verwachten. 

De verwarmingsemissies zelf worden zelfs steeds minder rekening houdend met de recente 

energienormering en richtlijnen. Effecten van gebouwenverwarming zijn bovendien voornamelijk te 

milderen op projectniveau door het werken met gecombineerde systemen, het werken met optimale 

technieken van isolatie, verluchting en circulatie en de technische aspecten van de in te zetten 

verwarming. Deze zaken worden niet binnen een PRUP geregeld.  

 Effecten door emissies vanuit gebouwenverwarming zijn verwaarloosbaar (0). Dit hoeft niet 

nader onderzocht te worden. 
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Nog vanuit de activiteit zijn er uitlaatgassen van de te testen wagens op de kombaan te verwachten. 

Het verkeersvolume zal echter beperkt zijn, zowel in de tijd (doorheen de volledige dag) als in de 

ruimte (verspreid over de testbaan). Bovendien is er binnen de onderzoeksgebieden nog voldoende 

milieugebruiksruimte aanwezig. Tot slot kan geargumenteerd worden dat de uitstoot in de toekomst 

zal dalen, gezien de shift van verbrandingsmotoren naar meer en meer elektrische motoren. Effecten 

zullen niet aanzienlijk zijn, en hoeven niet verder onderzocht te worden. 

Bijkomende verkeersemissies zullen afhankelijk zijn van de hoeveelheid bijkomend verkeer. In eerste 

instantie wordt ingeschat dat de bijkomende verkeerbewegingen ten gevolge van het plan eerder 

beperkt zullen zijn, zeker in vergelijking met het reeds aanwezige verkeer op het omliggende 

hoofdwegennet. We gaan er dan ook van uit dat de bespreking van de verkeersemissies kwalitatief zal 

kunnen gebeuren. Indien, na het bepalen van het mobiliteitsprofiel door de deskundige mobiliteit, 

toch een grotere verkeersgeneratie blijkt dat in eerste instantie werd verwacht, zal de noodzaak tot 

modellering van de verkeersemissies opnieuw geëvalueerd worden. Indien noodzakelijk zullen deze 

kwantitatief berekenend worden met behulp van de meest recente modellen CAR-Vlaanderen en 

IFDM-Traffic. 

Gezien de aard van het planvoornemen, wordt het aspect geurhinder niet relevant geacht. Daarom 

wordt geoordeeld dat deze effectgroep niet onderscheidend zal werken op planniveau en wordt deze 

bijgevolg niet verder meegenomen in het MER. 

4.3.8.2 Conclusie en nader te onderzoeken 

Volgende aspecten moeten nader onderzocht worden: 

 Wijziging luchtkwaliteit nav verkeersemissies (in eerste instantie kwalitatief; indien nodig 

kwantitatief mbv de modellen CAR-Vlaanderen en IFDM-traffic. 

4.3.9 Geluid/trillingen 

4.3.9.1 Eerste beoordeling 

Door uitvoering van het planvoornemen zijn bijkomende geluidsemissies, die een effect hebben op 

het omgevingsgeluid, te verwachten en dit t.g.v. de bedrijfsactiviteiten zelf, de kombaan én geluid 

afkomstig van het bijkomend gegenereerd verkeer. Wat betreft de bedrijvigheid zelf, moeten de 

geldende Vlarem-normen worden gevolgd. Ook hier zijn milderende maatregelen aan de bron 

hoofdzakelijk op projectniveau te nemen (die hoofdzakelijk niet binnen het PRUP geregeld worden).  

Voor de kombaan en de testritten zal de geluidsemissie relevanter zijn en kunnen indien nodig 

ruimtelijke maatregelen worden voorgesteld bv. ten aanzien van wonen.  

De geluidsemissies die gepaard gaan met het bijkomend verkeer kunnen berekend worden op basis 

van de verwachte bijkomende verkeersbewegingen. 

4.3.9.2 Nader te onderzoeken 

Volgende aspecten moeten nader onderzocht worden: 

 Geluid ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en het rijden van wagens op de kombaan 

 Geluid ten gevolge van het bijkomend gegenereerd verkeer 

De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten aanzien van de bestaande toestand en/of een 

desgevallend referentiejaar. De effecten zullen voor de verschillende onderzoeksgebieden onderzocht 

worden. 
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4.3.9.3 Methodiek  

4.3.9.3.1 Beschrijving referentiesituatie 

Met betrekking tot de referentiesituatie wordt een omschrijving gegeven van de bestaande geluids-

kwaliteit op basis van de geografische gegevens, de ligging van de wegen, de meest nabij gelegen 

woonzones/industriezones, de bestaande geluidsbelastingskaarten voor weg- en spoorverkeer en 

eventuele beschikbare meetgegevens betreffende het huidige omgevingsgeluid. Er zijn nu maximaal 

5 locaties voorzien. Voor elke locatie zal ter hoogte van een woning het omgevingsgeluid over een 

korte tijd gemeten worden. Deze meetlocaties liggen op dit moment nog niet vast maar zal op het 

terrein zelf bepaald worden. De meetresultaten zullen vergeleken worden met de 

milieukwaliteitsnormen. Samen met alle kaartinformatie zal een beschrijving van het omgevingsgeluid 

gebeuren. 

