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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
De aanleiding voor de opmaak van dit RUP vindt zijn oorsprong in het ontbreken van een sterk
ruimtelijk en juridisch kader voor de zuidoostelijke rand van Sint-Truiden. Concreet bevinden
zich hier vier ontwikkelbare zones in (Gulden Bodem, Champagnesite, AalsterwegBrukskensweg en Dellingweidestraat) en de Kleine Luikersteenweg, die alle vijf bij de toekomstige ontwikkeling sturing behoeven zodat het zuidoostelijk residentieel weefsel van SintTruiden kwalitatief kan versterkt worden en van samenhang kan voorzien worden.
Over het principe van (gemengde) woonontwikkeling op deze vier sites is vanuit de verschillende beleidsplannen geen discussie (woongebied en woonuitbreidingsgebied gelegen in het afgebakend kleinstedelijk gebied).
Bij de opmaak van het RUP kon vertrokken worden van de documenten die reeds door verschillende ontwikkelaars in eerdere onderhandelingen en aanvragen aan de stad Sint-Truiden werden overgemaakt. Ontwerpend onderzoek heeft evenwel de samenhang en de krachtlijnen
gedetecteerd die voor dit gebied essentieel zijn bij ontwikkeling. Deze krachtlijnen vormen de
basis voor het RUP.
Ook komt de mobiliteitsproblematiek van het gehele gebied, in de context van de verschillende
evoluties rondom (herstructurering N80, verdere uitbouw bedrijventerreinen Domein van Brustem, …), in beeld om te zien of deze al dan niet beperkingen of randvoorwaarden aan eventuele
ontwikkelingen oplegt.
Tenslotte worden ontwikkelingen in het gebied ook best mee gesitueerd in of tegenover een
mogelijke ontwikkeling op de lange termijn in het aansluitende woonreservegebied Lichtenberg.
Voorliggend RUP is opgestart als ‘RUP Zuidoostelijke woonprojecten | Brukskenswijk’. Vermits
de klemtoon gaandeweg op de samenhang van de hele wijk is komen te liggen, is de naamgeving ingekort tot ‘RUP Brukskenswijk’. Reactie van het Buurtoverleg Luikersteenweg N3e wijst
evenwel uit dat de bewoners zich in deze naam niet herkennen; Brustempoortbuiting is voor
hen de meest herkenbare benaming van het volledige plangebied. In dit ontwerp wordt daarom
deze benaming toegepast.

1.2. Afbakening plangebied
Om het RUP te concipiëren vanuit ruimtelijke gehelen, werd er geopteerd om het onderzoek
eerst vanuit een breder onderzoeksvenster op te starten, zijnde het studiegebied, en vervolgens
in te zoomen tot het onderdeel van het studiegebied dat werkelijk wordt verankerd in een RUP,
zijnde het plangebied.

1.2.1. Studiegebied
Het studiegebied wordt afgebakend door N80, N3, N79 en Rasopweg. Hierbij wordt er wel het
oostelijk stuk uit de hoek Rasop en N3 niet opgenomen om overlap met het RUP recastrip te
vermijden. Voor sommige aspecten van de plan-MERscreening, bijv. geluid en mobiliteit, wordt
een iets ruimer studiegebied gehanteerd.
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kaart 1: situering studiegebied en plangebied

1.2.2. Plangebied
In een deel van het studiegebied geldt een provinciaal RUP. Het betreft de site Lichtenberg.
Binnen het planningsproces van de Brustempoortbuiting is het niet de bedoeling om het PRUP
te vervangen. Daarom is het plangebied van voorliggend RUP aangesloten op het plangebied
van het PRUP.
Tijdens het openbaar onderzoek is naar voor gekomen dat een direct aanleunend deel, namelijk
het stukje woonbuurt tussen Oude Tongersebaan / Tongersesteenweg en het bedrijventerrein
Schurhovenveld, best eenzelfde ordening en voorschriften zou krijgen als Brustempoortbuiting.
Vermits uitbreiding van het plangebied in deze fase niet meer mogelijk is, zal het stadsbestuur
voornoemd woonbuurtje in de toekomst in een andere gebiedsdekkend RUP met soortgelijke
voorschriften als voorliggend opnemen.

1.3. Planningsproces
1.3.1. Aanpak
Gelet op de relatieve eenvoud van de problematiek en het dringende karakter van het beschikken over een kader, is voor dit RUP ineens naar een voorontwerp toegewerkt.
Dit RUP heeft de vorm van een verruimd BPA met bestemmings-, inrichtings- en beheersregels,
waarbij zoveel als mogelijk wordt gesteund op de inhoud en de werkwijzen van de RUP’s in het
Truiense stedelijk gebied.
De bepalingen van de vanaf 1 september 2009 van toepassing zijnde Codex voor Ruimtelijke
Ordening en het Decreet Grond- en Pandenbeleid worden in dit RUP toegepast. Voor dit laatste
is mogelijk bilateraal overleg met Provincie en Agentschap Wonen Vlaanderen zinvol.
Voor dit RUP is een mobiliteitseffectenrapport (mober), die zowel de ontwikkelingen in de drie
sites, langs dit lokale deel van de steenweg, in het bedrijventerrein en in het woonreservegebied bekijkt in het licht van de voorziene evolutie van de infrastructuren zinvol.
Ook het aspect ruimtelijke veiligheid is voor dit RUP van belang, gelet op de relatief korte afstand tussen nieuwe woonontwikkelingen en een bestaand en een tweede vergund (hogedrempel)SEVESO-bedrijf; hiervoor kan er echter van uitgegaan worden dat het Ruimtelijk VeiligheidsRapport op planniveau dat wordt opgemaakt naar aanleiding van het provinciale RUP
regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem deze problematiek afdoende onderzoekt (nieuw
ontwerp-eindrapport ingediend in najaar 2012). De bevindingen en aanbevelingen uit dat rapport worden in voorkomend geval mee in het RUP verwerkt (zie hiervoor ook hoofdstuk 10 van
deze toelichtingsnota). Afgezien van deze aspecten is in hoofdstuk 9 van deze toelichting gemotiveerd dat voor dit RUP geen plan-MER noodzakelijk is; een plan-MER-screening volstaat.
Dit is door de bevoegde Dienst bevestigd.
Het voorontwerp van dit RUP heeft in oktober 2011 in een plenaire vergadering voorwaardelijk
gunstig advies gekregen. Nadien heeft de afwerking van de mober en overleg met ontwikkelaars enige tijd in beslag genomen.
De Gemeenteraad heeft het ontwerp-RUP op 21 mei 2012 voorlopig vastgelegd. Een openbaar
onderzoek hierover heeft gelopen van 25 juni tot 14 september 2012. De GECORO heeft de
ingediende adviezen en bezwaren behandeld en hierover geadviseerd op 27 november 2012.
Op basis hiervan is het ontwerp-RUP omgevormd tot voorliggend definitief ontwerp.
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1.3.2. Mober
De mober wordt opgemaakt volgens het Richtlijnenboek van MOW. Hij brengt, vertrekkende
vanuit de huidige toestand, de te verwachten mobiliteitstoestand en -effecten in 2020 in beeld
voor de verschillende modi, trekt hieruit conclusies en stelt waar nodig milderende maatregelen
voor. De mober bekijkt het geheel van het plangebied van het RUP, de reservewoonuitbreiding
in Lichtenberg en de hoofdtoegang van het bedrijventerrein Domein van Brustem. Dit gebeurt
zowel in de referentietoestand (doortrekking van actuele mobiliteitssituatie zonder de projecten
naar 2020) als in de toekomstige toestand 2020 met projecten (waar de eventuele en zeker
latere ontwikkeling van Lichtenberg volledigheids- en eenvoudigheidshalve ineens, maar afzonderlijk traceerbaar, mee is ingerekend) met de nieuwe infrastructuren na de volledige realisatie
van de N80-doortocht.
De mober behoeft geen afzonderlijke goedkeuringsprocedure maar dient meegenomen in de
relevante ruimtelijke ordeningsprocedure, in dit geval de aanvaardingsronde van het ontwerpRUP.
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2. Ruimtelijke planningscontext
2.1. Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan SintTruiden
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden werd bij ministerieel besluit goedgekeurd
op 25/10/2000 en bevat de krachtlijnen waarop het RUP ‘brustempoortbuiting’ steunt.

2.1.1. Relevante inhoudelijke elementen
In het informatieve deel bij de beschrijving van de ruimtelijke structuur, wordt het studiegebied
van dit RUP omschreven als een zone die gelegen is in de buitenwijken van de stad, die grenzen aan de open groene ruimte. Verder lopen er belangrijke verbindingswegen (Tongersesteenweg en Luikersteenweg) door het gebied. Toch zijn deze geen hoofdwegen zoals aangeduid in het RSV. Langs beide wegen is er een combinatie tussen handel, wonen en horeca
gelegen. Langs Luikersteenweg zijn er vele prostitutiebars gelegen, toch bevinden deze zich
vooral in het oostelijker gelegen plangebied van het RUP ‘horecastrip’ en niet in het studie- en
plangebied van het voorliggend RUP.
De ruimtelijke structuur beschrijft ook de belangrijkste problemen die zich in dit studiegebied
manifesteren. Eén van de belangrijkste problemen is de verder schrijdende versnippering, verschraling en uniformisering van het landschap. In het verlengde hiervan ligt de verstoring van
het beeld waarbij lintbebouwing, agrarische industrie en verkavelingen zorgen voor de verstoring van de scheiding tussen stad en de omliggende dorpen. Daarnaast kampt men in het algemeen ook met een tekort aan betaalbare goede woningen voor de doorsnee inwoners. De
aanwezige woningen in de buitenwijken en op sommige plekken in het studiegebied zijn soms
weinig karaktervol en hebben een verkommerde aanblik.
Naar ruimtebehoeftes zijn er ook verschillende elementen relevant voor het plangebied. Wat
wonen betreft dient er een vernieuwing van het woningpatrimonium plaats te vinden. Grote
binnengebieden in woonzones zijn ideaal voor inbreidingsprojecten om een antwoord te kunnen
geven op de vraag naar kleinere woningen met ruimte voor uitbreiding en om het tekort aan
onvoldoende vrije kavels op te vangen. Ook kunnen woonuitbreidingsgebieden in tweede orde
worden ingeschakeld. Qua volkshuisvesting wordt er ook een doel gesteld naar sociale huur- en
koopwoningen. Er zal binnen het plangebied moeten nagegaan worden op welke manier het
plangebied in aanmerking komt om deze doelstelling te realiseren. Hierbij dient het nieuwe
Decreet Grond- en Pandenbeleid in rekening genomen te worden.
Op vlak van natuur, kan er gesteld worden dat er geen belangrijke natuurwaardes aanwezig
zijn. In het plangebied zijn twee biologisch waardevolle zones aanwezig, maar dit dient genuanceerd te worden. In beide gevallen gaat het om geïsoleerde, weinig dense, gemengde met
laagstam of weinig beeldbepalende hoogstambomen. Wat handel betreft bevindt deze zich
vooral langs de invalswegen (Tongersesteenweg en de Luikersteenweg).
In het richtinggevende deel van het structuurplan worden visie-uitspraken gedaan die relevant
zijn voor het voorliggende studiegebied. De visie beschrijft Sint-Truiden als woonstad en geeft
daar vorm aan door te poneren dat er gestreefd wordt naar een verscheidenheid en de vermenging van sociale, betaalbare en residentiële woningen. Hierdoor dienen de lage en middelhoge inkomens bediend te worden via kleinere percelen, meer gesloten en halfopen bebouwing
en meer appartementen op schaal van de dorpen en vooral meer huurwoningen; sociale huisvesting speelt hierin een belangrijke rol. In en nabij de kernstad wordt een vermenging van
appartementen (van verschillende grootte en prijsklasse) en eengezinswoningen nagestreefd.
Ook dienen er een aantal woningen en kavels voor hoogwaardig wonen voorzien te worden.
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Het stedelijk karakter van de kernstad en zijn randen in de aanpalende buitenwijken wordt versterkt door inbreidingsprojecten en verdichting; belangrijke pleinen, open ruimten of corridors
worden ook in deze verdichting behouden. De inbreidingsprojecten zelf dienen gerealiseerd te
worden met een voldoende architecturale en functionele kwaliteit zodat elk project een meerwaarde voor de stad betekent. Het landelijk karakter van de kerkdorpen dient te worden bewaard. Een belangrijk onderdeel van de visie is verblijfsmogelijkheden en verblijfskwaliteit van
zowel de stadswijken als de kerndorpen. Elke kern dient een aantrekkelijke verblijfsruimte te
hebben en aanvullend daarop dient er verspreid uitdagende speelruimtes en ontmoetingsplekken voor kinderen, tieners en jongeren voorzien te worden. Aan de verblijfskwaliteit wordt ook
verkeersveiligheid als voorwaarde gesteld. Op vlak van verkeer wordt er ook gepleit voor een
grotere verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de positie van de auto in het verkeer ten
voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoersreizigers.
Naar beeldvorming wordt er besloten dat het voorkomen algemeen goed is en dat er vooral op
lokale punten kan verbeterd worden. Algemene karakteristieken van de Truiense gebouwen
dienen zoveel mogelijk hergebruikt te worden en de typische architectuur van de hoevegebouwen (met poortgebouwen), verspringingen, versmallingen en verbredingen van straten dienen
behouden en ondersteund te worden. Algemene dorpskarakteristieken van ‘doorlopende straten’ qua bebouwing wordt bij nieuwe projecten waar mogelijk toegepast. Ten slotte dient elke
nieuwbouw in harmonie te zijn met of gepast in te spelen op zijn omgeving.
In de ruimtelijke concepten worden er specifieke uitspraken gedaan over het voorliggend studiegebied. Bij de opmaak van het structuurplan wordt er over de noordelijke zone van het studiegebied geponeerd dat wanneer op zeer lange termijn een groei van de kernstad buiten de
huidige grenzen nodig en gewenst zou blijken er een gedeelte van het gebied tussen kernstad
en Brustem (in de oksel tussen beide steenwegen) gefaseerd en gemengd ontwikkeld kan worden als een hoogwaardig woongebied langsheen een groene vinger en de oostelijke groene
schakel. Ook in dat geval blijft Brustem voelbaar ruimtelijk afgescheiden van de stad. Binnen dit
studiegebied beslaat dit enkel het westelijk deel van dit gebied, tot aan de grens van het woonreservegebied.
Verder wordt in de ruimtelijke concepten ook aandacht besteed aan het voorkomen van de
verbindingswegen die het plangebied doorkruisen. Deze verbindingswegen dienen omgevormd
te worden tot lanen in het landschap. Op vlak van de groene schakels, loopt er een groene
schakel door de noordelijke zone van het studiegebied. Deze dient een wandel- en fietsverbinding vanuit de rand naar het centrum te verzekeren.
In de gewenste ruimtelijke structuur worden er uitspraken gedaan die relevant zijn voor het
voorliggende studiegebied: de zuidelijke helft van het studiegebied is aangeduid als kwalitatief
op te waarderen buitenwijk. De noordelijke helft van het studiegebied is niet aangeduid in de
gewenste ruimtelijke structuur. Tongersesteenweg en Luikersteenweg zijn aangeduid als primaire verbindingsweg met laanbeplanting en langs de zuidelijke grens gaat deze primaire weg
over in een secundaire weg met laanbeplanting. In het midden van het plangebied is er een
aanduiding voor ‘aan te leggen groene schakels voor zacht verkeer/regionale fietsas’.
Op kaart 16b van het structuurplan wordt de gewenste ruimtelijke structuur verder uiteengezet.
De zuidelijke helft van het studiegebied is aangeduid als kwalitatief op te waarderen buitenwijk.
De noordelijke helft van het studiegebied is aangeduid als een op lange termijn te ontwikkelen
zone voor wonen rond een groene vinger. Tongersesteenweg en Luikersteenweg zijn aangeduid als primaire verbindingsweg met toegang en langs de zuidelijke grens gaat deze primaire
weg over in secundaire weg met toegang. Het ganse studiegebied is gelegen in de buitenwijken
en er geldt een gemiddelde van 25 woningen/ha.
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In het onderdeel projecten en maatregelen, gemeentelijke initiatieven staan er ook enkele relevante elementen voor voorliggend studiegebied. Ontwikkelen van een aantal nieuwe woonlocaties in woonzones, met accent op de kernstad en haar directe rand: zuidelijke zone van het
studiegebied is aangeduid als ‘komt in aanmerking voor de korte of middellange termijn’ en het
noordelijke gedeelte staat aangeduid als ‘binnengebied in woonzone’. Aanleg van vier groene
schakels als aantrekkelijke fiets- en wandelroutes (één gaat door het plangebied): de oostelijke
groene schakel is relevant. Uitbouw alternatief net van tractorwegen voor ontlasting van de
primaire en secundaire wegen.
In het bindende gedeelte staan ruimtelijke kernbeslissingen. Enkele van deze beslissingen
hebben betrekking op dit RUP, sommige direct sommige indirect. Omtrent wonen worden gefaseerde ontwikkelingen van een aantal nieuwe woonlocaties in de woonzones vooropgesteld,
met accent op de kernstad en haar directe rand. Tevens dient volkshuisvesting gestimuleerd en
ondersteund te worden. In dit licht is de woningprogrammatie uit het geactualiseerde ruimtelijk
structuurplan provincie Limburg van belang (zie paragraaf 2.2.2 van deze toelichtingsnota).
Wat betreft verkeer wordt de uitbouw van een hiërarchische wegenstructuur vooropgesteld.
Belangrijk voor het studiegebied is de aanleg van vier groene schakels als aantrekkelijke fietsen wandelroutes. Ook is de uitbouw van een alternatief net van tractorwegen van toepassing
als bijdrage tot de ontlasting van de primaire en secundaire wegen.
kaart 2: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Dit RUP Brustempoortbuiting is een uitvoering van het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden is thans in herziening (voorontwerp in
opmaak). Bij deze herziening wordt onder meer de rol van Sint-Truiden als woonstad bevestigd
en sterker in de verf gezet, met een versterking van het stedelijk gebied en met een differentiatie van woonmilieus in onder andere de randstad (waartoe het plangebied van dit RUP behoort).
Ook het belang van de groene schakels neemt er in toe.

2.2. Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg
Op 12 februari 2003 keurde de Vlaamse regering het ruimtelijk structuurplan van de provincie
Limburg goed.
Het richtinggevend gedeelte van het provinciaal structuurplan geeft aan welke ontwikkelingen
wenselijk zijn op het provinciaal grondgebied. Dit resulteert in een gewenste ruimtelijke structuur. Het richtinggevend gedeelte is bindend voor de provincie, hiervan kan moeilijk afgeweken
worden, en wordt aangegeven in de bindende bepalingen die horen bij het ruimtelijk structuurplan. Het provinciaal structuurplan vormt een kader bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

2.2.1. Relevante inhoudelijke aspecten
Sint-Truiden maakt deel uit van de hoofdruimte Haspengouw en Voeren. Deze hoofdruimte
heeft in het bijzonder een belangrijke openruimtebetekenis voor de provincie. Vooral grondgebonden landbouw en fruitteelt in landschappelijk waardevolle gebieden zijn structurele en te
versterken dragers. Daarnaast zijn natuurwaarden en het watersysteem te ondersteunen functies. In functie daarvan kan recreatief medegebruik op provinciaal niveau, zoals plattelandstoerisme, worden gestimuleerd.
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Onder meer Sint-Truiden functioneert als een sterk centrum voor heel de hoofdruimte en de
kleine kernen daarin. Dat vraagt om een breed kleinstedelijk voorzieningenaanbod zonder specialisatie, een radiale bereikbaarheid vanuit het ommeland en een goede aantakking op het
hoofdwegennet.
Het netwerk van rivier- en beekvalleien is voor de hoofdruimte erg structuurbepalend. Het netwerk van hoeven en kastelen wordt ingeschakeld in een laagdynamisch toeristisch-recreatief
netwerk.
Sint-Truiden is gelegen in de deelruimte Droog-Haspengouw die een te versterken openruimterol heeft 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.
Sint-Truiden wordt in de ontwikkelingsperspectieven van bindend gedeelte aangeduid als één
van de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden. De gewenste afbakening van SintTruiden wordt bepaald vanuit het standpunt van een verzorgende kern ten opzichte van zijn
hinterland, zowel visueel (ruimtelijk beeld) als in het bijkomend aantal te realiseren woningen.
Inbreiding primeert op uitbreiding. Sint-Truiden bezit tevens vanuit zijn bestaande structuur de
mogelijkheid om zich te profileren als een stad met een relatief hoge bebouwingsdichtheid,
afgewisseld met waardevolle open stedelijke ruimten (park, pleinen, groene gordel omheen de
binnenstad, Cicindriavallei enz.). Het station van Sint-Truiden is het belangrijkste verzamel- en
overstappunt van het openbaar vervoer in de streek. De stationsomgeving kan in die zin als een
intern knooppunt worden ontwikkeld. De kleinhandelszones langs Ringweg worden als onderdeel van het stedelijk gebied beschouwd. Door de recente gewestplanwijziging in Brustem heeft
Sint-Truiden talrijke mogelijkheden op economisch vlak (industrie en toerisme) gekregen. De
ontwikkelingen op het voormalig militair domein moeten in relatie staan tot het stedelijk gebied
en niet verder uitdijen in het landschap.
In de ruimtelijke verkeersstructuur selecteert het PRSL N3 oostwaarts van de rotonde aan het
bedrijventerrein Domein van Brustem als secundaire weg type I, met als hoofdfunctie het verbinden op bovenlokaal, regionaal niveau voor autoverkeer, openbaar vervoer en eventueel ook
fietsverkeer op basis van mobiliteitsgenererende elementen van provinciaal belang. Omwille
van de doorstroming op die wegen moet het toegang geven buiten de bebouwde kommen,
aldus het PRSL, zoveel mogelijk worden beperkt en waar mogelijk afgebouwd. De horecastrip
heeft als mobiliteitsgenererend element van provinciaal belang samen met het stadscentrum
behoefte aan die verbindende functie, maar tegelijk ook door zijn lineaire structuur langsheen
N3 binnen een bebouwde kom aan de ontsluitende functie. Deze laatste kan, met het oog op
het optimaliseren van de verbindende functie, worden verbeterd door het aantal erfontsluitingen, ook in de bebouwde kom, te verminderen door toegangen te bundelen.
Geconcludeerd kan worden dat van de elementen die mogelijk in dit RUP zouden kunnen worden opgenomen, er weinig of geen overlappingen zijn met een provinciale bevoegdheid en dat
de inhoudelijke opties in belangrijke mate op vlak van wonen, handel en verkeer sporen met
deze uit het provinciale structuurplan. Voorliggend RUP is niet in strijd met het ruimtelijk
provinciaal structuurplan Limburg.

2.2.2. Woningprogrammatie
Met voorliggend RUP worden delen van de gewestplanbestemming ‘woonuitbreidingsgebied’
omgezet in ‘woongebied’. Vanuit het geactualiseerde ruimtelijk structuurplan provincie Limburg
heeft Sint-Truiden als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied een taak voor wat betreft
het realiseren van bijkomende woongelegenheden.
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Het geactualiseerde provinciaal structuurplan stelt voor Sint-Truiden een indicatieve taakstelling
(want voor de periode 2012-2017 louter op basis van de prognoses van de Studiedienst van de
Vlaamse regering) van 1.493 bijkomende woningen (of 149 woningen per jaar) voorop. Dit cijfer
betreft zowel de natuurlijke aangroei als het aanbodbeleid. Het aantal spoort met de berekening
die in de deelstudie wonen (zie onder) is uitgevoerd en waar 1.450 bijkomende woningen als
mogelijke taakstelling was geschat. De te verwachten evolutie (inclusief inwijking) vraagt 185
woningen per jaar.
De ontwikkeling van circa 550 nieuwe woongelegenheden in de Brukskenswijk is in lijn met de
woonbehoeftestudies van de actualisering van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg en
de herziening van het globaal structuurplan van de stad Sint-Truiden. Voor details en cijfers
wordt verwezen naar de deelstudie “Wonen in Sint-Truiden, woningprogrammatie” (juni 2010).