4.3.9.3.2 Beschrijving geplande situatie 

Impact bijkomende bedrijvigheid 

Aangezien er weinig gegevens bekend zijn met betrekking tot de toekomstige vaste geluidsbronnen, 

wordt voor de evaluatie hiervan de omgekeerde weg gevolgd. Er wordt bepaald welk het maximaal 

geluidsvermogenniveau is dat de nieuwe installaties mogen hebben, teneinde conform de 

grenswaarden uit het Vlarem II te blijven. Er kunnen een aantal relevante geluidsbronnen zijn: 

koelinstallaties, verwarmingsinstallaties, … . Van deze installaties zijn echter nog geen plannen met 

exacte locaties bekend in deze fase van het planproces. Ook hier dient gesteld dat de technische 

installaties moeten voldoen aan de bepalingen uit Vlarem II voor nieuwe inrichting. Het effect van de 

installaties zal beoordeeld worden conform het significantie kader dat opgenomen is in het 

richtlijnenboek geluid & trillingen. 

Impact van de kombaan 

De impact van de kombaan zal bepaald worden op basis de geluidsemissie gegevens bekomen uit het 

rapport van de technische nota opgesteld door D2S in opdracht van Punch Powertrain (E2835/N05). 

Hierin is een prognose opgenomen van de te verwachte geluidsemissie. We gaan verder op basis van 

dit geluidsmodel dat steunt op basis van een aantal immissiemetingen. Er zullen zelf geen 

emissiemetingen aan gelijkaardige testbanen worden uitgevoerd. Het effect van de installaties zal 

beoordeeld worden conform het significantie kader dat opgenomen is in het richtlijnenboek geluid & 

trillingen. Indien nodig wordt aangegeven waar er ruimte moet voorzien worden om eventuele 

gronddammen te voorzien. 

Impact van het verkeer op de openbare weg – wegverkeersgeluid 

Naast de vaste bronnen en de kombaan zal ook aandacht besteed worden aan de impact van het 

verkeer van en naar het onderzoeksgebied en dit op de relevante ontsluitingswegen. De gegevens 

m.b.t. de te verwachten verkeersstromen die uit het mobiliteitsonderzoek komen zullen hiervoor 

worden aangewend.  

Ten gevolge van het plan kan de verkeersintensiteit op het bestaand wegennet weliswaar wijzigen, en 

daarmee ook het wegverkeersgeluid, maar dit leidt meestal tot slechts beperkte verschuivingen van 

de bestaande geluidscontouren, die nauwelijks visueel onderscheidbaar zijn op de contourkaarten. 

Een belangrijke verkeerstoename met 25% komt bv. overeen met een geluidstoename met “slechts” 

1 dB(A), terwijl het interval van geluidskaarten doorgaans 5 dB(A) is. 

Het lijkt ons dan ook veel zinvoller om de effectbeoordeling te baseren op de verschillen in 

verkeersintensiteit en –samenstelling (% zwaar verkeer) op de relevante wegsegmenten tussen de 

geplande en de referentietoestand zoals berekend in de discipline mobiliteit. De ingeschatte toe- of 

afname van het geluidsniveau - bepaald uitgaande van de wijzigingen in verkeersintensiteit en -

samenstelling – wordt vervolgens gerelateerd aan de referentiesituatie (waargenomen via metingen 
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en/of gemodelleerd in de geluidsbelastingskaart van Departement Omgeving), en getoetst aan het 

significantiekader geluid.  

De opmaak van een akoestisch 3D-model voor wegverkeer is niet voorzien aangezien  de toename aan 

verkeer t.g.v. de uitbreiding van de bedrijven op de primaire / hoofdwegen wellicht minder dan 25% 

bedraagt (verschil tussen geplande toestand en referentietoestand). Immers, voor een toename van 

1dB wegverkeersgeluidsniveau is al een toename van 25% van het verkeer genoodzaakt. 