2.2.3. Afbakening kleinstedelijk gebied
kaart 3: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied - deelgebied 1c
kaart 4: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied - deelgebied 2
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden heeft tot doel aan te duiden in welke gebieden
een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. Bijkomende ruimtebehoefte
voor woningbouw, economische activiteiten en andere stedelijke activiteiten moeten in het
kleinstedelijke gebied opgevangen kunnen worden.
In de voorstudie van de afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied SintTruiden is een voorstel van een grenslijn voor het kleinstedelijk gebied en een actieprogramma
opgenomen. Volgende programma-elementen uit de voorstudie zijn in het goedgekeurde PRUP
opgenomen:
 de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden, zoals voorgesteld in de voorstudie, wordt vastgelegd op perceelsniveau
 de reservatie van de stadsuitbreiding Lichtenberg, dit ter voorkoming van verdere bebouwing en ter aanduiding als reservegebied voor wonen (ongeveer 900 woningen). Dit gebied
sluit aan bij Luikersteenweg, en bevindt zich ten oosten van het studiegebied.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de provincieraad definitief vastgesteld op 15
oktober 2008. Bij ministerieel besluit keurde de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening het
ruimtelijk uitvoeringsplan op 23 december 2008 goed.

2.3. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Op 23 september 1997 werd het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) definitief vastgelegd
en werden de bindende bepalingen bekrachtigd als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in
Vlaanderen tot 2007. Het RSV werd gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering 12/12/2003;
de gewijzigde bindende bepalingen werden bekrachtigd bij decreet 19/03/2004.
Het richtinggevend gedeelte geeft een gewenste ruimtelijke structuur voor het Vlaamse grondgebied. De essentie van deze gewenste ruimtelijke structuur is gevat in de bindende bepalingen
in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, waarvan niet kan worden afgeweken. Het RSV vormt
het kader bij de opmaak van het provinciaal en het gemeentelijk structuurplan.
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2.3.1. Relevante inhoudelijke aspecten
Sint-Truiden is voor delen van het grondgebied geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Sint-Truiden is als stedelijk gebied automatisch ook geselecteerd als economisch knooppunt.
Haspengouw als geheel wordt als een van de gave landschappen in Vlaanderen geselecteerd,
waar het behoud en de versterking van de structurerende landschapselementen en componenten voorop staan.
In de ruimtelijk-natuurlijke structuur worden de rivieren en beken als dragende elementen beschouwd en hebben zij een ontwikkelingsperspectief als open ruimte voor water(berging), natuur en ingepaste landbouw.
Geconcludeerd kan worden dat voorliggend RUP niet in strijd is met het RSV.

2.3.2. Herbevestigd agrarisch gebied
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden sinds midden 2004 systematisch afbakeningsprocessen voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur opgestart. In overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen wordt voor verschillende buitengebiedregio‘s een ruimtelijke visie opgesteld die de krachtlijnen voor de opmaak van de
concrete afbakeningsplannen vastlegt. Op die manier worden de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur gelijktijdig en gelijkwaardig tegenover elkaar afgewogen.
Voor een groot deel van de landbouwgebieden worden de bestaande gewestplannen door
niemand in vraag gesteld. De agrarische gebieden op de gewestplannen zijn voor deze gebieden nog steeds actueel en een goede planologische vertaling van de gewenste agrarische
structuur. Voor deze landbouwgebieden neemt de Vlaamse Regering dan ook een beslissing
waarmee de afbakeningsdiscussie in deze gebieden afgerond wordt. Binnen die gebieden worden er in principe geen gewestelijke initiatieven meer genomen voor het omzetten van de agrarische bestemming naar natuur-, bos- of andere bestemmingen. Ook gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven in deze gebieden moeten de agrarische bestemmingen maximaal respecteren en zullen systematisch getoetst worden aan de agrarische structuur.
Op 2 december 2005 nam de Vlaamse regering de beslissing om voor 41.000 ha agrarische
gebieden in de regio Haspengouw - Voeren de bestaande gewestplannen beleidsmatig te herbevestigen. Het studiegebied is een stuk ten noorden van het herbevestigd agrarisch gebied
gelegen, en valt er dus zelf buiten. Het plangebied valt er, door zijn bestemming als
woon(uitbreidings)gebied, evident buiten.
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3. Juridische context
3.1. Gewestplan
kaart 5: gewestplan
Het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 4 april 1977 en gewijzigd bij MB in 1996 en 1997)
legt de bestemmingen op het gemeentelijk grondgebied vast.
Het overgrote deel van het plangebied van het RUP heeft volgens het gewestplan de bestemmingen ‘woongebied’ en ‘woonuitbreidingsgebied’ In de randen komen ook stroken met de
bestemming ‘buffergebied’ voor.
De juridische context wordt slechts in beperkte mate bepaald door ruimtelijke uitvoeringsplannen.

3.2. Provinciale RUP’s
Na het goedgekeurde afbakenings-RUP (M.B. 23/12/08, zie punt 2.2) maakt de provincie Limburg ook een RUP op voor het regionale bedrijventerrein van Brustem. Volgens afspraak en in
samenwerking met de provincie bereidt het stadsbestuur dit RUP voor. Het voorontwerp van het
RUP ‘regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem’ is gelegen net ten zuiden van het
plangebied van voorliggend RUP. De afbakening van het RUP voor het regionaal bedrijventerrein volgt aan deze grens de afbakening van het goedgekeurde RUP bedrijventerrein Domein
van Brustem. Voorliggend RUP overlapt niet met dat RUP.

3.3. Gemeentelijke RUP’s
Drie goedgekeurde RUP’s liggen in de omgeving van het studiegebied. Het RUP ‘bedrijventerrein Domein van Brustem’ (M.B. 31 oktober 2002) raakt in het zuiden aan het plangebied van
het in opmaak zijnde RUP. Het herzienings-RUP ‘lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem’ herziet (binnen datzelfde plangebied) een aantal voorschriften en bestemmingen uit voornoemd RUP, is in juni 2010 definitief door de Gemeenteraad aanvaard en in oktober 2010 door
de Deputatie goedgekeurd.
Het RUP ‘Brustempoort’ (Deputatiebesluit 2 juni 2005) grenst in het westen aan het plangebied.
Daarnaast zijn twee (voor)ontwerpen van RUP’s omheen het plan- en studiegebied in opmaak.
Het ontwerp van RUP ‘recastrip Brustem’ is sinds 2009 in voorbereiding en ordent de omgeving van Luikersteenweg, te beginnen vanaf de rotonde in de oostelijke rand van het plangebied
van voorliggend RUP. Dit door de gemeenteraad in april 2011 voorlopig aanvaarde RUP zal,
net als in het overgrote deel van het gemeentelijk grondgebied ook in het plangebied van voorliggend RUP, prostitutiebars verbieden. Vermits het definitief ontwerp van dit RUP niet binnen
de proceduretermijn door de Gemeenteraad is goedgekeurd geraakt, is sinds voorjaar 2012 een
licht aangepaste versie ervan opnieuw in opmaak.
Ten westen van het plangebied, aan de overzijde van N80, is het voorontwerp van RUP SintPieter in voorbereiding dat de oude BPA’s voor deze kernstadswijk zal vervangen.

3.3.1. RUP Bedrijventerrein van Domein van Brustem
Voor het bedrijventerrein is een ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht (M.B. 31/10/2002). Voor dit
gebied vervangt dit RUP het gewestplan. Het voorziet een buffer richting de bebouwing van het
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westelijk deel langs Luikersteenweg. In het herzienings-RUP voor het lokaal bedrijventerrein
wordt deze niet gewijzigd.

3.3.2. RUP Brustempoort
Het RUP Brustempoort ordent het bouwblok aan de overzijde van N80 tussen Europaplein,
Tongersesteenweg en Luikersteenweg. Het beschermt de kwaliteiten in de randen ervan en laat
in het binnengebied de ontwikkeling van een handelsplein als beëindiging van de handelsas
doorheen de kernstad toe, gekoppeld aan een groene langparkeerparking. Langsheen N80
voorziet het een markante en beeldbepalende architecturale constructie die voorzieningen en
promotie-elementen in marktsfeer kan herbergen. Doorheen het plangebied van dat RUP is het
tracé van de oostelijke groene schakel voorzien, dat over N80 tot aan Festraetsstraat doorloopt
in het studiegebied en plangebied van voorliggend RUP.
Delen van dit RUP Brustempoort zijn in het eind 2012 definitief goedgekeurde RUP ‘actuele
ruimtelijke knelpunten’ herzien om een vlottere ontwikkeling van de handelsknoop en een stevigere uitbouw van de groene schakel mogelijk te maken.

3.3.3. Voorontwerp PRUP Regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem
Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is in opmaak en nog in voorbereiding door het stadsbestuur. Het beoogt beperkte aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften, een interne
herschikking binnen het bedrijventerrein en een uitbreiding van het bedrijventerrein voor regionale activiteiten. Parallel aan dit RUP wordt een Ruimtelijk Veiligheidsrapport op planniveau
(RVR) opgemaakt dat de mogelijkheden en beperkingen van Seveso-activiteiten in het bedrijventerrein en van ontwikkelingen voor wonen en kwetsbare functies als scholen en rusthuizen
rond het bedrijventerrein (ook in het plangebied van voorliggend RUP) in beeld zal brengen.

3.4. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Op 09/01/2003 keurde de Bestendige Deputatie de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goed. Deze verordening is gedeeltelijk herzien en goedgekeurd door BD 13/12/2007. De
verordening omvat verordenende regels in verband met stedenbouwkundige voorschriften,
bouwkundige voorschriften en voorschriften over milieuaspecten. Voor het studiegebied zijn
onder meer de bepalingen over minimumvereisten voor woningen en werkplaatsen, kavelbreedten en -grootten, reclames, verlichting en het parkeren, alsook voor de opvang, het hergebruik,
de buffering en de infiltratie van hemelwaters van belang. Deze kunnen worden gevolgd of door
het RUP gebiedsgericht worden vervangen. In dit geval blijven deze regels van kracht.

3.5. Goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen
Binnen het plangebied van voorliggend RUP zijn goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen
gelegen. De in het plangebied goedgekeurde verkavelingen zijn aangeduid op het plan feitelijke
en juridische toestand met vermelding van het dossiernummer.
Het ligt voor de hand deze verkavelingen bij de inwerkingtreding van voorliggend RUP op te
heffen.
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3.6. Gewestwegen en goedgekeurde rooilijnplannen
De bestaande rooilijnen zullen worden aangeduid op het plan feitelijke en juridische toestand.
Het betreft ontworpen rooilijnen langs N3 en langs N3E met een breedte van 13 m uit de as van
deze weg en daarbuiten een achteruitbouwstrook van 8 m. Meerdere bestaande panden langs
Luikersteenweg, in het bijzonder de woningrij nabij het knooppunt met N80, worden door deze
rooilijn gevat. Herziening van deze rooilijnen is niet mee opgenomen in het prioritaire programma van AWV.

3.7. VEN-gebieden
Het Vlaams ecologisch netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel van
openruimtegebieden, waarin een specifiek beleid betreffende natuurbehoud wordt gevoerd. Het
bestaat uit 125.000 ha effectief te realiseren oppervlakte grote eenheden natuur (GEN) en grote
eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), die door de Vlaamse regering binnen vijf jaar na de
inwerkingtreding van het Natuurbehoudsdecreet (21 oktober 1997, BS 10 januari 1998) worden
afgebakend. De eerste fase van de afbakening van het VEN is achter de rug. Vooralsnog werden enkel gebieden die al een groene bestemming hebben op het gewestplan, in de afbakening
opgenomen.
Het studiegebied van voorliggend RUP is niet gelegen in of in de nabijheid van een VENgebied.

3.8. Vogel – en habitatrichtlijngebieden
De Europese richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 beoogt het waarborgen van de biologische
diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die
hiervan deel uitmaken. Hiertoe zal een Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) worden
gevormd. Elk land dient daarvoor speciale beschermingszones aan te duiden.
Er bevindt zich geen speciale beschermingszone binnen of in de nabijheid van het studiegebied
van voorliggend RUP.

3.9. Beschermd erfgoed
Er zijn geen beschermde landschappen, stadsgezichten of monumenten aanwezig binnen het
studiegebied van voorliggend RUP of in de nabijheid ervan.

3.10. Milieuvergunningen
Voor onderstaande bedrijven bestaan milieuvergunningen (meldingen).
Op Luikersteenweg:
 Ford Morren
 Grammen Lux
 Total Fina
 Peugot Limauto
 Verstraeten
 Em-Decor
 Vijgen
en een steenkapper.
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Op Tongersesteenweg :
 Elia
 Coenegrachts Honda
 Delhaize.

3.11. Bouwovertredingen
De vastgestelde bouwmisdrijven zijn aangeduid op het plan feitelijke en juridische toestand met
het nummer van het vergunningenregister en de datum van het opstellen van het proces verbaal.

3.12. Atlas van de waterlopen
Doorheen het plangebied loopt geen waterloop.
In het studiegebied komt er dwars doorheen het woonreservegebied in zuidwestnoordoostrichting wel een niet geklasseerde waterloop (Bautershovenbeek) voor.

3.13. Atlas van buurt- en voetwegen
Een net van officieel erkende buurtwegen is aanwezig in de verschillende delen van de gemeente, ook doorheen het plangebied. De officiële voet- en buurtwegen zijn aangeduid op het
plan feitelijke en juridische toestand.
Behalve Luikersteenweg zijn alle huidige straten vroegere buurt- of voetwegen. In het westelijk
deel van het plangebied komt voetweg nr. 172 voor die vroeger (voor de aanleg van N80) mee
verbinding gaf naar de naastgelegen wijk Sint-Pieter en verder door naar de binnenstad. Zij is
thans niet meer op het terrein te herkennen. De buurtweg in het oosten van het plangebied is
eveneens aangeduid.

3.14. Decreet grond- en pandenbeleid
Het decreet grond- en pandenbeleid werd op 27 maart 2009 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en werd op 1 september 2009 van kracht. Wijzigingen gebeurden bij decreet van 18
december 2009 en 9 juli 2010.
Het decreet grond- en pandenbeleid legt normen op voor de verwezenlijking van een sociaal
woonaanbod, respectievelijk normen voor de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod
voor welbepaalde categorieën van bouw- en verkavelingsprojecten (onder de vorm van een
sociale last verbonden aan het verlenen van de vergunning). Deze normen kunnen worden
vastgelegd per bouw- of verkavelingsproject of in een plangebied (bijvoorbeeld in een RUP).
Uit de woonstudie die voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is uitgevoerd (2009) blijkt dat Sint-Truiden voor de periode 2007 – 2020 een sociaal bindende objectief
heeft van 283 sociale huurwoningen, 125 sociale koopwoningen en 6 kavels, of 414 woningen
in totaal.
Om dit te realiseren wordt vergunningsgewijze bij alle (iets) grotere woonprojecten (meer dan
10 loten of woningen, meer dan 50 appartementen) een verplichting tot het voorzien van een
aandeel sociale woningen opgelegd. In RUP’s die woonuitbreidingsgebieden of open ruimtebe-
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stemmingen (maar dit is hier niet het geval) omzetten naar woongebied dienen de algemene
decretale regels ingevuld en opgelegd. Deze decretale regels voorzien min. 20 % en max. 40 %
sociale woningen en 40 % bescheiden woningen wanneer de gronden in overheidsbezit zijn en
de helft daarvan wanneer het om private gronden gaat; In Sint-Truiden is geen Gemeentelijk
Reglement Sociaal Wonen of stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen, die deze
percentages kunnen wijzigen, aanwezig.
Met de projecten die thans eind 2012) bij de sociale huisvestingsmaatschappijen voorzien worden, bereikt Sint-Truiden in belangrijke mate dit sociaal bindend objectief, maar is er toch nog
een weg (ca. 250 woningen) af te leggen. Een oefening voor een wijkgerichte vertaling van dat
(resterende) sociaal bindend objectief kan uitgaan van een grotere aanwezigheid van sociale
woningen in de stad dan in de grote dorpen en zeker dan in de kleine dorpen en van het hoofdzakelijk realiseren van bijkomende sociale woningen in stadswijken en grote dorpen die er
thans geen of nauwelijks hebben. In een dergelijke verdelingsoefening komt naar voor dat in de
stadswijk Brustempoortbuiting meerdere tientallen sociale woningen wenselijk zijn; bij voorkeur
worden deze over verschillende plekken in de wijk gespreid. Voor de totaliteit van de woonprojectzones in de wijk (waar nu geen sociale woningen zijn) betekent de opvang van deze in
grootte-orde 55 tot 90 woningen een aandeel van meer dan 20 % in de zuidwestelijke deelwijk
met de woonuitbreidingsgebiedbestemming en van ca. 7 % over de hele wijk. Best worden de
bijkomende sociale woningen dan ook over verschillende woonprojectzones in de wijk gespreid
(in evenwichten van huur en koop) en neemt het RUP hiertoe gebiedsgerichte regels op.
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4. Sectorale beleidsplannen en studies
4.1. Biologische waarderingskaart
kaart 6: biologische waarderingskaart
Drie van de vier projectzones in het plangebied bevatten zones aangeduid op de biologische
waarderingskaart, dit in de meest noordelijke zone, Gulden Bodem, in de meest zuidelijke zone,
Aalsterweg en in de westelijke zone Dellingweidestraat. Op de voormalige Champagnesite
komen er geen aanduidingen voor.
In de zone ‘Gulden Bodem’, komt er één zone voor die binnen het plangebied valt, twee in het
woonreservegebied (studiegebied) en vijf tussen de tractorweg aan de zuidelijke grens van de
Gulden Bodem-site en Kleine Luikersteenweg (studiegebied). De zone die in het plangebied
voorkomt is van de aard ‘Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen’. Het betreft een hoogstamboomgaard met houtkant van doornstruweel
van o.a. meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos.
In de zone ‘Aalsterweg’ komen drie soorten zones voor:
 twee complexen van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen (houtkant van doornstruweel van o.a. meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos)
 een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen (hoogstamboomgaard).
In de site Dellingweidestraat is een brede zuidelijke rand als biologisch waardevol aangeduid.
Het betreft struweelopslag van allerlei aard.

4.2. Gemeentelijk mobiliteitsplan
Het gemeentelijk mobiliteitsplan (januari 2002) selecteert Tongersesteenweg en het gedeelte
van Luikersteenweg ten oosten van het plangebied als secundaire weg type I en als drager van
het (boven)lokaal (provinciaal) fietsroutenetwerk. In het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg is de Tongersesteenweg (N79) geselecteerd als secundaire weg type II en het gedeelte
van de Luikersteenweg ten oosten van het plangebied als secundaire weg type I.
Secundaire wegen zijn wegen met een verbindingsfunctie en verzamelfunctie op lokaal en bovenlokaal niveau. Een type I verzorgt een verbindende functie en verkleint een maas, maar
functioneert niet als verbinding op Vlaams niveau, en wordt bijgevolg niet aangeduid als primaire weg I. De hoofdfunctie van een type II-weg is verzamelen en ontsluiten op lokaal niveau.
Slechts in tweede instantie heeft een type II-weg een verbindende functie.
Op Luikersteenweg rijden twee bussen. Bus 41 rijdt tussen Sint-Truiden en Jeuk, bus 26 rijdt
tussen Sint-Truiden en Heers/Oreye.
Kleine Luikersteenweg is niet geselecteerd.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan (januari 2002) wordt op heden herzien. Een aantal aspecten
van het mobiliteitsplan moeten worden vernieuwd, andere aspecten moeten helemaal herzien
worden in functie van een aantal geplande ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen sinds
de vaststelling van het plan.
Opties die naar aanleiding van de in opmaak zijnde synthesenota worden overwogen (op basis
van het gevoerde onderzoek) en die relevant (kunnen) zijn voor het plangebied zijn het behoud
van N3E als een louter lokale weg, het afwaarderen van het laatste stuk van Tongersesteenweg
tot een eveneens louter lokale weg (met opwaardering van Rellestraat doorheen het bedrijventerrein Schurhovenveld als aansluiting van de secundaire weg type II Tongersesteenweg op de
primaire weg N80), de aanleg van conflictvrije fietsverbindingen tussen de (middel)grote dorpen
en het stadscentrum en het aanleggen van passeerstroken voor tractorverkeer langs de steen-
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wegen. Het beleidsplan van dit herziene mobiliteitsplan is eind 2012 door de Gemeenteraad en
de Provincie AuditCommisie (PAC) goedgekeurd.

4.3. Onroerend erfgoed
4.3.1. Landschapsatlas
kaart 7: landschapsatlas
De landschapsatlas (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen, 2001) geeft een overzicht van historisch waardevolle elementen in het landschap.
De atlas is een belangrijke inventaris en bestaat uit een cartografisch gedeelte en een beschrijving van de elementen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen puntrelicten, lijnrelicten,
ankerplaatsen en relictzones.
Binnen het plangebied van voorliggend RUP bevindt zich alleen het lijnrelict van (Kleine) Luikersteenweg.

4.3.2. Vlaamse erfgoedinventaris
In de vastgestelde inventaris Bouwkundig Erfgoed (2009) komen geen gebouwen of constructies uit het plangebied voor.
Enkele van de (villa)gebouwen langsheen Kleine Luikersteenweg en gebouwen in Festraetsstraat hebben echter een waardevol karakter dat een gerichte bescherming (als waardevol
pand zoals in de andere Truiense RUP’s) waard is. Deze waardevolle gebouwen zijn aangeduid
op het grafisch plan. Uit het advies van Onroerend Erfgoed blijkt dat meerdere van deze panden kunnen worden weerhouden voor opname in de Inventaris.

4.3.3. Archeologisch erfgoed
De publiekskaarten van de Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geven voor
geen enkele periode gekende archeologische sites in en op afstand rond het studiegebied aan.
In ieder geval zal, indien de archeologische diensten aangeven dat dit belangrijk is, voor de
aanvang van grondwerken in het studiegebied een prospectief onderzoek kunnen gebeuren.
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5. Lopende projecten in het plangebied
5.1. Herinrichting N3e
De herinrichting van de N3e (Luikersteenweg) vindt haar oorsprong in de doelstelling, uit het
mobiliteitsplan, om langs de N3e fietspaden aan te leggen. De herinrichting en de verbetering
van de fietspaden gelegen langs de N3e, betreft het gedeelte gelegen tussen de aansluiting
met de N80 en de rotonde met de N3.
De noodzaak om de fietsinfrastructuur in deze weg te verbeteren werd geanalyseerd in het
gemeentelijk mobiliteitsplan. De Luikersteenweg is een lokale weg type III die ten zuidoosten
van de kern van Sint-Truiden gelegen is. Tevens maakt deze weg deel uit van het bovenlokaal
functionele fietsroutenet.
Het project kadert in een herinrichtingsproject waarbij de gemeente de verblijfsfunctie van het
woongebied langs de drukke baan een nieuwe kans wenst te geven door het voorzien van
veilige fietspaden, het omleiden van doorgaand verkeer, het beperken van de snelheid tot
50km/u en het creëren van een groene verbindingsweg.
Deze fietspaden zullen aansluiten op bestaande bovenlokale, lokale en functionele fietsroutes.
De fietspaden zullen aantakken op de fietspaden van de Noord Oostelijke Omleiding (N80) en
de rotonde N3 - Zuidelijke Omleiding Brussel-Luik.
Het ontwerp gaat uit van volgende doelstellingen:
 een maximale ruimtelijke integratie tussen weg en fietsvoorziening, en dit gerelateerd aan
de bestaande en wenselijke ruimtelijke structuur
 het wenselijk verkeersregime
 het verkrijgen van de maximale veiligheid die bereikt kan worden door het aanleggen van
het fietspad zelf, maar ook door aanpassingen of maatregelen te treffen ter hoogte van de
rijweg en/of kruispunten
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de twee bijkomende aansluitingen aan de N3e die in
het PRUP ‘afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden’ werden verankerd. De projectnota voor de herinrichting van de N3e is op 20 april 2010 door de PAC conform verklaard.