4.3.9.3.3 Evaluatie van de significatie van de wijziging in geluidsimmissies ten gevolge van het planvoornemen 

De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het 

significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie rekening houdt 

met de effecten van het plan zelf (verschil referentiesituatie-geplande situatie > tussenscore), als met 

het al dan niet voldoen aan de Vlaremnormen (eindscore na correctie).  

4.3.10 Veiligheid 

4.3.10.1 Eerste beoordeling 

Het voorgenomen plan vormt niet het kader voor Seveso-inrichtingen. 

In het kader van de startnota werd een RVR-toets uitgevoerd. Voor de vier onderzoeksgebieden 

werden volgende uitkomst bekomen: 

 

In de verdere procedure zal dus advies gevraagd worden aan het team externe veiligheid om te laten 

bepalen of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld.  

4.3.10.2 Nader te onderzoeken 

In de verdere procedure van het PRUP zal advies gevraagd worden aan het team externe veiligheid 

om te laten bepalen of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld. 

4.3.11 Lichthinder 

4.3.11.1 Eerste beoordeling 

Binnen de onderzoeksgebieden is het mogelijk dat bijkomende verlichting geplaatst wordt. Er is 

momenteel reeds verlichting aanwezig ter hoogte van de bestaande bedrijventerreinen, woonlinten 

en de omliggende wegenis. Ten aanzien van mens wordt dit als niet aanzienlijk beschouwd en zal dit 

niet verder onderzocht worden. 

Eventuele verstoring van fauna ten gevolge van licht zal aan bod komen binnen de discipline 

Biodiversiteit. 

4.3.11.2 Nader te onderzoeken 

Lichthinder zal niet verder apart onderzocht worden. Verstoringseffecten ten aanzien van fauna zullen 

besproken worden binnen de discipline Biodiversiteit. 
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4.3.12 Klimaat 

De toetsing van het plan aan het klimaat (of klimaatreflex) zal nog gebeuren in het MER. 

Vlaanderen zet in op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering: 

 Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de 

broeikasgasuitstoot. 

 Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te 

verwachten gevolgen van klimaatverandering. 

HET VLAAMS KLIMAATBELEIDSPLAN 2013-2020 

Deze dubbele inzet vertaalt zich in de structuur van het huidig derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP). 

Dit VKP 2013-2020 bestaat uit een overkoepelend kader en twee afzonderlijke maar onderling goed 

afgestemde luiken: 

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020 

definitief goed. Het plan bestaat uit: 

 een overkoepelend luik 

 Het Vlaams Mitigatieplan (VMP): het doel van het VMP is het verminderen van de uitstoot 

van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 om zo de klimaatverandering tegen 

te gaan. Daarnaast wordt er een basis gelegd voor de noodzakelijke verdere emissiereducties 

richting 2050. 

 Het Vlaams Adaptatieplan (VAP): het doel van het VAP is een beeld te krijgen van hoe 

kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering en vervolgens de weerbaarheid van 

Vlaanderen tegen klimaatverandering verhogen. 

Klimaat is een inherent onderdeel van de verschillende disciplines. Klimaatreflex: de relevante 

klimaataspecten worden besproken bij de disciplines lucht en water en biodiversiteit. 

 Effect van het planvoornemen op het klimaat 

 Effect van het klimaat op het planvoornemen 

4.4 Overzicht nader te onderzoeken disciplines en inzet van deskundigen 

Naar aanleiding van het in beeld brengen van de methodologie per milieudiscipline (zie voorgaande 

paragraaf) wordt duidelijk dat de volgende disciplines in het plan-MER worden behandeld door een 

erkend MER-deskundige: 

 Mobiliteit (Jan Baeten, MB/MER/EDA/808) 

o Verkeersgeneratie 

o Bereikbaarheid 

o Ontsluiting en verkeersleefbaarheid 

 Lucht (Dirk Dermaux, MB/MER/EDA-645-V2) 

o Effectgroep verkeersemissies (niet-geleide emissies) 

 Geluid (Guy Putzeys, MB/MER/EDA-393/V4) 
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o Effectgroep geluid ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en de kombaan zelf 

o Effectgroep geluid ten gevolge van het bijkomend gegenereerd verkeer 

 Water (Inge Van der Mueren, MB/MER/EDA/692) 

o Effecten op de grondwaterhuishouding en –stromen 

o Effecten op de oppervlaktewaterhuishouding 

 Biodiversiteit (Sofie Claerbout, MB/MER/EDA/804) 

o Biotoopwinst- en verlies 

o Ontsnippering en barrièrewerking 

o Verstoringseffecten t.a.v. (avi)fauna 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (Paul Arts, MB/MER/EDA/664-B) 

o Landschapsstructuur 

o Landschappelijke en bouwkundige erfgoedwaarde 

o Landschapsbeeld 

 Mens ruimte (Paul Arts, MB/MER/EDA/664-V1) 

o Ruimtelijke structuur (draagkracht-context-barrièrewerking) 

o Ruimtegebruik – effecten ten aanzien van de functie landbouw 

o Ruimtebeleving en hinderaspecten 

Nonie Van Elst, erkend MER-deskundige zal optreden als MER-coördinator. De MER-coördinator zal 

tevens instaan voor de uitwerking van de discipline Klimaat. 