5.2. Project Gulden Bodem
kaart 8: masterplan Gulden Bodem
Gulden Bodem is gelegen in het noorden van het plangebied, ten noorden van de N3e en ten
zuiden van de N79. De site betreft een binnengebied ingesloten door de bebouwing grenzend
aan Kleine Luikersteenweg, Tongersesteenweg en Festraetsstraat. Aan de vierde zijde grenst
het binnengebied aan de openruimtestructuur tussen Sint-Truiden en Brustem.
De site is in eigendom van een private ontwikkelaar. Het huidige ontwerp van a2o architecten is
het product van verschillende overlegvergaderingen met de stad Sint-Truiden en verschillende
bijsturingen.
Omdat de stad Sint-Truiden tevreden is met het voorliggende ontwerp, zal het als leidraad gehanteerd worden bij de verdere uitwerking van het voorliggende RUP - wat deze zone betreft.
Aandacht dient besteed te worden aan de aansluitingen en overgangen naar de bestaande
bebouwing en infrastructuur.
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Het project bouwt verder op de geponeerde concepten in het planproces voor de afbakening
van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden: verweving door middel van clustering of uitwaaiering.
Dit werd vertaald in een concept opgebouwd uit een schakeling van verschillende velden
(woonvelden, groenvelden – grasvelden of fruitvelden).
In het masterplan worden de verschillende velden verder uitgewerkt tot 10 velden die opgebouwd zijn uit verschillende woontypes, open groene vlaktes en boomgaarden. Qua woningtypes voorziet het plan in: erfwoningen, seniorenwoningen, gestapelde woningen, seniorenwoningen, landschapswoningen en patiowoningen. Het masterplan raamt de dichtheid van het
project op ongeveer 30 wo/ha.
Het project bevindt zich nog grotendeels in de ontwerp- en overlegfase; voor een deel werd in
2012 een vergunningsaanvraag ingediend.

5.3. Project Champagnesite
kaart 9: masterplan Champagnesite
Champagnesite is een braakliggende zone langs N3e en Brukskensweg, waar voormalige bedrijfsinfrastructuur is verwijderd. De lege site schrijft zich langs de zijde van N3e in een steenweg die gekenmerkt wordt door een afwisseling tussen wonen, handel en in beperkte mate
ambachtelijke bedrijven en horeca, maar ook groen. Het groen is afkomstig door voortuinstroken, villa’s in parkachtige tuinen en landbouwgronden die tot aan de steenweg reiken. De zijde
langs Brukskensweg wordt gekenmerkt door een residentiële wijk bestaande uit voornamelijk
open en halfopen bebouwingen. Er worden twee aansluitingen voor autoverkeer op de Luikersteenweg (N3e) voorzien. De site wordt op vraag van de stad ook toegankelijk vanuit de
Brukskensweg.
Het project van het architectenbureau Axcis heeft als conceptueel uitgangspunt een park als
drager voor het wonen. Het park dient een structurerend en bindend element te vormen. Voor
het park wordt een educatief en recreatief programma vooropgesteld, bestaande uit: grasvlakte,
boszone, vijvers, speelzone, hangplek en sportterreinen. De ontwikkelaar beoogt een publiek
karakter van dit park. Niet enkel de beleving maar ook de ervaring van het park vanuit de bebouwing is belangrijk. Dit vertaalt zich door naar inplanting van gebouwen maar ook naar planopbouw van de wooneenheden.
Functioneel domineert wonen in deze site. In de panden langs N3e (Kleine Luikersteenweg) is
ook ruimte voor handel. Typologisch wordt de site opgebouwd uit voornamelijk appartementen
(onder andere dak-, hoek- doorzonappartementen). Deze worden geprojecteerd in urban villa’s,
middelhoge grondgebonden woningen (rijwoningen, halfopen bebouwingen).
Het project is de ontwerp- en overlegfase voorbij; eind 2011 is een vergunningsaanvraag met in
hoofdzaak woningen en met minder handelszaken dan oorspronkelijk was vooropgesteld, ingediend. Een eerste deel van het project (tegen Kleine Luikersteenweg aan) is vergund.
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5.4. Project Jan Van Xantenlaan / Dellingweide
kaart 9 bis: masterplan Jan Van Xantenlaan / Dellingweidestraat
De site is gelegen in de oksel van N3 en N80. Het betreft een driehoekig braakliggend stuk
grond dat langs twee zijden geflankeerd wordt door infrastructuur en langs de derde zijde langs
een woonstraat met open bebouwingen.
Het project betreft een gemengd project dat opgedeeld is in drie zones. Twee zones (aan beide
zijden van de hoogspanningsleiding die het gebied kruist) dienen te worden ontwikkeld door
een sociale huisvestingsmaatschappij en een derde zone is private eigendom.
Voor het private deel zijn nog geen concrete ontwikkelingsplannen bekend. In functie van een
samenhangende ontwikkeling van hele deze site nemen de ontwerpers (WAW) van de sociale
huisvestingsmaatschappij dit private deel indicatief mee in hun ontwerp op. De sociale zones
waren in 2011 een combinatie van appartementen in twee (middel)hoge gebouwen en enkele
grondgebonden woningen (met sociale koopwoningen). In totaal waren toe 55 sociale woningen
voorzien hetgeen neerkomt op ca. 17 % van alle woningen in het zuidelijk deel van de wijk (het
gewestplanwoonuitbreidingsgebied) en ca. 5 % van alle woningen in de wijk.
In een aangepaste versie van het ontwerp (najaar 2012) is het hoge gebouw vervangen en
bevat het project, naast voornoemde grondgebonden woningen langsheen Dellingweidestraat,
meer inliggend drie middelhoge gebouwen van acht bouwlagen. De meest oostelijke daarvan
bevindt zich op ong. 35 m uit de as van de straat. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek
heeft de ontwerper van de sociale huisvestingsmaatschappij de voorstellen bijkomend herwerkt
en zijn deze nog verder te herwerken om te komen tot een ruimtelijk goed project in zijn context,
rekening houdend met een lagere bouwhoogte en een graduele afbouw.
Centraal in de site is een centraal openbaar plein voorzien. Dit verbindt de drie middelhoge
gebouwen en ook een indicatieve vierde op het private perceel. Op dat private perceel is langs
Dellingweidestraat eveneens een rij grondgebonden woningen voorzien.
Centraal is de zone van de private ontwikkelaar gelegen,
Een eerder gemengd project werd ingediend onder de vorm van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. De aanvraag werd geweigerd. De toenmalige private ontwikkelaar zag geen
heil meer in het project en heeft zich teruggetrokken. Sinds 2011 zijn besprekingen over een
project van een sociale huisvestingsmaatschappij die gronden in het gebied verworven heeft
lopende.

23

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37

6. Bestaande ruimtelijke structuur
kaart 10: bestaande ruimtelijke structuur
Het zuidoosten van Sint-Truiden wordt getypeerd door een menging van wonen en landbouw
(boomgaarden), die elkaar eerder willekeurig afwisselen. Dit gaat gecombineerd met een menging met horeca en handel langs de steenwegen.
De steenwegen doorsnijden en verdelen dit deel van de stadsrand. N80 (Oostelijke Omleiding)
maakt de verdeling tussen de kernstad van Sint-Truiden en de zuidoostelijke rand, N79 (Tongersesteenweg) vormt de noordelijke grens van het studiegebied, N3e (Kleine Luikersteenweg)
doorsnijdt het studiegebied en tenslotte begrenst N3 (Omleiding Brussel-Luik) de zuidelijke rand
van het gebied. Het studiegebied wordt dus aan drie zijden begrensd en doorsneden door infrastructuur. De oostelijke rand van het plangebied wordt gevormd door een omvangrijk openruimtegebied (landbouwgronden) tussen Sint-Truiden en de kern van Brustem.
Heden is er weinig samenhang binnen de zuidoostelijke rand, het studiegebied is een optelsom
van het bestaande woonweefsel, de vier afzonderlijk onbebouwde zones en de steenweg die er
tussen loopt.
Het woonweefsel bestaat uit een variatie van rijwoningen, halfopen bebouwingen en appartementen. Ten noorden van Kleine Luikersteenweg zijn er meer appartementen en rijwoningen te
vinden terwijl er ten zuiden van Kleine Luikersteenweg vooral vrijstaande woningen en halfopen
bebouwingen voorkomen. Dit wil echter niet zeggen dat deze zones geen andere types bevatten, maar ze komen in mindere mate voor.
De onbebouwde zones worden sterk gekenmerkt door de bebouwing in de randen. De kenmerken van de randbebouwing langs de vier onbebouwde zones zijn sterk verschillend.
 De zone Aalsterweg wordt langs een zijde begrensd door woonstraten met vrijstaande en
aaneengesloten woningen. Deze zone grenst niet aan een steenweg. Deze eerste zone
kent het sterkste residentiële karakter van de vier zones.
 De Champagnesite is een voormalige bedrijvensite die gelegen is tussen Luikersteenweg,
waar handelszaken en vrijstaande woningen de site flankeren, en een braakliggend terrein
(Aalsterwegsite).
 De Gulden Bodemsite is gelegen tussen Tongersesteenweg in het noorden en Luikersteenweg in het zuiden. Het terrein zelf grenst echter niet rechtstreeks aan de steenwegen: het
betreft een binnengebied. De bebouwing die er reeds aanwezig is kent een grote variatie:
appartementsgebouwen van max. acht bouwlagen, kleine arbeiderswoningen, riantere rijwoningen, enkele vrijstaande woningen en enkele handels- en horecapanden. In het oosten
is de zone begrensd door een open ruimte die bestemd is als woonreservegebied en een
zone die ten gevolge van hoogspanningsleidingen bouwvrij dient te blijven.
 De laatste zone betreft een driehoekige zone gelegen in de oksel van N3 en N80 en wordt
langs de derde zijde begrensd en benoemd door Dellingweidestraat. Langs Dellingweidestraat grenst het gebied aan woonweefsel opgebouwd uit vrijstaande woningen.
Op vlak van ontsluiting zullen elk van de vier zones kunnen aansluiten op de omliggende straten. Gezien de vorm en oppervlakte van elke zone, zal een bijkomende interne ontsluiting
noodzakelijk zijn.
Kleine Luikersteenweg betreft een drukkere verkeersas naar het centrum van Sint-Truiden.
Langs deze straat wisselen open plekken, losstaande woningen, rijwoningen, grootschalige
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detailhandel, kleinschalige detailhandel en sporadische appartementsgebouwen elkaar af. Kleine Luikersteenweg heeft hierdoor een amorf beeld. De verkeersfunctie domineert op deze
steenweg, terwijl er in de huidige inrichting weinig ruimte voor de voetganger of fietser is.
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7. Ruimtelijke knelpunten, kwaliteiten en potenties
De analyse van de knelpunten en potenties gebeurt voor elke zone en de steenweg apart.

7.1. Knelpunten
Studiegebied
 geen interne samenhang
 ontsluiting vooral via steenwegen, weinig interne verbindingen die de verschillende zones
verbinden
Gulden Bodem
 geen directe ontsluiting vanuit Kleine Luikersteenweg op de tractorweg – via private parking
 weinig aansluitingen aanwezig om binnengebied op te ontsluiten
 bouwvrije zone hoogspanningsleidingen beperkt mogelijkheden in ontwikkelingsconcepten
 binnengebied is omrand door laagkwalitatieve achterbouwen
 zeer diverse rand: hoogbouw, kleine arbeiderswoningen, handel, hoogspanningsmasten, …
 de aanwezige arbeiderswoningen in de noordelijke rand zijn vaak in slechte staat
Champagnesite
 randen zijn zeer divers: riante villa, handel, braakliggend gebied
 aan de zijde van Kleine Luikersteenweg bevindt zich nog deels bebouwing voor de vrije site
waardoor er een smallere toegang tot de site bestaat en er achterkantsituaties naar de zone
gericht zijn
Aalsterweg
 enkele losse woningen op de site versnipperen het gebied
 hoogteverschil tussen bestaande bebouwing
Kleine Luikersteenweg
 geen eenduidig beeld door een afwisseling tussen rijwoningen, handel, horeca en lege percelen
 aan zuidelijke zijde van de steenweg, nog voor de rotonde bevinden zich enkele prostitutiebars
Dellingweidestraat
 aan twee zijden omgeven door grote infrastructuur (N80 en N3).

7.2. Kwaliteiten en potenties
Plangebied
 veel inbreidingsmogelijkheden
 aanwezigheid van groen: velden en hoogstamboomgaarden
Gulden Bodem
 gelegen aan de te realiseren groene schakel
 vrij zicht richting Brustem nog aanwezig
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via bestaande ontsluiting mogelijk om nieuwe ontsluitingen te realiseren
aanwezigheid van boomgaarden

Champagnesite
 goede ontsluiting van de zone langs Kleine Luikersteenweg
 grote open site
 gezien de ligging aan de steenweg is het draagvlak van de zone groter dan wanneer in een
wijk gelegen, zoals andere twee zones
Aalsterweg
 mogelijkheden voor afwerken bebouwing in aaneengesloten gehelen is mogelijk
 omringende bebouwing is in goede staat, residentieel karakter
Kleine Luikersteenweg
 meeste panden zijn in goede staat en zijn verzorgd van uitzicht
 de aanwezigheid van groene en open ruimtes op regelmatige afstand rondom de steenweg
 langsheen Kleine Luikersteenweg bevinden zich nog voldoende onbebouwde percelen waar
nieuwe ontwikkelingen en ook herlokalisaties mogelijk zijn
 de aanwezigheid van de hoogstamboomgaarden in de nabijheid van de steenweg geven de
eigenheid van de streek weer
 brede profiel van de steenweg biedt mogelijkheden naar herinrichting
Dellingweidestraat
 belangrijke zichtlocatie langs zowel N3 en N80.

7.3. Sleutelkwesties





ontbreken van samenhang tussen de verschillende onderdelen van het zuidoostelijke
woonweefsel van Sint-Truiden
barrièrevorming van Kleine Luikersteenweg
ontbreken van een netwerk van zacht verkeer
groene karakter, opgebouwd uit velden en boomgaarden.
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8. Visie en gewenste ruimtelijke structuur
8.1. Visie studiegebied
De visie voor het ganse studiegebied wordt gestructureerd op basis van krachtlijnen. Deze
geven structuur aan zowel de Brustempoortbuiting, die de komende jaren verdere ontwikkelingen en invullingen zal kennen, als het woonreservegebied, dat op langere termijn mee de uiteindelijke ruime zuidoostelijke randstadswijk van Sint-Truiden zal vormen.
1.
Gerichte verdichting van residentiële wijk nabij het stadscentrum
In het zuidoostelijke weefsel van de randstad zijn er verschillende onbebouwde zones die geheel of deels ingesloten zijn door bebouwing. Hierdoor kunnen deze dus niet meer tot de openruimtestructuur gerekend worden. Om op een duurzame manier om te gaan met de beschikbare grond, is het aangewezen om deze zones te ontwikkelen.
2.
Verschillende ruimtelijke fragmenten verbinden tot een samenhangende wijk
Ten gevolge van de aanwezige infrastructuur is het zuidoostelijk residentieel weefsel opgedeeld. Daarenboven ontbreekt het aan verbindingen dwars over deze grotere infrastructuren,
wat verdere fragmentering in de hand werkt.
Het realiseren van nieuwe verbindingen dient de verschillende fragmenten dichter tot elkaar te
brengen. Tevens laat de toegekende lagere verkeersfunctie van de Kleine Luikersteenweg een
herinrichting toe die zich meer op verblijf richt dan op doorgang.
3.
Aansluiten op het landschap met open velden en hoogstamboomgaarden
Het zuidoostelijk residentieel weefsel grenst vlak aan de openruimtestructuur opgebouwd uit
open velden en hoogstamboomgaarden. Deze typeren het landschap rond Sint-Truiden. Nieuwe ontwikkelingen dienen met respect om te gaan met de open ruimte, ze te ondersteunen en
ze een voorkant te bieden. De bestaande landschappelijke waarde dient te worden behouden
en versterkt.
De nieuwe bebouwing mag in geen geval achterkanten creëren of de open ruimte versnipperen.
Wel dient de bebouwing de open ruimte te voorzien van een voorkant of een groene wand en
zo ingeplant zijn dat ze de open zichten vrijwaart.
4.
Van een autodominante wijk naar een wijk op maat van de zachte verkeersmodi
Zoals voornoemd wordt het studiegebied doorkruist door infrastructuur die zeer autodominant is
ingericht. Ook zijn er weinig dwarsverbindingen over deze infrastructuur, wat ertoe leidt dat men
zich vooral via de grotere infrastructuren door de wijk verplaatst. Tenslotte zijn er weinig dagelijkse voorzieningen en zachte verbindingen aanwezig in het studiegebied. Dit maakt dat het
autogebruik gestimuleerd wordt.
Om de wijk om te vormen naar een wijk meer op maat van de zachte weggebruiker dient gezorgd te worden voor enerzijds een netwerk aan zachte vervoerswegen en anderzijds het voorzien van meer voorzieningen op wijkniveau.
5.
Bestaand weefsel als aanknopingspunt voor nieuwe ontwikkelingen
Om continuïteit en samenhang te beogen tussen het bestaande en het nog te ontwikkelen
weefsel, dient er maximaal aangesloten te worden bij het bestaande weefsel. Dit niet enkel in
plattegrond van het weefsel, maar ook in morfologie en typologie.
6.
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Sommige zones in het studiegebied zijn van die omvang en zo ten opzichte van het zuidoostelijke stedelijke weefsel gepositioneerd dat het moeilijk is om aansluiting te vinden met het bestaande weefsel. Voor deze zones dienen nieuwe ordeningsprincipes te worden ontwikkeld.
Deze nieuwe ordeningsprincipes dienen zo opgevat te worden dat de openheid van het landschap bewaard wordt en dat ze diversiteit en flexibiliteit in ontwikkeling faciliteren.
7.
Diversiteit aan woningaanbod, zowel via typologie als doelgroep
In het planningskader wordt er gepleit voor het brengen van diversiteit in woningaanbod, dit
zowel typologisch als op vlak van doelgroepen. In het studiegebied is er wel een typologische
variatie, maar de verschillende types komen geclusterd voor. Er is slechts een beperkte menging van doelgroepen.
Om van het studiegebied een levendige en evenwichtige wijk te maken, dient er op buurtniveau
zowel op vlak van typologie als op vlak van doelgroep gemengd te worden.
8.
Groene karakter bewaren en verblijfskwaliteit verhogen
De lege plekken in het studiegebied worden, zoals krachtlijn 1 aangeeft, best ontwikkeld. Toch
dient de ontwikkeling op zo’n manier te gebeuren dat het groene karakter aanwezig blijft en dat
dit zo wordt aangewend dat het de verblijfskwaliteit van de wijk verbetert.
9.

Nieuwe centraliteit in de wijk door het opladen van Kleine Luikersteenweg met buurtgerichte functies en voorzieningen
In het studiegebied is er op dit moment geen sprake van een lokaal centrum. Toch zijn er langs
Kleine Luikersteenweg handelszaken aanwezig. Deze richten zich meestal niet op dagelijkse
behoefte. Met de toename van het aantal woningen in de wijk kan verwacht worden dat er,
niettegenstaande het ruime aanbod aan bijv. grootwarenhuizen nabij, nieuwe (kleinere) handelsinitiatieven zullen genomen worden.
Om de wijk meer als één geheel te laten functioneren en ze aantrekkelijker te maken voor de
zachte weggebruiker, is de ontwikkeling van een (beperkt) nieuw lokaal centrum aangewezen
en worden bijkomende wijkhandelszaken en voorzieningen best op Kleine Luikersteenweg
ingeplant.

8.2. Concepten
8.2.1. Wijk opgehangen aan twee dragers: Tongersesteenweg en Kleine Luikersteenweg
Ondanks dat Tongersesteenweg en Luikersteenweg een barrière vormen, werken ze tevens
structurerend binnen het studiegebied.
Wanneer deze structurerende assen zo worden heringericht dat ze meer aangenaam vertoeven
zijn, kunnen ze zowel op plattegrond maar ook in gebruik de dragers van de wijk worden.
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figuur 1: wijk opgehangen aan twee dragers

8.2.2. Kleine Luikersteenweg, nieuwe lokale centraliteit
Om een nieuwe centraliteit in de wijk te brengen, komt Kleine Luikersteenweg in aanmerking.
Deze ligt centraal in het studiegebied en bevat nu al verschillende handelsvoorzieningen. Het
doel is dus vooral de waarschijnlijke aanvulling van het bestaande aanbod met een aantal dagelijkse en lokale voorzieningen op deze centrale straat in de wijk te laten vestigen.
Hierbij is niet enkel de functionele invulling van de percelen langs de steenweg van belang
maar eveneens de inrichting van de steenweg. Deze moet uitnodigend zijn voor de voetgangers
en de fietsers. Enkel zo kan Kleine Luikersteenweg een nieuwe centraliteit binnen de wijk bekomen.

figuur 2: concept nieuwe centraliteit

8.2.3. Inzetten op verbindingen binnen de wijk en verbindingen met de omgeving voor zachte vervoersmodi
Om de wijk beter doorwaadbaar te maken en te ontsluiten op wijkniveau, dienen bijkomende
zachte verbindingen gecreëerd te worden. Om deze in een aangename sfeer te organiseren
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worden de zachte verbindingen idealiter gecombineerd met groene structureren zoals groene
schakel, buffer en groene buurtpleinen.
Hierbij heeft de groene schakel een hoofdfunctie om de binnenstad te verbinden met het ommeland, in dit geval met de openruimtestructuur en Brustem. De groene schakel valt binnen verschillende projectzones. De groene ruimten moeten op elkaar aansluiten zodat er een geheel
wordt gevormd.
Samen vormen de zachte verbindingen een fijnmazig netwerk, dat het mogelijk maakt om vanuit elk onderdeel van het studiegebied eender welk ander gebied te bereiken, zonder hiervoor
de grote infrastructuur die het studiegebied begrenst of doorsnijdt te gebruiken.
Hierdoor kan de wijk transformeren van een wijk waar losse fragmenten opgehangen zijn aan
grotere infrastructuur, naar een wijk waar de verschillende fragmenten via zachte verkeersverbindingen met elkaar verbonden zijn en zo als geheel kan werken.

figuur 3: netwerk van zachte verbindingen

8.2.4. Herkenbaarheid van de wijk verhogen via goed zichtbare bakens
Om de wijk een duidelijkere herkenbaarheid te geven, kunnen bakens worden aangewend in de
vorm van hogere gebouwen. Hierbij wordt de wijk ook vanaf de omliggende infrastructuur zichtbaar en herkenbaar. Bovendien leidt deze bebouwingswijze tot een betere ruimte-, energie- en
materiaalefficiëntie.
Hierbij moet de draagkracht van de omgeving waarin het baken wordt ingepland steeds in
overweging genomen te worden. De draagkracht wordt grotendeels bepaald door de omliggende bebouwing en infrastructuur. Zichtlocaties aan belangrijke wegen kunnen de herkenbaarheid
van de wijk en de stad verbeteren. Voortbouwend op de opties in het goedgekeurde structuurplan en op de suggesties die uit het openbaar onderzoek naar voor zijn gekomen, wordt één
mogelijk hoog baken in de wijk voorzien, namelijk aan de oostelijke inkom van de randstad nabij
de rotonde op Luikersteenweg en de mogelijkheid van middelhoge gebouwen (tot acht bouwlagen) in de twee andere hoeken van de wijk nabij N80. Aan de belangrijke kruising van N3 en
N80 kan op de nieuwe ovonde een monumentaal kunstwerk, zij he top een lager niveau, ook
als baken en herkenningspunt fungeren.
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figuur 4: concept bakens voor identiteitsbepaling

8.2.5. Lappendeken van groen
Zoals de analyse aangaf, is er binnen de wijk maar vooral in de rand van de wijk veel groen
aanwezig. Dit groen bestaat uit een combinatie van velden en boomgaarden. Om het karakter
van de wijk te behouden dienen deze kwaliteiten maximaal bewaard te blijven en verder ontplooid te worden.
Dit houdt echter ontwikkelingsmogelijkheden van de open gebieden niet tegen. Binnen deze
gebieden dient er aandacht uit te gaan naar het voorzien van publiek groen en goede verbindingen met de open ruimte. In de reservezone grenzend aan Gulden Bodem zal vooral de realisatie van de groene schakel deze verbinding vorm geven. Dit dient op een dergelijke wijze te
gebeuren dat er een brede groene zone wordt ontwikkeld.

figuur 5: concept: lappendeken van groen
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8.2.6. Ontwikkeling van vrije zones via flexibel raster of via projectzones met
duidelijke randvoorwaarden
Binnen de ontwikkelbare zones in het studiegebied zijn er twee types. Ten eerste de ingesloten
ruimtes binnen het bestaande weefsel en ten tweede een grote zone met weinig bebouwing
rondom.
Het eerste type ruimte wordt ingevuld via ontwikkelingen die maximaal aansluiting zoeken bij de
bestaande bebouwing, waardoor het weefsel vervolledigd wordt. Te grote breuken in opvulling
(morfologisch, typologisch) zouden nefast zijn voor de samenhang en het samenhangend beeld
tussen bestaande en toekomstige bebouwing. Daarnaast dient er ook intern samenhang te zijn
en dienen de onbebouwde zones na ontwikkeling een geheel te vormen. Daarom worden projectzones aangewend als medium om de randvoorwaarden te verankeren.
Het tweede type ruimte bevat veel minder aansluitingspunten. Omdat het hier om een grote
ruimte gaat, zou deze ook gefaseerd ontwikkeld moeten worden. Omdat een deel ervan in het
betreffende woonreservegebied van het PRUP gelegen is, wordt met een flexibel ontwikkelingsraster gewerkt. Toch kan het eerste gedeelte van deze zone, die nog binnen de woonzone valt
en die omgeven is door andere bebouwing geconcipieerd worden vanuit een raster maar zal
verankerd worden in één of meerdere projectzones.

8.3. Gewenste ruimtelijke structuur
kaart 11: bestaande ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur streeft naar een grotere interne samenhang en een divers
woningaanbod in het groen. Zo dient het studiegebied tot een karaktervol en aantrekkelijk
woongebied voor een divers publiek te evolueren.
Nu wordt de wijk vooral doorsneden en omgeven door grote infrastructuur. Tongersesteenweg
en Kleine Luikersteenweg kunnen als de dragers van de wijk worden aangezien, waarbij deze
nu vooral de verbinding tussen alle onderdelen van de wijk vormen. De huidige inrichting en
verkeersbelasting zorgen voor een grote barrièrewerking. Een herinrichting met specifieke aandacht voor de zachte vervoersmodi zal de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de steenweg
verbeteren. Hierdoor zal deze niet langer als barrière, maar als een drager werken.
De positie van deze dragers kan aangevuld worden door Kleine Luikersteenweg in te zetten als
het lokale centrum voor de wijk. Heden ontbreekt het in de zuidoostelijke rand van de stad aan
een lokaal centrum. Er zijn wel handelszaken langs Kleine Luikersteenweg, aanwezig maar
deze zijn meestal niet op lokaal niveau.
Om de interne samenhang te verbeteren dient er niet enkel ingezet te worden op de dragers,
maar ook op de versterking van het onderliggend fijnmazig netwerk. Heden ontbreekt het aan
een afdoend netwerk van zachte verbindingen die de wijk doorwaadbaar maken. Het ontwikkelen van aangename en kwalitatieve zachte verbindingen doorheen het ganse studiegebied dient
voor deze samenhang te zorgen.
Bijkomende wegenis voor gemotoriseerd verkeer mag enkel ontsluitend voor nieuwe ontwikkelingen fungeren en mag geenszins nieuwe doorgaande routes creëren.
Aanvullend en ondersteunend aan de kwalitatieve woonwijk dient, via een lappendeken van
verschillende types open ruimte, het groene en open karakter bewaard, versterkt en beleefbaar
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gemaakt te worden. Hierbij zijn boomgaarden, velden en publieke groene ruimtes de bouwstenen en worden ze verbonden via groene verbindingen (zachtere verbindingen, groene schakel).
Ook zorgen deze verbindingen voor de link met de bebouwing. Samen dienen de groene ruimtes en de verbindingen een netwerk van groen doorheen de wijk te vormen. Groene buurtpleinen in de verschillende bestaande en nieuwe deelbuurten, onder meer aan de kruising van de
groene schakel met Festraetsstraat, vormen hiervan een belangrijk onderdeel.
Qua bebouwing dient het residentiële karakter van de zuidoostelijke rand van de stad bewaard
te blijven. De nieuwe ontwikkelingen dienen het aanbod in enerzijds typologie anderzijds doelgroep te vergroten. De nieuwe ontwikkelingen moeten de samenhang tussen de verschillende
onderdelen van de wijk bevorderen, dit zowel naar typologie als morfologie. Grote breuken of
contrasten zijn op dit vlak niet gewenst. De nieuwe bebouwing sluit ofwel aan bij het bestaande
weefsel of gaat (in het reservegebied) via een flexibel raster nieuwe ontwikkelingen faciliteren.
Wel wordt er aanvullend en op de juiste plaatsten gezocht om de wijk beter herkenbaar te maken door de introductie van bakens van verschillende hoogten. Hierbij dient de draagkracht van
de omgeving waarin het baken wordt ingepland mee in rekening worden gehouden.

8.4. Krachtlijnen en structuurschets per deelgebied
De gewenste ruimtelijke structuur beschrijft het ganse studiegebied. De meer gedetailleerde
uitwerking hiervan wordt onderstaand enkel voor het plangebied van het RUP opgemaakt. Onderstaande uitwerking betreft dus niet het woonreservegebied.
Ter uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur tot structuurschetsen per deelgebied worden krachtlijnen per gebied bepaald.

8.4.1. Gulden Bodem
Gezien het uitgebreide voortraject, via ontwerpen in opdracht van de ontwikkelaar, worden de
krachtlijnen van deze structuurschets afgestemd op dit ontwerp. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan de aansluiting met de gewenste ruimtelijke structuur betreffende het woonreservegebied zoals hierboven werd geponeerd. De krachtlijnen betreffen zowel het gebied gelegen in
de woonzone als dit in het woonreservegebied gelegen.
Krachtlijnen:
 De ontwikkeling gebeurt via een raster. Het raster zoekt afstemming tussen het ontwerp van
de ontwikkelaar en de bouwvrije zone uit PRUP en het houdt rekening met de eigendomsstructuur. De invulling van de vlakken uit het raster bestaat uit de volgende componenten:
bebouwing, groene schakel, bouwvrije zone, boomgaard en publieke groene ruimte.
 Het raster werkt ook structurerend voor de aanleg van wegenis. De wegen voor het gemotoriseerde verkeer en de zachte vervoersmodi worden bij voorkeur op dit raster aangelegd. De
groene schakel vormt op dit vlak een uitzondering.
 De wegenis voor het gemotoriseerde verkeer van de bebouwingsvelden dient enkel ter
ontsluiting van individuele zones, zonder hierbij doorgaande verbindingen te maken. Zo
wordt het ontstaan van sluiproutes en doorgaand verkeer vermeden.
 De gewenste woontypologie: appartementen (in beperkte mate), gestapelde woningen,
stadswoningen, landschapswoningen, patiowoningen en erfwoningen.
 Herkenbaarheid van de wijk algemeen en deze site specifiek is reeds aanwezig door de
massa aan middelhoge appartementsgebouwen net ten noorden van dit gebied.
 Centraal wordt de groene schakel ingericht. Deze verbindt de binnenstad van Sint-Truiden
met de openruimtestructuur rond de stad en het grote dorp Brustem. Deze dient te bestaan
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uit een brede groene strook en een pad voor zacht verkeer. De groene schakel is de drager
waar andere groene ruimtes aan opgehangen worden en zo met elkaar in verbinding worden gebracht. Aan de oostzijde van de site wordt de groene schakel ook op aangename wijze verbonden met de twee bestaande veldwegen richting Brustem zodat de groene schakel
ook op korte termijn (voor de latere ontwikkeling van het woonreservegebied) al kan functioneren. De groene ruimten van de groene schakel fungeren als een groot groen buurtplein.
Binnen het studiegebied wordt er een diversiteit aan groene ruimtes vooropgesteld: groene
schakel, boomgaarden, speelzones, … . Ook binnen de velden aangeduid voor bebouwing
kunnen er op een kleinere schaal ook bijkomende groene ruimtes in het ontwerp van elke
zone geïntegreerd worden.
Niet alleen publiek groen kan bijdragen tot het groene karakter maar ook private tuinen met
een groene afscheiding.

8.4.2. Ontwikkelingen langs de groene schakel en in de rand van Gulden Bodem
Tussen de site van de Gulden Bodem en N80 wordt een groene schakel voorzien. Om de schakel op een kwalitatieve manier te kunnen inbedden in de omgeving, is het aangewezen om ook
de omliggende bebouwing mee te bekijken.
Langs de groene schakel liggen nu vooral hoogteaccenten en een supermarkt. In de toekomst
kunnen beide elementen zeker blijven. Toch dient er in deze zone meer aandacht uit te gaan
voor de onbebouwde zones. Dit zowel op publiek als privaat domein. Alle open ruimte dient in
harmonie met elkaar bij te dragen tot een groene en kwalitatieve omgeving.
De oostelijke groene schakel beoogt, zoals aangegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een zo conflictvrij mogelijk fietspad te zijn, los van rijwegen. Dit is veel aangenamer en
veiliger en bevordert dus het fietsgebruik beter. Dit is een belangrijk onderdeel van het duurzaam mobiliteitsbeleid dat de stad Sint-Truiden voert. De twee knooppunten van de steenwegen met N80 zullen ook na de heraanleg van de N80-doortocht drukke punten blijven en dus
minder aantrekkelijk zijn voor fietsers. De voorziene derde overgang (deze van de groene schakel) over de lagergelegen N80-sleuf met doorgaand verkeer zal veel rustiger en aantrekkelijker
zijn, met veel sociale controle vanuit de omliggende gebouwen. Beide steenwegen zullen buiten
de Omleiding, in de wijk Brustempoortbuiting toch drukke straten blijven, met beperkte ruimte
voor fietsers.
De veiligheid van de groene schakel is te verhogen door een goede inrichting (goede lage verlichting zonder donkere gaten, geen ‘verstop’-struiken of -hoeken langs het pad, steeds zicht op
grotere ruimten, waar mogelijk (tuin)deuren die er op uitkomen of ramen die er op uitkijken) en
door politiepatrouilles op de fiets. De veiligheid van de aanpalende panden is te verhogen door
waar nodig een goede, hoge, afgeronde afsluiting te voorzien.
Ook eventuele overlast en hinder op de groene schakel zijn te beperken door een goede inrichting (lage, uniforme, evt. blauwkleurige verlichting, geen plashoeken of met anti-plasplaten,
goede doorkijken). De rust en privacy van de omwonenden omheen de groene schakel blijft
goed (voldoende afstand of ondoorkijkbare haag, hoger geplaatste ramen in nieuwe gebouwen
van projectzones).

8.4.3. Champagnesite
Ook voor de Champagnesite vormen elementen uit het uitgevoerde vooronderzoek mee de
basis voor de uitwerking van de krachtlijnen.
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Krachtlijnen:
 De site grenst in het noorden aan Kleine Luikersteenweg en in het zuidwesten aan het residentiële weefsel. De ontwikkelingen op de site dienen zich in te passen in beide omgevingen en mogen geen breuk in het weefsel veroorzaken.
 De site dient een groen karakter te waarborgen, dit zowel intern als naar de randen toe. Aan
de zijde van N3 dient een buffer voorzien te worden (mede als afstandsbuffer voor het weggeluid). Via een centrale ruimte in de vorm van een groen buurtplein, kan het groene karakter intern gerealiseerd worden. Via groene doorsteken kunnen aansluitingen naar zowel
Kleine Luikersteenweg als naar de achterliggende woonwijk in een groen karakter gerealiseerd worden.
 Niet alleen publiek groen kan bijdragen tot het groene karakter maar ook private tuinen met
een groene afscheiding.
 De gewenste woontypologie: appartementen, gestapelde woningen, rijwoningen, halfopen
bebouwingen en open bebouwingen (in mindere mate).
 De centrale groene ruimte zorgt voor functionele en typologische opdeling:

ten noorden van de groene ruimte dient de ontwikkeling zich in te schrijven in het beeld
en de functionaliteit van Kleine Luikersteenweg. Functioneel: wonen en (beperkte) handel zijn beide mogelijk. Woontypologisch, types die een hogere densiteit ondersteunen:
appartementen, gestapelde woningen, rijwoningen

aan Brukskensweg, in het westen van de projectzone, dient de ontwikkeling zich in te
schrijven in het residentieel weefsel. Functioneel is enkel wonen hier gewenst. Qua
woontypologie dienen deze een lagere densiteit te ondersteunen via types als rijwoningen, halfopen bebouwingen en open bebouwingen. Minstens de woningen nabij N3, en
de andere bij voorkeur, beschikken over een goede geluidsisolatie en buitenruimten die
van de geluidrichting zijn afgewend of afgeschermd.
 Herkenbaarheid van de wijk algemeen en deze site specifiek via de inplanting van een baken is wenselijk. Een dergelijk baken kan een hoogbouwgebouw tot twaalf bouwlagen zijn,
mits het een slanke vorm en een hoogstaande architectuur heeft en mits het zich qua wind,
slagschaduw en inkijk goed inpast in zijn omgeving. Het wordt best in de zuidoostelijke hoek
van de site, nabij N3 maar toch ook als zichtbeëindiger van de centrale groene ruimte geplaatst. Van op afstand staat het naast de zichtas van Luikersteenweg en focust het mee het
zicht daarlangs op de torens van de binnenstad.
 Om zowel de interne samenhang van de site als de verbinding tussen het residentiële weefsel en Kleine Luikersteenweg te maken, dient de site goed doorwaadbaar te zijn voor zacht
verkeer.
 Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer dient alle onderdelen van de site bereikbaar te maken; hierbij mag er echter geen verbinding gemaakt worden tussen Kleine Luikersteenweg
en Brukskensweg. Dit teneinde doorgaand verkeer en sluiproutes te vermijden en het aantakpunt van de site op Luikersteenweg ook in de spitsuren veilig en goed functionerend te
houden.

8.4.4. Aalster- en Brukskensweg
Voor deze site werd er, buiten of binnen dit planningsproces, nog geen ontwerp of ontwerpend
onderzoek uitgevoerd.
Krachtlijnen:
 De site dient een groen karakter te waarborgen, dit zowel intern als naar de randen toe. Aan
de zijde van N3 wordt een onbebouwbare buffer voorzien. De buffer dient niet enkel om de
afstand tussen de nieuwe ontwikkelingen en de berm van N3 te vergroten maar binnen deze
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bijkomende buffer kunnen ook geluidwerende voorzieningen worden opgericht en kan ook
de waterhuishouding geregeld worden via de aanleg van een wadi.
Via een centrale groene ruimte, een groen buurtplein, kan het groen karakter intern gerealiseerd worden. Via groene doorsteken kunnen aansluitingen naar zowel Kleine Luikersteenweg als naar de achterliggende woonwijk in een groen karakter gerealiseerd worden.
Niet alleen publiek groen kan bijdragen tot het groene karakter maar ook private tuinen met
een groene afscheiding.
De gewenste woontypologie: er wordt aansluiting gezocht bij de woontypologie in de nabije
omgeving. Centraal in de site en gekoppeld aan grotere publieke groene open ruimtes is
een hogere densiteit toegestaan. Zo kan er in de site een mengeling ontstaan van: appartementen, gestapelde woningen, rijwoningen, halfopen bebouwingen en open bebouwingen.
Minstens de woningen nabij N3, en de andere bij voorkeur, beschikken over een goede geluidsisolatie en buitenruimten die van de geluidrichting zijn afgewend of afgeschermd.

8.4.5. Dellingweidestraat
Deze laatste site, gelegen in de oksel van N3 en N80, behoort grotendeels toe aan een sociale
huisvestingsmaatschappij. Zij heeft reeds ideeën en meerdere ontwerpen voor deze site, met
ook indicaties voor samenhang met de private delen ervan. De principes ervan dienen als basis
voor de opmaak van de krachtlijnen.
Krachtlijnen
 Aansluiting met lagere bebouwing bij het residentiële weefsel langs de Dellingweidestraat.
 Bijkomende buffer voorzien langs N3 en N80. De buffer dient niet enkel om de afstand tussen de nieuwe ontwikkelingen en de berm van beide wegen te vergroten maar binnen deze
bijkomende buffer kan (vooral langs N80) ook de waterhuishouding geregeld worden via de
aanleg van een wadi. Wel prevaleert de geluidsbuffering.
 Niet alleen publiek groen kan bijdragen tot het groene karakter maar ook private tuinen met
een groene afscheiding.
 In de strook onder de hoogspanningslijn komen er geen woningen of voorzieningen voor
kinderen.
 Voor herkenbaarheid van de wijk en de site langs N3 en N80 kan de site voorzien worden
van een of meer bakens. Dit baken kan worden opgevuld met appartementen, gestapelde
woningen, waarbij ook de doelgroepen (indien objectief van de sociale huisvestingsmaatschappij) verschillend kunnen zijn. De woningen nabij N3 en N80 beschikken bij voorkeur over een goede geluidsisolatie en buitenruimten die van de geluidrichting zijn afgewend
of afgeschermd. Het baken markeert ook mee de zuidelijke rand van de stad. In de lijn van
de aanwezige bebouwing langs N80 is een baken hier een middelhoog gebouw (maximum
acht bouwlagen).
 Om zowel de interne samenhang van de site te garanderen als de verbinding met het omliggende weefsel en daarmee ook het gebruik van de groene ruimten te bevorderen, dient
de site goed doorwaadbaar te zijn voor zacht verkeer.

8.4.6. Kleine Luikersteenweg
Naast de verschillende onbebouwde sites in het gebied, vraagt ook Kleine Luikersteenweg voor
een specifieke structuurschets.
Krachtlijnen:

37

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37










38

Wonen blijft de belangrijkste functie en wordt versterkt. Typologisch zijn er veel verschillende types aanwezig langs de steenweg: van riante villa tot kleine arbeiderswoning of appartement. De inpassing moet in harmonie zijn met de omringende bebouwing. De ruimte van
de straat kan een verhoging van de bebouwing voor de types waarvoor dit past verdragen.
De lagere verkeersfunctie faciliteren via aangepaste inrichting met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.
De hoeveelheid thans aanwezige grootschalige detailhandel (vloeroppervlakte van meer
dan 1000 m²) is het maximaal aantal toegelaten eenheden. Met andere woorden heeft Kleine Luikersteenweg op dit moment haar bovengrens bereikt wat betreft grootschalige detailhandel. Op termijn is omvorming naar een kleiner aantal kleinere, middelgrote handelszaken
(tot 400 m²) wenselijk, zowel voor een levendige vermenging met wonen in de straat als
vanuit het oogpunt van beperking van de autodruk.
Het groene karakter van de omgeving dient door te werken tot aan de steenweg. Tevens
dienen de aanwezige groene elementen zoals voortuinen en riante tuinen behouden te blijven.
De zachte verbindingen naar de omliggende nieuwe woonbuurten dienen maximaal gevrijwaard, gerealiseerd en aantrekkelijk aangelegd.
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9. Milieueffectenrapportage op planniveau
De regelgeving voorziet dat bij de opmaak van elk RUP waarvoor niet onmiddellijk wordt gekozen een plan-MER op te maken wordt gescreend of het plan mogelijk dermate betekenisvolle
milieueffecten zou kunnen hebben dat de opmaak van een plan-MER waarin deze grondiger
worden bestudeerd, geëvalueerd en waar zo nodig milderende maatregelen kunnen worden
voorgesteld, noodzakelijk wordt. Hierover dient advies van een reeks overheidsinstanties gevraagd en beslist de bevoegde Dienst Milieueffectenrapportering van de Vlaamse overheid
uiteindelijk of een plan-MER al dan niet noodzakelijk is.
Elementen die bij de screening van het plangebied en de opties van dit RUP van belang zijn,
zijn de volgende.
 Voor een deel heeft het RUP betrekking op een ordening van bebouwing en gebruik in een
bestaand (woon)weefsel, waar het alleen nieuwe functies toelaat die inpasbaar zijn in een
woonomgeving en waar het elementen van leefbaarheid behoudt (aantal grotere beeldbepalende tuinen) of voorziet en aanmoedigt (bijkomende wijkvoorzieningen, netwerk van zachte
verbindingen).
 Voor een belangrijk deel heeft het RUP betrekking op nieuwe woonprojecten die zich inpassen in braakliggende stukken tussen bestaand woonweefsel. Voor deze projecten voorziet
het RUP de vrijwaring van een aantal landschappelijke kwaliteiten (zichten, groenelementen) en de inbreng van nieuwe (wanden, publiek groen, groene schakel, bakens, …), een
dichtheid die in een randstedelijke context past, een ontsluiting die gespreid is en de draagkracht van de ontsluitende straten in en rond het plangebied niet overschrijdt, waar het kan
goede overgang tussen de nieuwe en bestaande woonomgevingen en ruimere buffers ten
opzichte van de grote infrastructuur van N3 en het naastgelegen bedrijventerrein Domein
van Brustem.
 De totaliteit van de in het RUP voorziene woonontwikkelingen genereert minder dan 1.000
wagenbewegingen in een piek van 2 uur, waardoor het geheel van het RUP alvast op dit
punt niet plan-MER-plichtig is. De mober die onderdeel is van de plan-MER-screening bevestigt dit ook met het geheel van de functies in het gebied.
 De open ruimten met de (relatief) belangrijkste natuurwaarden in het plangebied worden in
het RUP beschermd.
 Er worden geen grote nieuwe wegen of omvangrijke infrastructuren of reliëfwijzigingen (alleen lokale straten en zachte verbindingen) in het plangebied voorzien.
 De vestiging van SEVESO-bedrijven in het plangebied wordt uitgesloten.
 De enkele aanwezige waardevolle en merkwaardige gebouwen krijgen een betere bescherming.
 In elke projectzone in het plangebied worden mogelijkheden geboden en verplichtingen
opgelegd voor het voorzien van ruimte voor water (met wadi’s, o.m. in delen van de bufferzone langsheen N3).
 Vermits uit het RVR voor het naastgelegen bedrijventerrein voorlopig blijkt dat kwetsbare
functies zoals scholen en rusthuizen uit veiligheidsoverwegingen niet in het merendeel van
de wijk kunnen toegelaten worden, neemt het RUP hieromtrent de nodige voorschriften op.
 Het RUP heeft, samenvattend, enerzijds een bewarend en anderzijds een relatief laagdynamisch ontwikkelend karakter ten opzichte van de bestaande toestand.
Er kan voorlopig geconcludeerd worden dat het RUP meer dan waarschijnlijk geen (negatieve)
betekenisvolle effecten op het milieu in de brede zin geeft. Het bevat immers geen MERplichtige activiteiten en ordent het gebied in hoofdzaak voor een reeds aanwezige ontwikkeling.
De adviesronde over het verzoek tot raadpleging van de plan-MERscreening bevestigt deze
voorlopige conclusie; wel vragen een aantal adviesgevers aanvullingen en aanpassingen aan
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de screeningsnota en de toelichtingsnota. Een overzicht hiervan en van de wijze waarop er mee
wordt omgegaan is in bijlage toegevoegd. Ook het aangepaste verzoek tot vrijstelling zoals dat
aan de Dienst MER wordt voorgelegd, is in bijlage toegevoegd.
De opmaak van een plan-MER is, zoals ook bevestigd is door de bevoegde administratie (zie
beslissing in bijlage), niet noodzakelijk.
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10. Mobiliteitstoets
10.1. Inleiding
Het ruimtelijk uitvoeringsplan Brustempoortbuiting bevat verschillende zones die in aanmerking
komen voor wonen. Deze zones worden in de mobiliteitsstudie gegroepeerd tot gebieden die
dezelfde auto ontsluiting hebben. Deze zijn:
- de westelijke zone 1 met de woonprojectzone Dellingweidestraat en de westelijke helft van
de woonprojectzone Aalsterweg – Brukskensweg (deel Aalsterweg)
- de centrale zone 2 met de woonprojectzone Champagnesite en de oostelijke helft van de
woonprojectzone Aalsterweg – Brukskensweg (deel Brukskensweg)
- de centrale zone 3 met de zuidelijke helft van de woonprojectzone Guldenbodem
- de noordelijke zone 4 met de noordelijke helft van de woonprojectzone Guldenbodem.