De disciplines bodem, energie en grondstoffenvoorraden zijn in de eerste beoordeling voldoende 

uitgewerkt. Ook de effectgroepen structuurkwaliteit, afvalwater, archeologie en parkeren. Er worden 

verwaarloosbare en beperkt negatieve effecten verwacht. Effecten zijn niet aanzienlijk. Deze 

disciplines worden in het MER niet nader onderzocht. Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor 

zorgen dat de aanzienlijkheid van de effecten binnen deze disciplines niet beoordeeld zouden kunnen 

worden. 

Het aspect veiligheid wordt verder verwerkt in het PRUP. Het voorontwerp PRUP zal namelijk 

voorgelegd worden voor advies bij de dienst veiligheid.  

4.5 Algemene methodologie MER 

4.5.1 Globale uitwerking per discipline  

Bij elke discipline in het MER worden achtereenvolgens behandeld: 

 Afbakening van het studiegebied (eventuele invloedsgebied van de effecten): deze hangt af 

van de ligging en het type effect; zoals blijkt uit de beschrijvingen van het studiegebied in 

§4.1.  

 Beschrijving van de juridische en beleidscontext, voor zover deze nog niet beschreven werd, 

en het beoordelings- en significantiekader voor de effecten. 
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o Per discipline gebeurt een aftoetsing van de juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden. Sommige aspecten worden afgetoetst in het MER (bijvoorbeeld rond 

ruimte voor water), terwijl er van andere bepalingen vanuit wordt gegaan dat deze per 

definitie worden gerespecteerd wegens afdwingbaar in de regelgeving. 

 Beschrijving van de referentiesituatie: zie §3. 

 Indien er relevante cumulatieve ontwikkelingen zijn, zullen deze kwalitatief bekeken worden. 

 Beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten. Zie ook paragrafen 

per discipline. 

o Er wordt hierbij gefocust op de permanente effecten van het PRUP. De kwetsbaarheden 

en effecten die tijdens het onderzoek naar voor komen en van belang zijn voor de 

werffase, de vergunningenfase van specifieke projecten en flankerend beleid worden 

indien nodig aangehaald maar hierin ligt niet de focus noch het doel van dit 

milieueffectenonderzoek. 

o De economische en maatschappelijke effecten en relaties tot handhaving behoren niet 

tot de decretaal vereiste onderzoeksaspecten van een MER en worden hier dan ook niet 

in behandeld. Daar zijn andere meer geschikte instrumenten voor. 

o Belangrijk is hier te stellen dat bij de uitvoering van een effectenbeoordeling op 

planniveau bepaalde zaken meestal nog niet in detail in beeld kunnen worden gebracht 

(bv. effectieve invulling van het terrein, werffase, …) en meestal ook niet relevant zijn 

voor het beoogde resultaat van de milieueffectenbeoordeling (nl. het in beeld brengen 

van de mogelijk te verwachten effecten per effectgroep en het formuleren van 

milderende maatregelen voor het PRUP). Voor verschillende disciplines zal met 

aannames worden gewerkt, teneinde de milieueffecten in beeld te brengen, eventuele 

verschillen in effecten tussen de alternatieven aan te geven en maatregelen voor te 

stellen.   

 Met betrekking tot de effectbeoordeling kunnen volgende zaken opgemerkt worden: 

o Aspecten met betrekking tot de ingebruikname van het gebied (programma kombaan 

met (bedrijfs)infrastructuur) zijn voornamelijk relevant binnen de disciplines mobiliteit, 

geluid en lucht en mens. 

o Aspecten met betrekking tot ruimtebeslag zijn voornamelijk relevant binnen de 

disciplines water, biodiversiteit, landschap, erfgoed en mens. 

o Aandachtspunten (niet-limitatief): 

 verkeersgeneratie en –afwikkeling, ontsluiting en veiligheid 

 geluidshinder afkomstig van het planvoornemen en van verkeer 

 kwetsbaarheden inzake de waterhuishouding en rekening houden met 

voldoende ‘ruimte voor water’ 

 kwetsbaarheden voor fauna en flora, relatie tot erfgoedaspecten 

(landschappelijke inpassing) 

 ruimtegebruik en hinderaspecten voor omwonenden 

 Conclusie. 