10.2. Bereikbaarheidsprofiel
De stad Sint-Truiden beschikt over een unimodaal stadsmodel dat alle autoverkeer modelleert.
Dit model is de voorbije maanden geactualiseerd 1. Voor deze mober wordt reeds het geactualiseerde stadsmodel gehanteerd.
Het model 2007+ simuleert de situatie in 2015 – 2020, na realisatie van alle thans gekende
verkeersgenererende projecten in Sint-Truiden. Voor de referentiesituatie zullen dan ook de
cijfers worden gebruikt die geleverd worden door dit model, en daarbij in versies met en zonder
invoeging van de in dit RUP voorziene projecten. Het is een avondspitsmodel.
Het stadsmodel geeft de worst case situatie voor het autoverkeer. Door aanleg van fietspaden,
overdekte fietsenstallingen, goed aanbod van openbaar vervoer en dergelijk kan een modal
shift ten voordele van meer duurzame modi worden bekomen.
Er werd in eerste instantie van de veronderstelling uitgegaan dat het streefbeeld van N80 uitgevoerd is in 2015 alsook de heraanleg van Luikersteenweg; bij de actualisering is de oefening
voor de huidige infrastructuur gebeurd er van uitgaande dat de volledige doortocht van N80
volgens het masterplan vermoedelijk eerder tegen 2020 zal zijn gerealiseerd.

10.2.1. Zone 1 – Dellingweidestraat en deel Aalsterweg
Zone 1 is nabij de kruising van N3 en N80 en ontsluit via Jan van Xantenlaan.

Voetgangers
Het streefbeeld voorziet ruime voetpaden langs N80. De oversteekbaarheid is beperkt tot de
grote knooppunten. De meest nabije oversteekmogelijkheid is Brustempoort.

Fietsers
Het streefbeeld voorziet fietspaden langs N80. De oversteekbaarheid is beperkt tot de grote
knooppunten. De meest nabije oversteekmogelijkheid is Brustempoort.

1

MINT, Unimodaal stadsmodel Sint-Truiden, 2012.

41

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37

Langs N3 kan worden gefietst en er is een fietserstunnel ter hoogte van Aalsterweg.

Openbaar vervoer
Lijn 42 rijdt over N80. Ter hoogte van Brustempoort komen vele buslijnen samen. Om het
openbaar vervoer vlotter te laten verlopen op N80 is een doorstroomproject gestart. In de huidige situatie vormt N80 een duidelijke ruimtelijke en functionele barrière in de stad. Het masterplan voorziet een scheiding van de doorgaande en lokale verkeersstromen door de inplanting
van een landschappelijke ingepaste sleuf ter hoogte van het stadscentrum. Hierdoor wordt
zowel de fysieke als de visuele relatie tussen de stad en de omliggende wijken over de historische steenwegen hersteld. Belangrijke aandacht hierbij gaat naar de oversteekbaarheid en de
bereikbaarheid van het stadscentrum voor fietsers en voetgangers. De ongelijkvloerse kruising
wordt opgevangen door glooiende grasbermen en ruime verbindingsplateaus die de verkeersader moeten omvormen tot een aantrekkelijke groene stadsentree. Het RUP is geënt op dit
masterplan.

Autoverkeer
Zone 1 ligt langs de Jan van Xantenlaan, een eenrichtingsventweg langs N80. De zone ligt
vlakbij het ongelijkvloerse kruispunt tussen N3 en N80. Het streefbeeld voorziet hier een ruime
dubbelstrooksovonde met een bypass. Op figuur 6 kan men zien dat de intensiteiten op beide
gewestwegen buiten 1 uitzondering ruim onder de 1500 pae per uur zitten. 1500 pae is het
maximum dat op 1 rijstrook kan worden verwerkt.

Figuur 6: zone 1 referentiesituatie in 2015

10.2.2. Zone 2 – Champagnesite en deel Brukskensweg
Zone 2 ligt tussen N3 en N3e (Luikersteenweg) en ontsluit via Luikersteenweg.
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Voetgangers
In het ontwerp voor Luikersteenweg zijn voetpaden van minimum 1,6m voorzien. Er worden
voldoende oversteekmogelijkheden ingepland.

Fietsers
In het nieuwe ontwerp voor Luikersteenweg krijgen fietsers vrijliggende fietspaden met een
breedte van 1,9m.

Openbaar vervoer
Lijnen 41 en 26 rijden langs Luikersteenweg. Ter hoogte van Brustempoort komen vele buslijnen samen. Om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen op N80 is een doorstroomproject
gestart. Het RUP is geënt op het masterplan hiervoor.

Autoverkeer
Zone 2 ontsluit via Luikersteenweg. Dit gebeurt volgens de projectnota voor N3e met een gewoon, niet lichtengeregeld, T-kruispunt. Het maatgevende knooppunt is de rotonde tussen N3
en Luikersteenweg. Aan de rotonde zijn voor het ogenblik soms vertragingen in de avondspits.

Figuur 7: zone 2 kruispunt N3 – N3e referentiesituatie in 2015

10.2.3. Zone 3 – Guldenbodem-zuid
Zone 2 ligt tussen N79 en N3e (Luikersteenweg) en ontsluit via Luikersteenweg.
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Voetgangers
In het ontwerp voor Luikersteenweg zijn voetpaden van minimum 1,6m voorzien. Er worden
voldoende oversteekmogelijkheden ingepland.

Fietsers
In het nieuwe ontwerp voor Luikersteenweg krijgen fietsers vrijliggende fietspaden met een
breedte van 1,9m.

Openbaar vervoer
Lijnen 41 en 26 rijden langs Luikersteenweg. Ter hoogte van Brustempoort komen vele buslijnen samen. Om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen op N80 is een doorstroomproject
gestart. Het RUP is geënt op het masterplan hiervoor.

Autoverkeer
Zone 3 ontsluit via Luikersteenweg. Dit gebeurt volgens de projectnota voor N3e met een gewoon, niet lichtengeregeld, T-kruispunt. Het maatgevende knooppunt is Brustempoort. In het
streefbeeld voor N80 gaat het doorgaande verkeer onder Brustempoort door.

Figuur 8. zone 3 omgeving Brustempoort referentiesituatie in 2015

10.2.4. Zone 4 – Guldenbodem-noord
Zone 2 ligt tussen N79 en N3e (Luikersteenweg) en ontsluit via N79 (Oude Tongersebaan).

Voetgangers
Oude Tongersebaan heeft voldoende brede voetpaden. Door de geringe verkeersintensiteiten
is de oversteekbaarheid geen probleem.
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Fietsers
Er zijn geen fietspaden in Oude Tongersebaan.

Openbaar vervoer
Er is geen openbaar vervoer in Oude Tongersebaan, wel in de nabijgelegen Tongersesteenweg
(lijnen 23a en S1).

Autoverkeer
Zone 3 ontsluit via Oude Tongersebaan. Het stadsmodel levert geen intensiteiten voor Oude
Tongersebaan. Er mag worden verondersteld dat deze onder die van Tongersesteenweg liggen
en geen problemen zullen opleveren. Het maatgevende knooppunt is Brustempoort. In het
streefbeeld voor N80 gaat het doorgaande verkeer onder Brustempoort door.

10.3. Mobiliteitsprofiel
10.3.1. Kengetallen
Voor de verkeersgeneratie van de verschillende zones zijn de kengetallen gebruikt uit het Richtlijnenboek voor de opmaak van Mobers van het Departement MOW.
kengetallen voor woongebieden
inwoners per woning (halfopen - gesloten)
aantal verplaatsingen per persoon per dag
aantal bezoekers per wooneenheid per dag
modal split (matig stedelijk) percentage auto
maximaal aantal autoverplaatsingen tussen 17 en 18u

3
2
0.3
60%
8%

kengetallen voor winkels
aantal bezoekers per 100m2
aantal werknemers per 100m2
aantal leveringen per 100m2
percentage autogebruik bezoekers randstedelijk in de week
autobezetting bezoekers in de week
percentage autogebruik werknemers randstedelijk in de week
autobezetting werknemers in de week
percentage bezoekers tussen 17 en 18u
werknemers verplaatsingen tussen 17 en 18u
leveringen tussen 17u en 18u

45
2
1
45%
1.32
69%
1.3
10%
80%
8%

10.3.2. Het stadsmodel
Met de kengetallen werd berekend welke hoeveelheden autoverkeer er per wijk in de avondspits worden gegenereerd. Daar het zowel verkeer van woningen als van de winkels (ook
vrachtwagens) betreft, en om compatibel te zijn met de cijfers uit het stadsmodel, is deze verkeersgeneratie uitgedrukt in personenwagenequivalenten (p.a.e.). Deze cijfers werden in het
stadsmodel gestopt om te zien met hoeveel eenheden de verschillende verkeerstakken extra
zouden belast worden.
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10.3.3. Andere modi dan autoverkeer
Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer gebruikers vormen een belangrijk deel van alle
verkeer gegenereerd door een groep woningen en/of winkels. Door de relatief kleine omvang
van de verschillende wijken en de aanwezigheid van voldoende infrastructuur en aanbod, zullen
er voor deze modi geen problemen ontstaan. Met dit RUP wordt een duurzame modal-split
nagestreefd. Er wordt een uitgebreid netwerk voor langzaam verkeer aangelegd tussen de
verschillende deelgebieden van Brustempoortbuiting. Zo wordt de bereikbaarheid van onder
andere winkels en bushaltes verbeterd.

10.3.4. Autoverkeer
Middellange termijn (voor 2020)
Aan de hand van de kengetallen is per zone uitgerekend hoeveel autobewegingen (p.a.e.) er
worden gecreëerd per uur tijdens de avondspits.
- zone 1: 13 bewegingen
- zone 2: 260 bewegingen (woningen 94, winkels 166)
- zone 3: 19 bewegingen
- zone 4: 35 bewegingen
- Dit betreft het netto aantal bewegingen; wagens die binnen het spitsuur toekomen en weer
vertrekken (of omgekeerd), hetgeen bij winkels nogal eens het geval is, zijn hierin niet
meegeteld. Het totaal aantal in- en uitbewegingen ligt dus hoger.
Het groot aantal bewegingen veroorzaakt in zone 2 is te wijten aan de aanwezigheid van 4
handelszaken en een groter aantal woningen.
Deze extra bewegingen werden toegevoegd aan de herkomst-bestemmings matrices van het
stedelijk model. De resultaten zijn weergegeven in figuur 9 en figuur 10.

Figuur 9: modelresultaten na realisatie van de vier projecten op middellange termijn
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Figuur 10: verschillenplot

Ter informatie wordt hier de toestand op middellange termijn uit het geactualiseerde stadsmodel
(met de huidige N08-infrastructuur en met ook inrekening van de vier projecten in Brustempoortbuiting) weergegeven.

Figuur 11: modelresultaten op middellange termijn met bestaande infrastructuur
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Hieruit blijkt de intensiteiten op de hoofdstraten in en rond de wijk (iets) lager uitvallen dan in het
oorspronkelijke stadsmodel. De geformuleerde conclusies blijven dus voorzichtigheidshalve
zeker geldig.

Lange termijn (na 2020)
Op lange termijn plant men op de site Lichtenberg tussen N3 (Luikersteenweg) en N79 (Tongersesteenweg) nog 900 woningen. Alhoewel de realisatie pas na 2020 zal plaats vinden, zal
de berekening van het gegenereerde verkeer en zijn invloed op het bestaande verkeer worden
verwerkt zoals de andere wijken hiervoor, namelijk in 2020.
Vermits de oostelijke groene schakel als een zoveel mogelijk conflictvrije as dwars doorheen dit
gebied loopt, wordt er verondersteld dat het autoverkeer deze niet kruist en zich evenredig
verdeelt over beide steenwegen. Op basis van de hiervoor gestelde parameters uit het richtlijnenhandboek toegepast op de aantallen woningen die het RUP toelaat betekent dat 272 bewegingen per uur in de avondspits per steenweg (63 uitgaande en 209 ingaande). De helft hiervan
komt op Luikersteenweg terecht, de andere helft op Tongersesteenweg. De resultaten zijn
weergegeven in figuur 12.
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figuur 12: modelresultaten in referentiesituatie 2015 (links) en na realisatie van zowel de middellange als de langetermijn projecten (rechts)

10.4. Effecten
10.4.1. Effecten voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer
Het RUP doet op zich geen uitspraken over de verbetering van voetpaden en oversteekplaatsen van voetgangers op punten waar daarmee eventuele knelpunten weg te werken zijn. Wel
biedt het het kader voor de creatie van een aantrekkelijke en conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers vanuit het plangebied naar het stadscentrum langsheen de groene schakel;
de bestaande barrière van de Omleiding wordt aldus verminderd.
Voor het openbaar vervoer in en rond het plangebied doet het RUP evenmin uitspraken, maar
is het benodigde openbaar domein dat mede voor het openbaar vervoer bruikbaar is en kan
worden ingericht aanwezig.

10.4.2. Effecten voor het gemotoriseerd verkeer in de ruimere omgeving
De verschillende ingrepen veroorzaken slechts geringe wijzigingen in de verkeerstromen. Bij de
plannen op middellange termijn (projectzones opgenomen in het huidige RUP) constateert men
een intensiteit van net geen 800 p.a.e. op de uitwaartse strook van N3e en een intensiteit van
net geen 1.000 p.a.e. voorbij de rotonde, met name op het stuk N3 tussen de rotonde en Vliegveldlaan. Normalerwijze kan een weg met het profiel van N3 dit aan, maar het zou in de omgeving van het knooppunt met Vliegveldlaan voor problemen kunnen zorgen. Dit vraagt een monitoring. Indien zich effectief problemen zouden voordoen, kunnen meer of langere opstelstroken
hier voor een oplossing zorgen; de mogelijkheden hiertoe worden best gevrijwaard.
Elders zijn er geen problemen.
Wanneer men de plannen op lange termijn (900 bijkomende woningen in Lichtenberg) hierbij
voegt verhogen deze intensiteiten lichtjes, maar de geconstateerde verkeersintensiteiten geven
ook dan geen problemen.
Indien mogelijk, is het nuttig om bij de latere volledige realisatie van Lichtenberg er voor te zorgen (bijv. door een meer zuidelijke inplanting van de oostelijke groene schakel) dat er meer
verkeer richting N79 uitgaat omdat daar meer verkeersruimte is.

10.4.3. Effecten voor het gemotoriseerd verkeer op micro niveau
Met Capacito 2 is de toegang van de Champagnesite op Luikersteenweg (N3e) nader bekeken.
Met de intensiteiten die het stadsmodel opgeeft na 2020, loopt het T-kruispunt zoals het nu is
geconcipieerd (Luikersteenweg 2x1, voorrangsweg en geen lichtenregeling), vast. De voertuigen die de Champagnesite willen verlaten richting stad worden geconfronteerd met een te lange gemiddelde wachttijd (langer dan 20 seconden), nl. ong. 40 seconden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties van wagens die de steenweg ‘in een gaatje’ willen opschieten en is te vermijden.

2

Capacito is een eenvoudig rekenprogramma dat wordt gebruikt om op een eenvoudige manier de capaciteit van een
kruispunt of een rotonde te berekenen.
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Het aantakpunt van zone 3 op Luikersteenweg heeft door de erg geringe verkeersstroom (19
bewegingen in spitsuur) en door de geringere verkeerstroom op N3e zelf richting stad niet hetzelfde probleem. Ook bij de verschillende aantakpunten voor de latere ontwikkeling van Lichtenberg is dit het geval.

10.5. Parkeren
In de stedenbouwkundige voorschriften zijn parkeernormen opgelegd. De aantallen aan te leggen parkeerplaatsen variëren van nastrevenswaardige tot maximale aantallen. Er wordt daarbij
onderscheid gemaakt in gebouwgebonden parkeerplaatsen en collectieve autostandplaatsen.
Ook wordt er per functie (wonen, handel enz.) het minimum aantal fietsparkeerplaatsen aangegeven. In de normen is een balans gezocht tussen duurzaam ruimtegebruik, woonklimaat en op
te vangen parkeeroverlast.

10.6. Milderende maatregelen
10.6.1. Voor de aantakking van de Champagnesite op Luikersteenweg
Mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden voor wagens die uit de Champagnesite Luikersteenweg willen op rijden zouden een verkeerlichtenregeling, een rotonde of een gedeeltelijke harde middenberm die het linksafslaan van de uitrijdende wagens onmogelijk maakt kunnen
zijn. Dergelijke oplossingen zijn echter sterk verkeertechnische oplossingen die op dit stuk
steenweg in zijn nieuwe rol als stadsstraat niet meer passen.
Een andere oplossing bestaat er in de aantakking op Luikersteenweg te beperken tot de Champagnesite zelf en eventueel zelfs tot het gedeelte daarvan dat niet aan Brukskensweg grenst,
en het deel Brukskenweg mee te laten ontsluiten langs Jan Van Xantenlaan (of eventueel langs
Brukskensweg zelf naar het begin van Luikersteenweg). Vermits echter de woningen veel minder verkeer genereren dan de winkels, volstaat deze oplossing echter niet. Een combinatie met
het verminderen van de winkeloppervlakte in de Champagnesite, zoals die overigens in het
recentste ontwerp van de ontwikkelaar voorzien is, biedt echter wel soelaas. Uitgegaan kan
worden van slechts twee in plaats van vier middelgrootwinkels in de site (2.000 m² maximaal).
Op termijn kan met de RUP-voorschriften in de verschillende woon(werk)projectzones die
rechtstreeks aantakken op Luikersteenweg maximum 4.660 m² aan middelgrootwinkels aanwezig zijn. In de woonprojectzone Brukskensweg zijn geen middelgrootwinkels toegelaten.
Deze loskoppeling van de woonprojectzone Brukskensweg en halvering van de toegelaten
winkeloppervlakte brengen samen een vermindering van het aantal uitgaande autobewegingen
(p.a.e.) vanuit de Champagnesite naar Luikersteenweg met zich mee van 54 bewegingen, als
ook het westelijk deel van de Champagnesite wordt losgekoppeld, een vermindering met 74
eenheden. Het aantal uitgaande bewegingen richting stad (de problematische beweging) daalt
daarmee van 70 naar 42 of 37. Een dergelijke vermindering vertaalt in een kortere en aanvaardbare wachttijden (net 20 seconden). Deze maatregel vereist het doorknippen voor wagens
van de wijkontsluitingsstraat die in het voorontwerp-RUP in de berm van N3 is voorzien en van
het halveren van de toegelaten winkeloppervlakte.
Deze hoeveelheid wagens kan makkelijk mee langs Jan Van Xantenlaan (met een gewone
rechtsinbeweging) worden opgevangen: het totaal aantal uitrijdende wagens in het spitsuur blijft
hier immers, zelfs als ook de westelijke rand van de Champagnesite hierop wordt aangetakt,
met 62 wagens op een heel laag niveau.

50

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37

10.6.2. Voor de aantakking van Luikersteenweg op de rotonde van N3
Zoals aangegeven, kan de rotonde van N3 net op de lange termijn de verschillende bijkomende
ontwikkelingen opvangen. Mocht uit monitoring blijken dat zich hier toch problemen zouden
voordoen, kan de capaciteit van de rotonde op N3 gevoelig worden verhoogd door de binnenste
rijstrook (thans overschilderd) mee in gebruik te nemen. Dit zal de wachttijden uit alle richtingen
doen dalen. De doorrekening is eveneens gemaakt en op dat moment daalt de wachttijd voor
de wagens die uit Luikersteenweg de rotonde willen oprijden tot 11 seconden. Ook het openbaar vervoer op Luikersteenweg heeft hierbij baat.

10.6.3. Met betrekking tot de gecontasteerde files op Kleine Luikersteenweg
Het stadsmodel geeft voor Luikersteenweg noch nu, noch na realisatie van de woonprojecten
problemen aan qua aantal wagens op de steenweg (qua algemene normen verkeersleefbaarheid aanvaardbaar), maar de problemen met het aanschuiven naar de eindpunten van de
steenweg (lichten aan N80, rotonde) zijn tijdens de spitsuren reëel. Voor de automobilisten is
dat een beperkt, en in te rekenen probleem, dat kan vermeden worden door nu al langs N3 en
N80 vlot rond te rijden; voor de bewoners geeft het geluid, de geur, … van die wagens wel
problemen. Door de algemene toename van het verkeer, waar weinig aan te doen valt tenzij
meer mensen andere modi meer gaan gebruiken, zal het aantal wagens in Luikersteenweg de
komende jaren nog toenemen (met ong. een kwart volgens het stadsmodel); de toename als
gevolg van de woonprojecten in de wijk, als ze volledig gerealiseerd zijn, zal beduidend minder
zijn (ong. 15 %). De woonbouwprojecten faseren heeft dus weinig invloed.
De verschillende woonprojecten zullen in de praktijk immers gefaseerd tot stand komen (cfr. de
reeds ingediende vergunningsaanvragen die telkens slechts kleinere fase bevatten) en de kans
is reëel dat zij pas alle gebouwd zullen zijn nadat de N80-doortocht is gerealiseerd (thans voorzien voor 2022). Het inbouwen van een fasering in het RUP (juridisch niet evident) hoeft dus
ook niet te gebeuren; de facto kan het stadsbestuur dit (juridisch sluitend) mocht het nodig blijken toch in de hand nemen via de zaak van de wegen:
Voornoemd huidige en nog toenemende probleem voor de bewoners oplossen kan alleen met
een drastische ingreep (bijv. een verbod (behalve voor de bussen) om Luikersteenweg nog
vanaf de rotonde in te rijden); de vraag is of daar, bij de bewoners en ruimer, een draagvlak
voor is. Dit is een mobiliteitskwestie die buiten het RUP dient uitgepraat en opgelost.