 Beschrijving van milderende maatregelen en een beschrijving van aanbevelingen ter 

optimalisatie. 
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o Met de focus op maatregelen/aanbevelingen op het niveau van het PRUP en 

o Waar relevant aanbevelingen op het niveau van een project dat wordt ingediend als 

vergunningsaanvraag en aanbevelingen via andere instrumenten en besluitvorming (hier 

onder de noemer ‘flankerend beleid’ gebracht).  

 

Na de beschrijving en beoordeling per MER-discipline, bevat het MER nog volgende algemene 

hoofdstukken: 

 Synthese van milieueffecten, milderende maatregelen en optimalisaties; 

 Leemten in de kennis (onzekerheden omtrent het plan zelf, kennis over de bestaande 

milieutoestand of de effectinschatting) en voorstellen m.b.t. monitoring; 

 Eindbespreking en niet-technische samenvatting (als apart leesbaar geheel); 

 Verklarende woordenlijst en kaarten / bijlagen. 

 

4.5.2 Globale waardeschaal en effectbeoordeling 

In de milieubeoordeling houdt de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het plan 

(voor de verschillende milieudisciplines) rekening met globale ingreep-effectrelaties. De beoordeling 

baseert zich op: 

Wat is de kwetsbaarheid van het milieu? 

Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt beoordeeld met de 

termen ‘kwetsbaarheid’ (zeer, matig, weinig). De significantie is een rechtstreeks gevolg van de 

kwetsbaarheid van het gebied voor een bepaald onderdeel van een discipline. Wanneer een gebied 

als kwetsbaar werd getypeerd voor een onderdeel, kan een ingreep die hierop een invloed heeft 

significant zijn vanaf een bepaalde grootteorde. Significant betekent niet hetzelfde als aanzienlijk, 

maar wel dat er een effect optreedt dat niet meer als verwaarloosbaar wordt beschouwd (vanaf score 

+1 of -1). 

Wat is de omvang van de effecten? 

De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’ en 

‘gering/beperkt’. Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria die 

hierboven werden beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze effecten invloed 

uitoefenen. 

Wat is het waardeoordeel? 

Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt. Hierin 

worden nog gradaties onderscheiden.  

Er wordt bij de beoordeling van de effecten zowel rekening gehouden met de omvang/ schaal van de 

impact van het plan of haar onderdelen, als met de kwetsbaarheid van de omgeving voor het 

betreffende milieuaspect. Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden, 

samengevat in volgend algemeen beoordelingskader: 
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Kwetsbaarheid Schaal Grote impact Matige impact Gering/Beperkte 
impact 

Zeer kwetsbaar -3           +3 -2           +2 -1          +1 

Matig kwetsbaar -2          +2 -1/-2          +1/+2 0/-1          0/+1 

weinig kwetsbaar -1          +1 0/-1          0/+1 0 

 

Voor bepaalde MER-disciplines en effectgroepen (bv. verkeersdoorstroming) bestaan in het 

disciplinespecifiek richtlijnenboek vastgelegde of algemeen aanvaarde gekwantificeerde 

significantiekaders, die uiteraard toegepast zullen worden. 

In het richtlijnenboek milieueffectrapportage ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’ 

(oktober 2015) is een kader opgenomen waar de koppeling van effectbeoordeling met milderende 

maatregelen is gemaakt2.  

 

 

Voor alle gevallen geldt: indien er geen milderende maatregelen voorgesteld kunnen worden dient dit 

gemotiveerd te worden. 

In het MER zal een onderscheid gemaakt worden tussen milderende maatregelen en aanbevelingen 

ter optimalisatie.  

De focus ligt op het onderzoeken van maatregelen op het PRUP-niveau. De milderende 

maatregelen/aanbevelingen op niveau van het PRUP dewelke voortvloeien uit het MER-onderzoek 

zullen/kunnen aanleiding geven tot randvoorwaarden/aanpassingen/verfijningen aan de 

bestemmingszones of stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP.  

Waar dit een toegevoegde waarde heeft, kunnen naar aanleiding van de effectbeoordeling 

aanbevelingen worden voorgesteld die zich niet meer op planniveau bevinden maar bijvoorbeeld wel 

relevant kunnen zijn op het niveau van de vergunning of het flankerend beleid. Onderzochte 

aanbevelingen onder andere niveaus zoals vergunningen of andere instrumenten zijn niet uit te 

werken via het PRUP. 

                                                                 

2 Richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten, Tabel 11 pagina 98. 
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