10.6.4. Voor de aantakking van Oude Tongersebaan op Tongersesteenweg
De noordelijke helft van de Gulden Bodemsite ontsluit voor wagens via Oude Tongersebaan
naar Tongersesteenweg. In het openbaar onderzoek kwam de vrees naar voor dat dit spitse
kruispunt met zijn fietspaden en oversteek-middenberm deze bijkomende wagenaantallen niet
goed zou kunnen verwerken. Een doorrekening met Capacito wijst uit dat ook bij de volledige
realisatie van het noordelijk deel van de Gulden Bodemsite op dit kruispunt geen problemen
zullen ontstaan, behalve voor de wagens die linksaf richting stad afslaan. De relatief grote stromen op Tongersesteenweg laten onvoldoende openingen om deze afslagbeweging binnen een
aanvaarde tijd en dus op veilige wijze te kunnen doen wanneer op Tongersesteenweg een
snelheidsregime van 70 km/u geldt. Thans is dit net vanaf dit kruispunt stadsuitwaarts het geval.
De Capacito-berekening wijst ook uit dat dit probleem niet meer voorkomt wanneer de snelheid
hier naar 50 km/u wordt verlaagd. Op dit stedelijk bebouwd deel van de steenweg is een dergelijke snelheidsverlaging zowel voor de veiligheid, de leefbaarheid als ruimtelijk zinvol. Wanneer
dit deel van Tongersesteenweg, zoals opgenomen in de door de PAC goedgekeurde herziening
van het gemeentelijk mobiliteitsplan, van categorie zal verlagen van secundaire naar lokale weg
(en Rellestraat als secundaire weg de verbinding naar N80 zal realiseren) wordt deze snel-
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heidsverlaging mogelijk. Allicht kan deze ingreep dus de komende jaren gebeuren, vooraleer
een grotere deel van de bebouwing van noordelijke helft van Gulden Bodem is gerealiseerd of
zelfs maar aangezet.

10.7. Besluit
Mits de toegelaten winkeloppervlakte in de Champagnesite wordt gehalveerd (hetgeen strookt
met de recentere visie van de ontwikkelaar) en mits de projectzone Brukskensweg en de westrand van de Champagnesite van de aantakking via de Champagnesite worden losgekoppeld en
via Jan Van Xantenlaan ontsluiten, geven de ontwikkelingen die in het RUP zijn voorzien / worden toegelaten, geen problemen voor het gemotoriseerde verkeer. Deze elementen zijn in dit
RUP ingewerkt. De mogelijkheid de projectzone Brukskensweg in de toekomst op initiatief van
de hogere overheid ook mee aan te takken op Kleine Luikersteenweg wordt open gehouden.
Het RUP verbetert de situatie van de zachte weggebruikers.
De nieuwe woonontwikkelingen hebben, door voornoemde milderende maatregelen, ten opzichte van de algemene verkeerstoename slechts een beperkte invloed op de toename van het
verkeer op Kleine Luikersteenweg in de periode voor de N80-doortocht volledig is gerealiseerd.
Fasering van deze woonprojecten (strikter dan de fasering waartoe de woningmarkt zelf zal
dwingen) heeft dus weinig zin.
Vermindering van de files aan de kruispunten om de leefbaarheid voor de wijk- / steenwegbewoners te verbeteren vergt een drastische ingreep die apart, los van het RUP te bekijken is.
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11. Ruimtelijke veiligheidsrapportage op planniveau
kaart 12: SEVESO-bedrijven
Het Besluit houdende regels inzake Ruimtelijke Veiligheidsrapportage (BVR 26 januari 2007)
verplicht de afweging tot eventuele opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij de opmaak
van een RUP, en in voorkomend geval de opmaak daarvan zelf. Het besluit voorziet een set
van criteria en selectiecriteria ter beoordeling van deze rapportageplicht.
In het plangebied is thans geen SEVESO-inrichting aanwezig. In het RUP worden wel ambachtelijke bedrijven toegelaten, maar SEVESO-inrichtingen zijn daarbij verboden. In het RUP worden gebieden met een woonfunctie als aandachtsgebieden inzake veiligheid voorzien.
Het gehele plangebied is gelegen binnen een straal van 2 km rond een bestaande SEVESOinrichting (Hermoo Belgium, opslag en handel van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, Lichtenberglaan 2045, hoge drempelinrichting) op het bedrijventerrein Domein van Brustem
ten zuiden van de N3. Voor de vestiging van een tweede SEVESO-inrichting (Globachem, opslag en handel van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, Lichtenberglaan ongeveer
naast Hermoo) is een vergunning verleend; recent is een aanvraag tot niet-ruimtelijke uitbreiding ingediend. De risicocontouren van deze tweede inrichting, Globachem, reiken niet verder
dan die van Hermoo). Alle woongebieden binnen het plangebied zijn daarbij aandachtsgebieden. Deze woonfunctie is echter enkel een herbevestiging van de bestaande gewestplanbestemming ‘woonzone’ en ‘woonuitbreidingsgebied’. Enkel naar inrichting zal deze bestemming
verfijnd worden; het opvullen van de vier grotere projectzones met nieuwe woningen binnen dit
woonweefsel is het opzet van het RUP en blijft mogelijk.
Voor twee van deze vier projectzones (Dellingweidestraat en Gulden Bodem) bevinden er zich
bestaande woningen tussen hen en de Seveso-inrichting, dus daar kan de bouw van nieuwe
woningen geen bijkomend veiligheidsrisico betekenen. Voor (de noordelijke) delen van de projectzone Aalsterweg - Brukskensweg is dit eveneens het geval. In het zuidelijk deel van dit
projectgebied en in de Champagnesite zullen de nieuwe woningen de dichtstbijzijnde bij de
bestaande SEVESO-inrichting zijn. Het mogelijk risico hiervan zal uit de vijfjaarlijkse omgevingsveiligheidsrapporten van het bedrijf blijken, maar zal ook in het in opmaak zijnde ruimtelijk
veiligheidsrapport (RVR) voor het gehele bedrijventerrein aan bod komen. Uit het recentste
-6
tussentijds rapport van dit RVR en het OVR van de nieuwe inrichting blijkt dat de 10 risicocontouren (die voor de woonfunctie als aandachtsgebied gelden) van deze bedrijven thans volledig
binnen het bedrijventerrein liggen. Als dit verder wordt bevestigd, is er dus ook geen ongeoorloofd veiligheidsrisico voor de nieuwe woningen in die twee sites. Uit datzelfde tussentijds rap-7
port blijkt ook dat de 10 risicocontour (die voor kwetsbare locaties zoals rusthuizen, scholen,
ziekenhuizen geldt) van die bedrijven en van mogelijke andere Seveso-bedrijven in regionale
delen van het bedrijventerrein wel een behoorlijk deel van de wijk (grosso modo het deel ten
westen van Kleine Luikersteenweg) omvat. In dat deel en langs Kleine Luikersteenweg wordt
dus best de bouw van dergelijke gemeenschapsvoorzieningen verboden.
In de veiligheidsrapporten voor beide Seveso-bedrijven en in het RVR is rekening gehouden
met de bestemmingen van het plangebied als woongebied en woonuitbreidingsgebied. De externe risico’s zijn aanvaardbaar bevonden met de bestemmingen.
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Gelet op deze score in de gestelde criteria, en de thans reeds beschikbare informatie uit het in
opmaak zijnde RVR voor het naastgelegen RUP kan geconcludeerd worden dat er voor dit RUP
geen ruimtelijke veiligheidsrapportage noodzakelijk is wanneer de conclusies uit voornoemd
RVR mee in de voorschriften van dit RUP worden verwerkt. Met de thans beschikbare gegevens betekent dit dat een verbod op de bouw van kwetsbare gemeenschapsvoorzieningen in
het zuidelijke deel van de wijk (aan Kleine Luikersteenweg en ten zuiden ervan) in de voorschriften wordt opgenomen. Wanneer het eindrapport van het RVR na de definitieve goedkeuring van dit RUP beschikbaar is, zal het bij de toelichtingsnota van het RUP voor het regionale
bedrijventerrein worden gevoegd en daar, net als op de webstek van het Departement LNE,
raadpleegbaar zijn.
Conform het besluit is hierover – naar aanleiding van de plenaire vergadering – advies aan de
Cel Veiligheidsrapportage gevraagd. Dat advies, dat aangeeft dat er geen afzonderlijk RVR
voor dit RUP moet worden opgemaakt, is in bijlage bij deze toelichtingsnota opgenomen.
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12. Watertoets
De watertoets dient alle mogelijke schadelijke effecten op het watersysteem die het plan zou
kunnen veroorzaken, na te gaan volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006.
Deze watertoets is samen met het voorontwerp-RUP aan de plenaire vergadering, waarop de
Watering van Sint-Truiden was uitgenodigd, voorgelegd.

12.1. Atlas van de waterlopen
kaart 13: atlas van de waterlopen
Doorheen het plangebied loopt geen geklasseerde waterloop. Het gebied valt mee binnen het
deelbekken van de Melsterbeek en onder het beheer van de Watering van Sint-Truiden.
Doorheen het naastgelegen gebied Lichtenberg is een niet-geklasseerde waterloop (gracht)
aanwezig die oostwaarts afwatert naar Melsterbeek.

12.2. Toetsing
12.2.1. Toetsen aan overstromingsgevoeligheid
In het plangebied zijn geen risicozones voor overstroming aanwezig.
De noordrand van het deelgebied Gulden Bodem (aansluitend bij de bestaande woningen langs
Oude Tongersebaan) en het gebied Dellingweide worden in de recente watertoetskaarten
(voorheen niet) als mogelijk overstromingsgevoelig aangeduid. De bebouwingswijze van de
projecten, vooral van eventuele ondergrondse delen ervan, houdt hiermee best rekening.

12.2.2. Toetsen aan grondwaterstromingsgevoeligheid
kaart 14: grondwaterstromingsgevoeligheid
Een brede centrale band, van zuidwesten naar noordoosten, doorheen het plangebied is weinig
gevoelig voor grondwaterstroming (type 3, groene strook op het kaartje); drie van de vier te
ontwikkelen deelgebieden zijn hierin gelegen.
Langsheen N80 en in de oostelijke rand van het plangebied komen zones voor die matig
grondwaterstromingsgevoelig zijn (type 2, beige kleur op het kaartje, o.m. het te ontwikkelen
gebied van de Champagnesite); hier zal voorzichtig moeten worden omgegaan met eventuele
grootschalige ondergrondse constructies.
Alleen twee plekjes met in hoofdzaak bestaande bebouwing langsheen Kleine Luikersteenweg
zijn zeer gevoelig aan grondwaterstroming (type 1, oranje kleur op het kaartje).

12.2.3. Toetsen aan de infiltratiegevoeligheid en verdroging
Het ganse plangebied van het RUP is niet infiltratiegevoelig. Wat infiltratie betreft zal dit RUP
algemeen gezien weinig invloed hebben.
Momenteel vindt de afwatering plaats via de straten en in enkele sloten evenwijdig daaraan.
Ook wordt een gedeelte van het regenwater geïnfiltreerd in de grond.
De verharding zal toenemen door het realiseren van de geplande woonprojecten. De verdeling
van de toename in de nieuw te ontwikkelen woonprojectzones is indicatief als volgt:
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Woonprojectzone

Oppervlakte

Dellingweidestraat
Aalster/Brukskens
Champagne
Gulden Bodem
Totaal

21.000 m²
56.000 m²
47.000 m²
57.000 m²
181.000 m²

*

Nu verhard
0 m²
500 m²
3.200 m²
500 m²
4.200 m²

Max. te bebouwen
en te verharden*
10.900 m²
29.100 m²
22.300 m²
30.100 m²
92.400 m²

Max. toename bebouwing en verharding
+ 10.900 m²
+ 28.600 m²
+ 19.100 m²
+ 29.600 m²
+ 88.200 m²

Het maximaal te bebouwen gedeelte varieert per woonprojectzone van 20 tot 25%; van de onbebouwde
delen varieert het deel dat minimaal onverhard en groen moet blijven tussen 60 % en 70 %.

Aan de hand van de (strengere) gemeentelijke verordening zullen de initiatiefnemers van de
verschillende woonprojectzones elk voor hun gebied de maatregelen moeten treffen voor opvang, hergebruik, infiltratie en buffering van het hemelwater. Het voorzien van een installatie
voor hergebruik is daarbij in elke nieuwe woning verplicht. Voor het geheel van de te ontwikkelen woonprojectzones (aan 150 m³ per ha verhard terrein) betreft dit bij maximale bebouwing en
verharding een infiltratie- en buffercapaciteit van ca. 1.300 m³. De voorschriften voorzien dat
een dergelijke buffering collectief op een of twee plekken per projectzone wordt aangelegd. Aan
een gemiddelde diepte van 40 cm van een flauwhellende wadi die in de groenaanleg geïntegreerd is, komt dit neer op een oppervlakte van ca. 410 m² in projectzone Dellingweidestraat,
ca. 1.080 m² in Aalster/Brukskensweg, ca. 720 m² in Champagnesite en ca. 1.110 m² in Gulden
Bodem (telkens ong. 4% van de verplicht groen te houden oppervlakte, hetgeen makkelijk integreerbaar is, ook zonder de bufferende functie van bufferzones aan te tasten).

12.2.4. Toetsen aan erosiegevoeligheid
De bermen van N3 en de bermen langs delen van de bestaande straten zijn in mindere of
meerdere mate erosiegevoelig. De verruimde buffer langsheen N3 vangt dit op; bij de nieuwe
woonontwikkelingen zal hieraan in de strook nabij de straten een zekere aandacht moeten
worden besteed.

12.2.5. Toetsen aan waterkwaliteit
Daar er geen waterlopen in het plangebied aanwezig zijn, is het risico op vervuiling ervan door
nieuwe activiteiten die het RUP toelaat onbestaande.
Grote delen van de wijk zijn in het zoneringsplan opgenomen in het centrale gebied waar aansluiting op openbare riolering en een openbaar waterzuiveringsstation voorzien is; ook deze
aansluiting, met een gescheiden rioleringssysteem, is in de gemeentelijke verordening verplicht.
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Het projectgebied Gulden Bodem is opgenomen als ‘collectief te optimaliseren buitengebied’
waar een soortgelijke aansluiting nog dient gerealiseerd; dit gebeurt bij de ontwikkeling. De
projectzones van Aalster-/Brukskensweg en Dellingweidestraat zijn niet opgenomen in het zoneringsplan; gelet op hun ligging is het logisch dat ook zij bij hun ontwikkeling op openbare
riolering en een openbaar waterzuiveringsstation worden aangesloten.
Vermits het gehele plangebied van het RUP gelegen is in het centrale gebied van het zoneringsplan of normalerwijze terzake zal geoptimaliseerd worden en het afvalwater er met een
collector afgevoerd wordt naar een operationeel RWZI, is het behoud van de waterkwaliteit bij
de ontwikkelingen in het plangebied bij normale toepassing van de bouwvoorschriften uit de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over de aanleg van de rioleringen gegarandeerd.

12.3. Besluit watertoets
Wanneer de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake opvang,
hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater worden toegepast, is de invloed van het RUP
op het watersysteem zeer beperkt. Geoordeeld kan worden dat er geen schadelijk effect op
de waterhuishouding wordt veroorzaakt door de voorziene projecten in het plangebied.
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13. Toelichting grafisch plan en bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud en de stedenbouwkundige voorschriften van
het RUP ‘brustempoortbuiting’.
Deze toelichtingsnota situeert en verantwoordt de keuzen en bepalingen uit het RUP, geeft de
relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan weer en duidt flankerende beleidsmaatregelen. Zij wordt begeleid door een plan feitelijke en juridische toestand.
Een bundel stedenbouwkundige voorschriften geeft de voorschriften inzake bestemming, inrichting en beheer weer. Het grafisch plan geeft het plangebied van dit RUP aan, alsook de
grafische aanduidingen van bestemming en inrichting.
Het onteigeningsplan ondersteunt de realisatie van dit RUP naar het voeren van een grondbeleid en het realiseren van de vooropgestelde doelen.

13.1. Afbakening van het plangebied
kaart 15: schematisch grafisch plan

13.2. Grafisch plan
Vanuit de visie en gewenste ruimtelijke structuur worden verschillende bestemmingscategorieen in dit RUP gehanteerd. Zij zijn op hoofdlijnen hetzelfde als in andere RUP’s voor het Truiense stedelijk gebied.
De bestemmingen die in het RUP worden gehanteerd zijn:
 woonzone met tuinstrook
 woonzone voor halfopen en open bebouwing met tuinstrook
 handelsstraat in woonzone
 woonprojectzone
 woonwerkprojectzone
 zone voor gemeenschapsvoorzieningen
 zone voor collectief parkeren
 open zone voor collectief parkeren
 onbebouwbare zone voor open ruimten en tuinen
 zone voor openbare groene ruimte
 straten en pleinen
 groene schakel
 onbebouwbare zone voor buffer.
Deze zijn gebiedsdekkend en vervangen de bestemmingen en voorschriften van het gewestplan volledig.
Deze opdeling werd op het grafisch plan gemaakt op basis van terreininventarisatie en raadpleging van de kadastrale gegevens per perceel. Het grafisch plan geeft zodoende aan welk perceel(deel) tot welke bestemmingszone behoort.

58

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37

13.3. Algemene bepalingen
13.3.1. Terminologie
In de terminologielijst worden enkele begrippen opgenomen of gedetailleerd in functie van dit
RUP, zo onder meer groene schakel, patio woningen, meegroei woningen, erfwoningen.

13.3.2. Parkeernorm
In de algemene bepalingen wordt de parkeernorm vastgelegd. Voor wonen, kleine ambachtelijke bedrijven en handel en reca-zaken worden dezelfde parkeervoorschriften (met maximale en
nastrevenswaardige cijfers) als in de andere actuele Truiense RUP’s gehanteerd. Evenwel
worden de lage nastrevenswaardige cijfers voor middelgrote kantoren, winkelbedrijven en ambachtelijke bedrijven opgetrokken. Bovendien wordt, vooruitlopend op een grondige herziening
van de gehele parkeerregeling die naar aanleiding van het herzienings-RUP Binnenstad zal
worden gevoerd, reeds aangegeven dat het nastrevenswaardige aantal parkeerplaatsen in de
regel het minimaal aantal te voorziene plaatsen is. Minder kan alleen uitzonderlijk worden toegelaten wanneer een omgevingsrapport motiveert waarom het nastrevenswaardige aantal op
die plek absoluut niet kan.

13.3.3. Omgevingsrapport
Om voldoende informatie te hebben voor een goede beoordeling van projecten en hun exacte
gevolgen, zal bij bepaalde aanvragen voor een bouwvergunning voorafgaandelijk een "omgevingsrapport" worden gevraagd.
Het omgevingsrapport moet duidelijke informatie verschaffen over:
 de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert
 het project naar zijn gebruik en voorkomen
 de effecten en de kwaliteitsverhoging van het project voor de omgeving.
Het afleveren van een omgevingsrapport wordt in het RUP ‘brustempoortbuiting’ verplicht gesteld voor alle vergunningsplichtige bouwwerken en handelingen in:
 de woonprojectzones
 de woonwerkprojectzones
 de zone voor gemeenschapsvoorzieningen
 voor de waardevolle panden
 in woonzone met tuinstrook indien er uitzondering wordt aangevraagd met betrekking tot
grotere nevenfuncties.
In deze gevallen dienen bouwheren veiligheidshalve (om nutteloos gedetailleerd tekenen dossierwerk te vermijden) best eerst een aanvraag in voor een stedenbouwkundig attest, ondersteund door een omgevingsrapport. Een dergelijke principeaanvraag wordt binnen de wettelijk
voorziene termijn van 75 dagen behandeld. Na aflevering van dat stedenbouwkundig attest kan
een gedetailleerde aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vlotter worden afgehandeld. Vooral wanneer een hoogbouwtoren wordt voorzien (win woonprojectzone 2 is de opmaak
van een sterk en overtuigend omgevingsrapport en voorafgaandelijk overleg met de Bouwcommissie over het ontwerp uiterst belangrijk.
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13.4. Vertaling in stedenbouwkundige voorschriften
De voorschriften voor de belangrijkste van voornoemde bestemmingscategorieën zijn op hoofdlijn de volgende.
1.

De woonzone met tuinstrook is bestemd voor wonen, met kleine nevenfuncties. De bebouwingsregels uit de kernstads-RUP’s worden hier, licht aangepast, toegepast. Deze
bestemming wordt toegepast langsheen de twee steenwegen en de dichtere westelijke
delen van de wijk.

2.

De woonzone voor halfopen en open bebouwing met tuinstrook is bestemd voor wonen,
met een beperkt aantal kleine nevenfuncties. De bebouwingsregels voor een soortgelijke
zone uit het RUP Nieuw Stationskwartier worden hier hernomen. Deze bestemming
wordt toegepast voor de bestaande minder dense delen in de zuidelijke helft van de wijk.

3.

De handelsstraten in wonen hebben eveneens het wonen als hoofdbestemming, maar
hier zijn iets grotere nevenfuncties, met overeenkomstig iets ruimere bebouwingsmogelijkheden toegelaten. Deze overdruk wordt toegepast voor Kleine Luikersteenweg,
voor de gevelwand naar de Oostelijke Omleiding N80 tussen de beide steenwegen en
voor het begin van Tongersesteenweg.

4.

De woonprojectzones zijn flexibel van aard, hebben wonen als hoofdbestemming (minstens twee derde van de vloeroppervlakte) maar laten een ruime waaier aan nevenfuncties toe. De bebouwingsmogelijkheden zijn vooral op hoofdlijn, met coëfficiënten, vastgelegd, maar een aantal essentiële elementen naar hoogten en overgangen, naar typologieën, zijn ook meer in detail aangegeven. De woonprojectzones worden toegepast voor
de verschillende deelgebieden waarvoor ontwikkeling wordt voorbereid, maar ook voor
een aantal aanleunende deelgebieden die daar tot op heden weinig of niet bij betrokken
waren. Deze bestemming wordt zowel toegepast voor de nieuwe als voor bestaande
grotere woonprojecten. In de woonprojectzones is ruimte voor de toepassing van niet
abnormaal hinderlijke hernieuwbare energievoorzieningen op buurt- en bouwblokniveau.
In uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid en om een mix van woningtypes te
bekomen, is voor de (zuidelijke) woonprojectzones die woonuitbreidingsgebied uit het
gewestplan naar woongebied omzetten (Dellingweide en Aalsterweg/Brukskensweg),
voorzien dat minstens 20 % van de woningen er sociale woningen moeten zijn en minstens 20 % van de woningen private woningen en dat er een evenwichtig aanbod van
sociale huur en koop moet zijn.

6.

De woonwerkprojectzone laat naast wonen een ruimer aandeel ambachtelijke activiteiten
en handelszaken (tot de helft) toe. De bebouwingsmogelijkheden zijn vooral op hoofdlijn,
met coëfficiënten, vastgelegd. De woonprojectzones worden toegepast voor vier sites
langsheen Kleine Luikersteenweg waarop thans grote oppervlakte winkelbedrijven of
tankstations zijn gevestigd. In de woonwerkprojectzones is ruimte voor de toepassing
van niet abnormaal hinderlijke hernieuwbare energievoorzieningen op buurt- en bouwblokniveau.

10.

In de zone voor gemeenschapsvoorziening horen laagdynamische gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen thuis. Het betreft hier de site met de hoogspanningsposten en -pylonen. De toelaatbare bebouwing wordt vastgelegd door een B/T
en V/T en eventuele gebouwen hebben een kwalitatieve afwerking langs alle gevels.
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11.

De zones voor collectief parkeren zijn in de eerste plaats bestemd voor de buurtbewoners in de dichtbebouwde omgeving van Tongersesteenweg. Waarbij deze zones geïntegreerd in een gebouw kunnen voorkomen.

12.

De open zones voor parkeren zijn in de eerste plaats bestemd voor parkeerplaatsen
voor de buurtbewoners in de dichtbebouwde omgeving van Tongersesteenweg. In tegenstelling tot de zone voor collectief parkeren, gaat het in de open zone voor parkeren
om parkeerplaatsen in de open lucht. Bij de meeste woonwerkprojectzones is een minimum- en maximumaantal parkeerplaatsen aangeduid. In zone 2 is dit niet gedaan. Deze
zone is bedoeld voor een vergroening van de bestaande garageparking. Indien de garageactiviteiten in omvang worden beperkt, dient ook de omvang van de parking te worden
beperkt. Indien wordt overgegaan op een volledige herontwikkeling van de percelen, kan
de open zone voor parkeren betrokken worden in de planontwikkeling. Het gebruik als
parking hoeft daarbij niet per definitie voortgezet te worden.

13.

De onbebouwbare zones voor open ruimten en tuinen zijn integraal als open ruimte te
behouden of in te richten. Het stallen van wagens is er niet toegelaten. De uitzonderingsregel om hier architecturaal kwaliteitsvolle gebouwen toch te laten staan, wordt beter gespecifieerd.

15.

De zones voor openbare groene ruimten zijn integraal als publiek toegankelijke open
ruimte te behouden en in te richten.

16.

Straten en pleinen hebben een verkeers- en verblijfsfunctie waarbij de verkeersfunctie
voor gemotoriseerd verkeer ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie.

17.

De groene schakel is bestemd als verbindingsas voor voetgangers en fietsers tussen het
stadscentrum, de dorpskern van Brustem en het open ommeland in het oostelijk deel
van de gemeente. Het gedeelte van de groene schakel tussen Oostelijke Omleiding en
Festraetsstraat dat eerder reeds in het RUP Brustempoort was vastgelegd, wordt in
voorliggend RUP hernomen in functie van realisatie op korte termijn.
Voor de doortocht van de groene schakel doorheen smallere delen worden, net als bij de
andere zachte verbindingen, voorwaarden naar een goede afwerking van de wanden,
het vermijden van dode hoeken en voldoende maar zachte verlichting ingeschreven.
Waar de groene schakel (symbolisch) op de grens van twee projectzones ligt, moet het
fietspad ervan bij de eerste zone die ontwikkeld wordt, worden gerealiseerd.

18.

De onbebouwbare zones voor buffer dienen met een groenmassa te worden ingericht.
Deze zone kan ook aangewend worden voor geluidsbuffering en deels voor de waterhuishouding van de naastgelegen zones. Wanneer de wegbeheerder in deze zone een
geluidsmuur of –scherm wenst te voorzien, is dat wenselijk en mogelijk.

13.5. Inrichtingsvoorschriften
Voor de verschillende bestemmingscategorieën worden specifieke inrichtingsvoorschriften ingeschreven. In eerste instantie hebben deze betrekking op de hoofdlijnen van de inrichting, met
name enerzijds de mogelijkheden en beperkingen voor loutere instandhouding, verbouwing,
heropbouw of vervangingsbouw en nieuwbouw al dan niet met uitbreiding van constructies en
gebouwen en anderzijds het open of bebouwbare karakter van betrokken percelen. Aanvullend
worden waar nodig (aanvullend aan de bepalingen in de gemeentelijke stedenbouwkundige
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verordening) specifieke voorschriften met betrekking tot afwerking van gebouwen en percelen,
de omvang en aard van verhardingen, de aard van de buffers, de faseringen in de verdere
ingrepen op de percelen, de situering van toegangen, gebouwen, verhardingen en parkeerzones opgenomen.
 Zo wordt voor de projectzone Gulden Bodem vooropgesteld dat de verplichte open ruimte in
belangrijke mate aansluit bij de groene schakel zodat hier een centrale aaneengesloten
open en groene ruimte van rond de 60 m breedte ontstaat. Dit wordt in het grafisch plan ondersteund door een groenindringingszone waarbinnen minstens 70% van de oppervlakte
onbebouwd en groen moet zijn.
 De verschillende projectzones in Gulden Bodem kunnen samen of afzonderlijk worden ontwikkeld; steeds moet echter in de eerste fase een substantieel deel van de verbindende
doorgangen voor zacht en gemotoriseerd verkeer doorheen die projectzone gerealiseerd.
Een projectzone kan maar worden ontwikkeld als haar aansluiting op het openbaar domein
is gegarandeerd; de initiatiefnemer kan dit doen door aan te sluiten op reeds aangelegde
verbindingen in aanleunende zones of door, in onderlinge afspraak, (delen van) die verbindingen zelf te realiseren.
 Zo wordt voor de drie grote nieuwe woonprojecten opgenomen dat bouwen in grote gesloten
bouwblokken alleen uitzonderlijk kan toegelaten worden, om de openheid, doorkijkbaarheid
en doorwaadbaarheid van het gebied te vrijwaren.
 Zo wordt voor woonwerkprojectzone 2 een tijdelijke beperkte uitbreiding toegelaten zolang
deze zone voor een garage wordt gebruikt.
 Zo wordt in de zuidoosthoek van de woonprojectzone voor de Champagnesite een slanke
en architecturaal kwaliteitsvolle hoogbouwtoren tot 12 bouwlagen toegelaten; de overgang
tussen een dergelijke toren en bestaande omringende woningen dient te worden gerealiseerd door gebouwen van tussenliggende lagere hoogte en/of bomenrijen op afstand van de
perceelsgrenzen die beide eventuele inkijk vanuit de toren filteren.
 Zo wordt voor de projectzone aan Dellingweidestraat opgelegd dat de hoogte van de bebouwing gradueel moet dalen richting de bestaande bebouwing.
Per bestemmingszone wordt opgelijst wat de toelaatbare, verboden en – waar er voorkomen –
verplichte werken zijn. De verplichte werken dienen uitgevoerd te worden alvorens een goedkeuring van vergunningsaanvraag kan verkregen worden.
Voor elk van de woonprojectzones en woonwerkprojectzones geven coëfficiënten (B/T en V/T)
de maximaal toelaatbare vloeroppervlakte aan. Omgerekend aan gemiddeld 100 m² per woning
komen deze neer op een grootteorde van ca. 170 woningen in Gulden Bodem, ca. 200 woningen in de Champagnesite, ca. 110 à 150 woningen in site Aalster- en Brukskensweg en ca. 40
à 70 woningen in site Dellingweidestraat, of ca. 550 woningen in de vier projectsites samen
waarvan ca. 180 in de twee projectzones die gewestplanwoonuitbreidingsgebied omzetten.
Verwacht kan worden dat de realisatie van dit totale pakket minstens tien jaar, vermoedelijk
eerder 15 jaar in beslag zal nemen en dus voor ca. 35 bijkomende woningen per jaar zal zorgen. Voor de periode 2012 – 2017 is dit ongeveer een kwart van de taakstelling voor heel SintTruiden(145 woningen per jaar) volgens het geactualiseerd PRSL, en een derde van de behoeften en taakstelling van het kleinstedelijk gebied, hetgeen realistische aandelen zijn.
In de bebouwbare bestemmingszones is rond de aanwezige hoogspanningsleidingen een
strook met overdruk ‘bijzondere bebouwingsregels’ gelegd; in deze strook zijn nieuwe woningen
en kinderdagverblijven verboden en worden andere gemeenschapsvoorzieningen of vermeden
of met een kooi van Faraday afdoende beschermd tegen electromagnetische straling van deze
leiding.
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De twaalf geïnventariseerde waardevolle panden krijgen eenzelfde bescherming als waardevol
pand als in de andere Truiense RUP’s.
Als richtinggevend element wordt opgenomen dat woningen optimaal georiënteerd worden op
de zon. Ruimten die vanuit wooncomfort meer warmte nodig hebben (onder andere leefruimten,
buitenruimten) worden bij voorkeur aan de zonzijde ingericht.
Voor de doortocht van de groene schakel tussen Festraetsstraat en Kennedylaan kan volgende
inrichtingsschets inspirerend werken om de deze kwaliteitsvol, veilig, met zo min mogelijk aantasting van groen en zonder inkijk naar gelijkvloerse appartementen in te passen.

Voor de erfdienstbaarheden van doorgang voor zacht verkeer (voet- en fietswegels) kan het
College voorzien dat deze op bepaalde momenten worden afgesloten voor het publiek.

13.6. Duurzaamheidsaspecten van dit RUP
Dit RUP geeft uitdrukking aan meerdere aspecten van ruimtelijke duurzaamheid. De ontwikkelingen vinden op een compacte manier plaats. Door het toestaan van hoogteaccenten wordt
een ruimte-, energie- en materiaalefficiëntie bewerkstelligd. Er wordt per zone een zekere mate
van functionele vrijheid toegelaten, waardoor meervoudig ruimtegebruik wordt gestimuleerd.
Zware bedrijvigheid wordt niet toegelaten. Het langzaam verkeer en openbaar vervoer worden
bevorderd door een uitgebreid net van wandel- en fietswegen in de wijk, door de realisatie van
de oostelijke groene schakel als belangrijke fietsroute op stedelijk niveau en door de verplichte
aanleg van fietsenstallingen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek heeft het College
van Burgemeester en Schepenen de vijfde zachte verbinding die voorzien was (tussen Luikersteenweg en Brukskensweg via de Champagnesite) geschrapt omdat het tracé ervan relatief
dichtbij dat van andere voorziene zachte verbindingen, in het bijzonder deze doorheen de
Champagnesite, lag.
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Verder is er in dit RUP voor zorg gedragen dat het nemen van duurzame maatregelen in ieder
geval niet wordt uitgesloten. Er blijft ruimte om, bijvoorbeeld bij bouwaanvragen, ontwikkelingen
toe te staan rond de thema’s water, groen, ecologie, mobiliteit, afval, lucht, geluid, energie,
leefbaarheid, bodem, efficiënt ruimtegebruik, erfgoed en materialen.
Daarnaast zijn aspecten van opvang, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater, afdoende woningkwaliteit (woninggrootte, voldoende grote en kwaliteitsvolle buitenruimte, geluidsisolatie, bezonning, …), mogelijkheden voor plaatsing van energie-installaties op daken en
gevels, gebruik van streekeigen beplanting, … geregeld in de geïntegreerde gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening.
In de zones waar gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten, onder andere in de projectzones, mogen ook niet abnormaal hinderlijke hernieuwbare energievoorzieningen op buurt- of
bouwblokniveau worden voorzien.
De installatie van kleinschalige hernieuwbare energievoorzieningen (zoals zonneboilers) wordt
gestimuleerd. Daken en leefruimten binnen gebouwen worden optimaal op de zon georiënteerd.
Dit betekent ook dat het verwarmde volume compact gehouden wordt.

13.7. Op te heffen strijdige voorschriften
Dit RUP vervangt voor het hele plangebied in de gebiedsdekkende bestemmingszones de gewestplanbestemming met het bijhorende voorschrift.
Verder is dit RUP is op geen enkel punt in strijd met voorschriften van goedgekeurde BPA’s,
RUP’s of verordeningen.
De op te heffen voorschriften bij de goedkeuring van dit RUP worden hieronder opgesomd.
Het betreft voorschriften uit het gewestplan nr. 21 Sint-Truiden - Tongeren (K.B. 05/04/1977),
volgens het KB van 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen:
 woongebied
 woonuitbreidingsgebied
 buffergebied.

13.8. Op te heffen verkavelingen
Volgende geldende, niet vervallen verkavelingen worden door de goedkeuring van voorliggend
RUP opgeheven.
tabel 1

op te heffen verkavelingen

datum vergunning

nummer
verkavelingsregister

referentienummer
Vlaamse overheid

ligging

XXXX/1981

871.3.V-004/1981

XXX

2° afd. sectie D nr. XXXX

XXXX/1974

871.2.V-003/1974

XXX

2° afd. sectie D nr. XXXX

XXXX/1965

871.1.V-001/1965

XXX

2° afd. sectie D nr. XXXX

XXXX/1969

671.V-015/1969

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1965

671.V-007/1965

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1995

874.2.V-001/1995

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX
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XXXX/1983

871.3.V-008/1983

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1991

874.2.V-22/91

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1968

671.V-007/1968

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1973

871.2.V-002/1973

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1996

874.1.V-016/1996

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1984

871.3.V-007/1984

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1974

871.2.V-004/1974

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1975

871.2.V-001/1975

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/2007

874.2.V-043/2007

XXX

3° afd. sectie E nr. XXXX

XXXX/1980

871.3.V-029/1980

XXX

11° afd. sectie A nr. XXXX

XXXX/2011

872.2.V-002/2011

XXX

11° afd. sectie A nr. XXXX

XXXX

874.2.V-14/19

XXX

11° afd. sectie A nr. XXXX

13.9. Relatie met bestaande gemeentelijke regelgevingen
Bepalingen uit de goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening die overeenkomstig artikel 1 van deze verordening in het plangebied van dit RUP ‘brustempoortbuiting’ niet
meer van toepassing zijn omdat de voorschriften van het RUP de betrokken materie regelen
zijn :
 artikel 6 over het uiterlijk van gebouwen
 artikels 8, 9, 10, 11 over inplanting, afmetingen en bezonning
 artikels 21 tot en met 28 over harmonie
 artikel 63 over waardevolle en karaktervolle panden
 artikels 147 en 163 over parkeren.
De overige artikels van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening blijven in voorkomend geval van toepassing.

13.10.

Flankerende maatregelen

Voor de nieuw te realiseren zachte verbindingen buiten woonprojectzones zijn er voor de realisatie van dit RUP onteigeningen ingesteld. Het gaat in totaal om vier stroken. De eerste strook
(Kennedylaan - Festraetsstraat) komt overeen met de contour van het vastgestelde RUP ‘Brustempoort’, waarmee de vroeger reeds principieel vastgestelde onteigening wordt geactualiseerd. Stroken 2 (Festraetsstraat), 3 (Oude Tongersebaan) en 4 (Luikersteenweg - Brukskensweg) zijn gelegen aan de randen van de betreffende percelen, zodat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt. In alle gevallen is het stadsbestuur de onteigenende instantie. De onteigeningen zijn niet hoogdringend.
De motivatie voor opname in het onteigeningsplan is de volgende. Voetgangersverbindingen
zijn per definitie van algemeen belang; onteigening ervan is noodzakelijk om ze de eerstkomende periode actief te kunnen realiseren, hetgeen nodig is om de leefbaarheid van de wijk te
verhogen. Een goed tragewegennetwerk voor veilige en aantrekkelijke toegang van fietsers tot
het stadscentrum is immers essentieel voor een duurzaam en toekomstgericht mobiliteits- en
ruimtelijk beleid en dus van algemeen belang; onteigening van delen ervan is noodzakelijk om
deze te verwezenlijken en om daardoor de lasten ervan naar inrichting en beheer van de eigenaars over te nemen. Redelijkerwijze en gelet op het onbestaande rendement van een dergelijke aanleg kan immers aangenomen worden dat dit niet door particuliere eigenaars kan gebeuren
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Voor alle percelen opgenomen in het onteigeningsplan wil het stadsbestuur, wanneer de eigenaars daar om vragen, op korte termijn na de inwerkingtreding van het RUP tot aankoop in der
minne van het volledige perceel overgaan, maar zal het de onteigeningsmachtiging aanvragen
en na het bekomen ervan deze onverwijld ook ten uitvoer brengen.
Bij voorliggend RUP wordt voor geen enkel perceel een recht van voorkoop ingesteld.

13.11.

Planbaten en planschade

Voorliggend RUP detailleert voornamelijk bestemde woon(uitbreidings)zones qua ordening. Dit
geeft in principe geen aanleiding tot planbaten. Een zeer smalle strook grond dat in het gewestplan was bestemd als bufferzone, is in dit RUP bestemd als handelsstraat in woonzone en
woonwerkprojectzone. Deze strook is aangeduid op het register planbaten.
Als gevolg van de detaillering van voorliggend RUP is er op enkele plaatsen een bestemmingswijziging ten opzichte het gewestplan tot stand gekomen. Deze percelen zijn ook aangeduid op
het register. De groene ruimten vallen wel voor een groot deel binnen projectzones. De aanleg
van groen wordt vereist in ruil voor bebouwingsmogelijkheden.
Volgens de Vlaamse Codex RO moeten alle ruimtelijke uitvoeringsplannen een register bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding (cfr. art.2.6.1.), een planbatenheffing (cfr. art.2.6.4.) of een
compensatie (cfr. decreet grond- en pandenbeleid).
De aan de bijlage 4 toegevoegde kaart geeft een overzicht van dit register. Het is een grafisch
register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van
percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of
dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden.
Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voor-
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behoud geraadpleegd worden. Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting
die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.
Bijlage 4 geeft meer informatie over het grafisch register voor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade.
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13.12.

Elementen voor een ruimtebalans

Volgende cijfers op hoofdlijnen kunnen voor een ruimtebalans worden aangereikt.
bestemmingscategorie

totaal gewestplan

totaal RUP

saldo

(ha)

(ha)

(ha)

81

79,5

-1,5

7 overig groen

2

3

1

8 lijninfrastructuur

4

4

9 gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen

0

0,5

0,5

87

87

0,00

1 wonen
2 bedrijvigheid
3 recreatie
4 landbouw
5 bos
6 reservaat en natuur

10 ontginning en waterwinning

TOTAAL
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Bijlage 1 - onderzoek naar de noodzaak
tot milieueffectrapportage (plan-MERscreening) – verzoek tot ontheffing
Deze bijlage geeft de opgemaakte plan-MER-screeningsnota (verzoek tot ontheffing aan de
Dienst MER) integraal weer.

1. Beschrijving plan en afbakening plangebied
1.1. Aanleiding en opzet
De aanleiding voor de opmaak van dit RUP vindt zijn oorsprong in het ontbreken van een sterk
ruimtelijk en juridisch kader voor de zuidoostelijke rand van Sint – Truiden. Concreet bevinden
zich hier vier ontwikkelbare zones in (Gulden Bodem, Champagnesite, AalsterwegBrukskensweg en Dellingweidestraat) en de Kleine Luikersteenweg, die alle vijf bij de toekomstige ontwikkeling sturing behoeven zodat het zuidoostelijk residentieel weefsel van Sint – Truiden kwalitatief kan versterkt worden en van samenhang kan voorzien worden.
Over het principe van (gemengde) woonontwikkeling op deze vier sites is vanuit de verschillende beleidsplannen geen discussie (woongebied en woonuitbreidingsgebied gelegen in het afgebakend kleinstedelijk gebied).
Bij de opmaak van het RUP kan vertrokken worden van de documenten die reeds door verschillende ontwikkelaars in eerdere onderhandelingen en aanvragen aan de stad Sint – Truiden
werden overgemaakt. Ontwerpend onderzoek heeft daarbij evenwel de samenhang en de
krachtlijnen moeten detecteren die voor dit gebied essentieel zijn bij ontwikkeling. Deze krachtlijnen vormen de basis voor dit RUP.
Ook is de mobiliteitssituatie van het gehele gebied, in de context van de verschillende evoluties
rondom (herstructurering N80, verdere uitbouw bedrijventerreinen Domein van Brustem, …), in
beeld gebracht om te zien of deze al dan niet beperkingen of randvoorwaarden aan eventuele
ontwikkelingen oplegt.
Tenslotte worden ontwikkelingen in het gebied ook best mee gesitueerd in of tegenover een
mogelijke ontwikkeling op de lange termijn in het aansluitende woonreservegebied Lichtenberg.

1.2. Opbouw
Dit plan-MER-screeningsdossier is als volgt opgebouwd.
Na deze situerende inleiding geeft dit eerste hoofdstuk een beknopte beschrijving van het hele
plan weer; ook alternatieven komen er in aan bod. Hoofdstuk twee schetst de karakteristieken
van het plan en mogelijke alternatieven en in een derde hoofdstuk wordt het toepassingsgebied
afgebakend. Hoofdstuk vier beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt de mogelijke effecten van het RUP op de relevante disciplines. Hoofdstuk vijf behandelt de afweging van de
noodzaak van een passende beoordeling. Hoofdstuk zes, tot slot, bundelt de informatie uit de
vorige hoofdstukken en motiveert waarom het stadsbestuur voor dit gemeentelijk ruimtelijk

69

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37

uitvoeringsplan de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) niet noodzakelijk acht.

1.3. Situering
kaart 1

situering en afbakening plangebied brukskenswijk

Het plangebied van dit RUP is gelegen in de zuidoostelijke randstad van Sint-Truiden, net ten
oosten van de Oostelijke Omleiding N80. Het wordt in het noorden begrensd door Tongersesteenweg (N79) en in het zuiden door N3.

Ten oosten van het plangebied bevindt zich het woonreservegebied Lichtenberg dat in een
provinciaal RUP als zodanig is gereserveerd. Het wordt mee in de visie en concepten van voorliggend RUP beschouwd om voor de lange termijn tot de nodige afstemming te kunnen komen,
maar valt uitdrukkelijk buiten voorliggend RUP. Het stadsbestuur van Sint-Truiden wenst het
immers pas op lange termijn ontwikkelbaar te maken.

1.4. Nulalternatief
kaart 2

uitsnede gewestplan – nulalternatief

De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP ‘brukskenswijk’ mogelijk zijn zonder dat
voorliggend RUP in werking treedt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid door het gewestplan
Sint-Truiden - Tongeren (d.d. 01/01/2002). In essentie zijn dit dezelfde als degene die voorliggend RUP toelaat: binnen de ruime bestemmingen woongebied en woonuitbreidingsgebied zijn
binnen het afgebakend kleinstedelijk gebied immers evenzeer woonprojecten, handelszaken en
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gemeenschapsvoorzieningen die zich inpassen in een woonomgeving, buurtgroen en zachte
verbindingen mogelijk.
Het RUP ‘brukskenswijk’ tracht een ruimtelijk samenhangend kader te bieden waarbinnen de
grotere woonprojecten in dit gebied op een kwalitatieve manier op elkaar en op het bestaande
weefsel van de wijk kunnen worden afgestemd en optimaal kunnen bijdragen aan de versterking van deze randstadswijk.

Moest dit RUP er niet komen, dan zouden de verschillende woonprojecten ook tot ontwikkeling
komen, maar waarschijnlijk minder op elkaar en op hun omgeving afgestemd (omdat ze dan
alleen langs de vergunningverlening zouden kunnen worden aangestuurd). Bovendien zou een
aantal aspecten dat van belang is voor het functioneren van de stad als geheel (bijv. de oostelijke groene schakel als belangrijke nieuwe fietsverbinding) en voor de leefbaarheid van de wijk
(een netwerk van voet- en fietsverbindingen, (groene) buurtpleinen, …) niet beschermd zijn en
veel moeilijker behouden of tot stand kunnen worden gebracht.
Bovendien biedt het RUP een duidelijk ruimtelijk kader met bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften om de effecten van het naastgelegen bedrijventerrein, vooral wat betreft veiligheidsaspecten, te beperken.
Het gewestplan biedt deze verschillende garanties niet.
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2. Karakteristieken van het plan en mogelijke alternatieven
2.1. Karakteristieken van het plan
kaart 3

voorstel van grafisch plan (zie kaart 11 toelichtingsnota)

Het plan beoogt :
 verschillende delen van het gebied te ontwikkelen tot één samenhangende randstedelijke
wijk ‘Brukskenswijk’
 Kleine Luikersteenweg uit te bouwen als hoofdstraat / drager van de wijk
 ‘wonen in het groen’ te realiseren met in de ontwikkelingen relaties met de open ruimtestructuur
 in totaal circa 550 woningen te bouwen
 invulling van vrije gebieden met randstedelijke typologie (niet te dens)
 woonontwikkelingen met divers woningaanbod voor verschillende doelgroepen en verschillende typologieën: rijwoningen, patiowoningen, half open en open bebouwing, appartementen en torenwonen
 nieuwe ontwikkelingen in aansluiting op de omringende bebouwing en functies
 commerciële functies (ambachtelijke bedrijvigheid, horeca en handel) gedifferentieerd
mogelijkheden te geven :

zij kunnen kleinschalig gemengd in de hele wijk (inclusief de ontwikkelingslocaties)

met meer mogelijkheden langs Kleine Luikersteenweg, ook voor aantal middelgrootwinkels (draagvlak)
 Kleine Luikersteenweg binnen het plangebied een lagere stroomfunctie te geven, hetgeen
nieuwe opportuniteiten biedt voor lokale verbindingen en het overbruggen van barrièrevorming
 aandacht te schenken aan verblijfskwaliteit en kwalitatieve inrichting van openbaar domein
(en de groene ruimten).
De beheers- en inrichtingsvoorschriften van de bestemmingszones in het grafisch plan van het
RUP (zie kaart 3) bevatten de nodige elementen en verbodsbepalingen om voornoemde doelen
te realiseren.
Dit RUP ‘brukskenswijk’ is een uitvoering van het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. De precieze invulling van de ontwikkelingen in dit gebied is echter in het structuurplan niet op alle punten afgelijnd.
De meeste herbestemmingen en bestemmingsverfijningen hebben te maken met het omzetten
van woongebied en woonreservegebied naar woonprojectzones.
Meer gedetailleerd betreft het hier voor dit RUP volgende omzettingen van het gewestplan.
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De bestemmingen die in het RUP worden vastgelegd worden opgedeeld als:
 woonzone met tuinstrook
 woonzone voor half open en open bebouwing
 handelsstraat in woonzone
 woonprojectzone
 woonwerkprojectzone
 zone voor gemeenschapsvoorzieningen
 open zone voor collectief parkeren
 straten en pleinen
 groene schakel
 zone voor openbare groene ruimte.
Deze opdeling werd op het grafisch plan gemaakt op basis van terreininventarisatie en raadpleging van de kadastrale gegevens per perceel.
Hiermee zijn de karakteristieken van het plan op hoofdlijn geschetst; een uitvoerige weergave
ervan is te vinden in de RUP-voorstudie in digitale bijlage bij deze nota.

2.2. Mogelijke alternatieven
De mogelijke alternatieven die bestaan voor het plangebied van het RUP, bestaan er voornamelijk in het nulalternatief aan te bieden.
Immers, het enige radikaal andere alternatief waarbij de randstadswijk Brukskenswijk grosso
modo in haar huidige situatie wordt behouden en de vier braakliggende en vrije grote delen met
woonbestemming niet worden ontwikkeld, is zowel beleidsmatig als in de praktijk geen hanteerbaar alternatief.
Beleidsmatig spoort het niet-ontwikkelen van ca. 550 bijkomende woningen binnen afgebakend
kleinstedelijk gebied niet met de beleidsopties op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau ter versterking van de stad. Bovendien zou hierdoor het realiseren van de vooropgestelde
taakstelling van Sint-Truiden inzake wonen in het gedrang komen. De betreffende woonuitbreidingsgebieden zijn in de Atlas van de woonuitbreidingsgebieden als te ontwikkelen op korte
termijn (voor 2007) aangeduid. En de site met bestemming woongebied is op geen enkel beleidsniveau als niet te ontwikkelen benoemd; wel geeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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aan dat daar doorheen de oostelijke groene schakel moet worden gerealiseerd, maar dit belet
bebouwing van de omliggende delen niet.
In de praktijk zijn bij drie van de vier sites private of overheidsontwikkelaars bezig met de voorbereiding van woningbouwprojecten. Het bevestigen van de onbebouwde toestand van de deze
sites in een RUP zou ongetwijfeld aanleiding geven tot planschadeclaims van grote omvang
(gelet op de omvang van de betreffende sites).
Alternatieven met het toelaten van ontwikkeling van een of meerdere van deze sites en van
andere niet, zijn in theorie denkbaar maar sporen evenmin met voornoemde beleidsopties en
creëren een niet-gefundeerde ongelijkheid tussen de sites.
Afgezien van deze beleidsmatige beredenering, is het daarenboven vanuit stedenbouwkundige
optiek gewenst om het voorgestelde plan in zijn geheel te ontwikkelen. De huidige samenstelling van het gebied biedt de potentie om een volwaardige, samenhangende woonwijk dichtbij
het stadscentrum te creëren. Een vlotte, zachte verbinding tussen het stadscentrum en de regio
is gewenst. Een gedeeltelijke uitvoering leidt niet tot de gewenste kwaliteit. Bovendien zou in
dat geval de aanleg van openbare ruimte in het algemeen en de groene schakel in het bijzonder
minder draagvlak genieten.
Het RUP ‘brukskenswijk’ tracht een ruimtelijk samenhangend kader te bieden waarbinnen de
vier ontwikkelingen zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestaande wijk op een
kwalitatieve en ruimtelijk verantwoorde manier kunnen realiseren.
kaart 3
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3. Afbakening van het toepassingsgebied en de
plan-MERplicht
3.1. Definitie van plan of programma
Enkel plannen die voldoen aan volgende definitie vallen onder de bepalingen van het decreet
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.).
De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld
worden. Het betreft volgende drie voorwaarden:
1.
decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma wordt opgesteld en/of vastgesteld
2.
het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau is opgesteld
3.
het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de
regering worden vastgesteld of door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal niveau) worden vastgesteld.
Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening schrijft de opmaak en de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor. Het RUP wordt opgemaakt op initiatief van de
stad Sint-Truiden. Een gemeentelijk RUP wordt vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de Deputatie. Het RUP ‘brukskenswijk’ valt onder de definitie van plan of programma.

3.2. Toepassingsgebied
Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.
Het toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma’s opgesplitst:
 plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning
van een vergunning voor een project;
 plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling is vereist uit
hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige vergunningen zullen worden
toegekend, zodoende is aan deze voorwaarde voldaan.

3.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER
Sommige plannen en programma’s zijn ‘van rechtswege’ onderworpen aan de plan-MERplicht.
Zelfs zonder voorafgaande toetsing wordt vermoed dat deze plannen en programma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Het betreft plannen en programma’s, of de wijziging ervan,
die tegelijkertijd:
 een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten en/of waarvoor een passende beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter §3 eerste lid van het
decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
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niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging
inhouden
betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik
(artikel 4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.).

Gelet op de planomschrijving (zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van voorliggende nota) kan
gesteld worden dat er niet meer dan 1000 woongelegenheden gebouwd worden. Ook is er,
zoals op te maken uit de mobiliteitsparagraaf 4.14, geen sprake van een verkeersgenererende
werking van 1000 of meer pae per tijdsblok van 2 uur. Daarom is het RUP niet van rechtswege
onderworpen aan de plan-MERplicht. Het vormt namelijk niet het kader voor de toekenning van
een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 10-12-2004, rubriek 10b, stadsontwikkelingsgebieden.
Bovendien is voor het plan geen passende beoordeling vereist uit hoofde van artikel 36ter §3
eerste lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Conclusie: het RUP valt niet van rechtswege onder de plicht tot opmaak van een planMER.
Er is een verdere toetsing vereist die op onweerlegbare wijze aangeeft dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Hiertoe is voorliggend screeningsdocument opgemaakt.

3.4. Beoordeling of het plan grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens of de landsgrens zullen overschrijden
gezien de kleine wijzigingen ten opzichte van de gewestplanbestemmingen welke nu geldig zijn
voor het plangebied (tot de goedkeuring van dit RUP).
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4. Gevoeligheden van het plangebied en potentiele effecten
Dit hoofdstuk beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt, waar nodig op basis van de beschikbare informatie en studies, de mogelijke effecten van de nieuwe projecten en ontwikkelingen die het RUP zal toelaten/verplichten ten opzichte van de huidige mogelijkheden volgens het
gewestplan.
Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan de orde:
 de ruimtelijke ordening
 de fauna, flora en biodiversiteit
 de energie- en grondstoffenvoorraden
 de bodem
 het water
 de atmosfeer
 de klimatologische factoren
 het geluid
 het licht
 de gezondheid en veiligheid van de mens
 de stoffelijke goederen
 het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
 het landschap
 de mobiliteit
 de samenhang tussen de genoemde factoren.
Het accent ligt daarbij evident op deze disciplines waar mogelijk de meeste nadelige gevolgen
van de nieuwe opties in het RUP ten opzichte van het gewestplan zich kunnen manifesteren
(welke ook uitvoeriger worden besproken). Nadelige gevolgen van de nieuwe opties in het RUP
ten opzichte van de bestaande situatie komen, waar relevant, ook aan bod.

4.1. Discipline ruimtelijke ordening
Beschrijving en analyse
De gebiedsdekkende bestemmingszones binnen het RUP vervangen volledig de bestemmingen
en voorschriften van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (dd. 1/1/2002).
Voorliggend RUP is voornamelijk de uitwerking van enkele ruimtelijke concepten en van de
structuurschets voor het kleinstedelijk gebied uit het richtinggevend deel. Hierin staan volgende
krachtlijnen voorop:
 het versterken van de stad, en ook van de buitenwijken / randstadwijken als aantrekkelijk
woonmilieu
 het accentueren van de oude en nieuwe (hoofd)verbindingswegen als lanen in het landschap
 het uitbouwen van een heldere, hiërarchische verkeerswegenstructuur
 het uitbouwen van de groene schakels als aantrekkelijke en veilige zachte verbindingen
tussen stad en ommeland
 het vrijwaren van het oostelijke gebied richting Brustem als langetermijnreserve voor stedelijke woonontwikkeling.
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Beoordeling
Het RUP ondersteunt en is een uitvoering van de doelen vooropgesteld in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
Het RUP zorgt terzake uitsluitend voor positieve effecten op het gebied van ruimtelijke ordening
en veroorzaakt terzake zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline ruimtelijke ordening.

4.2. Discipline fauna, flora en biodiversiteit
Beschrijving en analyse

kaart 4

uitsnede biologische waarderingskaart – versie 2

Het RUP beschermt een aantal van de waardevolle groene elementen in de verschillende projectzones, met name de meeste zeer waardevolle (donkergroen op kaart 4) en waardevolle
elementen (middeldonkergroen). Voor de zones die in de biologische waarderingskaart (BWK)
zijn opgenomen in de zuidelijke randen van de sites Dellingweidestraat en Aalsterweg gebeurt
dit grotendeels door opname in de bestemming voor onbebouwbare zone voor buffer. De overige delen van deze zones en de twee zones met ook waardevolle elementen in Aalsterweg en
Gulden Bodem zijn opgenomen in woonprojectzones die 80% onbebouwd moeten blijven en
waar de voorschriften opleggen dat waardevolle houtkanten in de inrichting van de onbebouwde
delen geïntegreerd moeten worden en deels in de zone voor openbare groene ruimte. Niet alle
(zeer) waardevolle groenelementen genieten dus een strikte bescherming, maar voor het overgrote merendeel is de kans tot behoud en verdere ontplooiing groot.
Bovendien beschermt het RUP ook andere groene kernen in de binnengebieden van de grotere
bouwblokken in het plangebied en voorziet het nagenoeg de volledige zuidelijke rand van een
te versterken groene buffer die de zuidelijke door de BWK aangeduide (zeer) waardevolle groenelementen onderling zal verbinden.
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Beoordeling
De uitbreiding van Sint-Truiden in de zuidoostelijke woonprojecten vindt plaats in een gebied
waar enkele waardevolle biologische elementen aanwezig zijn. Het RUP schenkt daarom aandacht aan het behoud en de onderlinge verbinding van (zeer) waardevolle groene elementen en
zorgt terzake in hoofdzaak niet voor negatieve effecten op het gebied van fauna, flora en biodiversiteit. Bovendien vormt het RUP voor wat betreft de flora en fauna een verbetering ten opzichte van het gewestplan.
Het RUP veroorzaakt terzake zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline fauna, flora en biodiversiteit.

4.3. Discipline energie- en grondstoffenvoorraden
Deze discipline is niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve effecten voor de energie- en grondstoffenvoorraden veroorzaakt.

4.4. Discipline bodem
Het plangebied bestaat uit droge leembodems. De effecten op de bodem zoals verdichting,
aantasting van de bodemstructuur en mogelijke verontreiniging hebben in dit geval een beperkt
belang. De toegelaten nieuw te bebouwen oppervlakte in de woonprojectzones bedraagt
slechts een klein gedeelte van het plangebied. Er wordt daarenboven in hoofdzaak een woonbestemming gelegd op de gronden. Daarom is de kans op bodemverontreiniging zeer beperkt.
De effecten worden in voldoende mate voorkomen of geremedieerd (soort voorzorgsprincipe)
zodat zij nooit als aanzienlijk kunnen worden beschouwd.
Deze discipline is bijgevolg niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve effecten voor de bodem veroorzaakt.

4.5. Discipline water
kaart 5

watertoets - grondwaterstromingsgevoeligheid

Beschrijving en analyse
Doorheen het plangebied loopt geen waterloop. In het plangebied komen ook geen risicozones
voor overstroming of infiltratiegevoelige zones voor.
Erosiegevoelige delen in het plangebied zijn alleen de bermen van N3 en van sommige straatdelen; de voorziene bestemmingen van onbebouwbare zone voor buffer en (voor)tuinstrook
laten toe dit op te vangen.
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Een brede centrale
band, van zuidwesten
naar
noordoosten,
doorheen het plangebied is weinig gevoelig
voor
grondwaterstroming (type 3, groene strook op het
kaartje); drie van de
vier te ontwikkelen
deelgebieden
zijn
hierin gelegen.
Langsheen N80 en in
de oostelijke rand van het plangebied komen zones voor die matig grondwaterstromingsgevoelig zijn (type 2, beige kleur op het kaartje, met onder meer het te ontwikkelen gebied van de
Champagnesite). De voorschriften beperken hier de omvang van eventuele grootschalige ondergrondse constructies.
Alleen twee plekjes met in hoofdzaak bestaande bebouwing langsheen Kleine Luikersteenweg
zijn zeer gevoelig aan grondwaterstroming (type 1, oranje kleur op het kaartje).
Momenteel vindt de afwatering plaats via de straten en in enkele sloten evenwijdig daaraan.
Ook wordt een gedeelte van het regenwater geïnfiltreerd in de grond.
De verharding zal toenemen door het realiseren van de geplande woonprojecten. De verdeling
van de toename in de nieuw te ontwikkelen woonprojectzones is indicatief als volgt:
Woonprojectzone

Oppervlakte

Dellingweidestraat
Aalster/Brukskens
Champagne
Gulden Bodem
Totaal

21.000 m²
56.000 m²
47.000 m²
57.000 m²
181.000 m²

*

Nu verhard
0 m²
500 m²
3.200 m²
500 m²
4.200 m²

Max. te bebouwen
en te verharden*
10.900 m²
29.100 m²
22.300 m²
30.100 m²
92.400 m²

Max. toename bebouwing en verharding
+ 10.900 m²
+ 28.600 m²
+ 19.100 m²
+ 29.600 m²
+ 88.200 m²

Het maximaal te bebouwen gedeelte varieert per woonprojectzone van 20 tot 25%; van de onbebouwde
delen varieert het deel dat minimaal onverhard en groen moet blijven tussen 60 % en 70 %.

Aan de hand van de (strengere) gemeentelijke verordening zullen de initiatiefnemers van de
verschillende woonprojectzones elk voor hun gebied de maatregelen moeten treffen voor opvang, hergebruik, infiltratie en buffering van de hemelwaters. Het voorzien van een installatie
voor hergebruik is daarbij in elke nieuwe woning verplicht. Voor het geheel van de te ontwikkelen woonprojectzones (aan 150 m³ per ha verhard terrein) betreft dit bij maximale bebouwing en
verharding een infiltratie- en buffercapaciteit van ca. 1.300 m³. De voorschriften voorzien dat
een dergelijke buffering collectief op een of twee plekken per projectzone wordt aangelegd. Aan
een gemiddelde diepte van 40 cm van een flauwhellende wadi die in de groenaanleg geïntegreerd is, komt dit neer op een oppervlakte van ca. 410 m² in projectzone Dellingweidestraat),
ca. 1.080 m² in Aalster/Brukskensweg, ca. 720 m² in Champagnesite en ca. 1.110 m² in Gulden
Bodem (telkens ong. 4% van de verplicht groen te houden oppervlakte, hetgeen makkelijk integreerbaar is, ook zonder de bufferende functie van bufferzones aan te tasten).
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Grote delen van de wijk zijn in het zoneringsplan opgenomen in het centrale gebied waar aansluiting op openbare riolering en een openbaar waterzuiveringsstation voorzien is; ook deze
aansluiting, met een gescheiden rioleringssysteem, is in de gemeentelijke verordening verplicht.

Het projectgebied Gulden Bodem is opgenomen als ‘collectief te optimaliseren buitengebied’
waar een soortgelijke aansluiting nog dient gerealiseerd; dit gebeurt bij de ontwikkeling. De
projectzones van Aalster- en Brukskensweg en Dellingweidestraat zijn niet opgenomen in het
zoneringsplan; gelet op hun ligging is het logisch dat ook zij bij hun ontwikkeling op openbare
riolering en een openbaar waterzuiveringsstation worden aangesloten.

Beoordeling
Dit RUP (zie ook de watertoets in de toelichtingsnota) doet geen afbreuk aan de verplichtingen
voortvloeiend uit de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR 1 oktober 2004,
gewijzigd bij BVR op 23 juni 2006) en de strengere versie daarvan in de stedenbouwkundige
verordening van de stad Sint-Truiden (besluit BD 13/12/2007). Het voegt hier de verplichting tot
het voorzien van collectief buffering van niet-hergebruikt hemelwater per projectzone aan toe.
Omwille van al deze maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de bestaande verordeningen zijn vervat, kan geoordeeld worden dat er geen schadelijk effect op de
waterhuishouding wordt veroorzaakt door de voorziene projecten in het plangebied.
Globaal genomen zorgt het RUP ten opzichte van het gewestplan hoofdzakelijk voor neutraalcompenserende maatregelen voor het watersysteem en veroorzaakt bijgevolg zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline water.

4.6. Discipline atmosfeer (lucht)
Ten opzichte van het gewestplan houdt het RUP geen wijzigingen in ten opzichte van de effecten op de atmosfeer.
Ten opzichte van de huidige situatie neemt de hoeveelheid gebouwen en wagens in het plangebied toe en dus ook de uitstoot van de verwarmings- en verbrandingsgassen. Lokaal heeft dit
zijn effecten, maar door toepassing van de actuele en alsmaar verstrengende energieprestaties
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van de gebouwen en door de grote aandacht voor zachte verkeersvormen in het RUP (voetwegennetwerk, conflictvrije groene schakel) en het mindere autogebruik dat hiermee ondersteund
wordt, zullen deze veeleer gering zijn. Zeker in verhouding tot het geheel van de reeds bestaande bebouwing in de wijk en de te verwachten autostromen rond de wijk zal dit het geval
zijn.
Ten zuiden van het plangebied ligt het hoogwaardige bedrijventerrein Domein van Brustem. De
aanwezige bedrijven zijn onder te brengen in de sectoren transport, logistiek, fruitgerichte en
luchtvaartgerichte bedrijvigheid. De bedrijfsvoering vindt over het algemeen inpandig plaats en
veroorzaakt geen geurhinder.
Om die redenen is deze discipline bijgevolg niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve effecten voor de atmosfeer veroorzaakt.

4.7. Discipline klimatologische factoren
Deze discipline is niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve effecten voor de klimatologische factoren veroorzaakt.

4.8. Discipline geluid
Beschrijving en analyse
Ten opzichte van het gewestplan houdt het RUP geen wijzigingen in ten opzichte van de effecten inzake geluid.

Gegenereerd geluid door de ontwikkeling
Ten opzichte van de huidige situatie neemt het autoverkeer in en rond het plangebied als gevolg van de toegelaten woon- en handelsontwikkelingen licht toe. De geluidsproductie zal als
gevolg hiervan ook toenemen. De uitgevoerde mobiliteitstoets wijst echter uit dat de toename
van de autostromen als gevolg van de ontwikkelingen die het RUP toelaat vrij beperkt is. In de
avondspits zullen deze leiden tot een maximale toename van 70 bewegingen per uur in een
richting op Kleine Luikersteenweg en van 53 bewegingen op N3. Dit betreft acceptabele toenames van respectievelijk 17% en 9 %, die op zich door de verbeterende autotechnologie met
kleinere geluidsproductie op korte termijn al terug weggewerkt zullen zijn. Wanneer met de
ombouw van Kleine Luikersteenweg tot een lokale stadsstraat / louter toegangsweg naar de
kernstad ook de gemiddelde snelheid er zal dalen, kan er meer dan waarschijnlijk veeleer van
de daling dan van een stijging van het verkeersgeluidsniveau worden gesproken.

Extern wegengeluid op de ontwikkeling
Drie van de vier nieuwe woongebieden zijn gepland tussen N3 (Sint-Truiden – Brustem, maximaal 90 km/u), N80 (Sint-Truiden – Bevingen, maximaal 70 km/u) en N3e (Kleine Luikersteenweg). De woonkwaliteit wordt er mee bepaald door het heersende geluidsniveau.
Huidige situatie
Er is voor de huidige situatie gerekend met de mobiliteitsgegevens op de N3 en de N80 uit het
jaar 2007. Eveneens zijn de mobiliteitsgegevens van de Kleine Luikersteenweg in het model
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ingebracht (als pae waarden). Op onderstaande kaart zijn de geluidsniveaus voor de huidige
situatie te zien. Deze geluidsniveaus bedragen de maximale niveaus (piekuurgegevens).
kaart 6

huidige geluidsniveaus
Oost

West

Voor het westelijk deel (Dellingweidestraat) is een raster en zijn twee evaluatiepunten weergegeven die de geluidsniveaus weergeven. Er is gekozen om de geluidsniveaus in het evaluatiepunt weer te geven op een hoogte van 1,5 m (gelijkvloers) en 4,5 m (eerste verdiep). De waarden voor het zuidelijke punt (N3) bedragen respectievelijk 64,9 en 66,4 dB. De waarden voor
het noordelijke punt (N80) bedragen respectievelijk 65,2 en 66,5 dB.
In het oostelijk deel (Champagnesite) is een raster en een evaluatiepunt weergegeven met de
geluidsniveaus binnen het plangebied. Het evaluatiepunt is gelegen waar in de toekomstige
situatie de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw zal komen. De geluidsniveaus op een hoogte
van 1,5 m en 4,5 m, 7,5 m en 10,5 m boven het maaiveld bedragen respectievelijk 62,6 dB,
65,5 dB, 66 dB en 66,1 dB.
Toekomstige situatie
Er is gerekend met de verwachte mobiliteitsgegevens op de N3 en de N80 voor 2020. Conform
de huidige situatie zijn ook de mobiliteitsgegevens voor de Kleine Luikersteenweg in 2020 ingebracht (als pae waarden). Op onderstaande kaart zijn de geluidsniveaus voor de toekomstige
situatie op dezelfde manier weergegeven als bij de huidige situatie.
kaart 7

toekomstige geluidsniveaus
Oost

West

Voor het westelijk deel bedragen de waarden voor het zuidelijke waarnemingspunt (N3) respectievelijk 66,0 en 67,5 dB. De waarden voor het noordelijke punt (N80) bedragen respectievelijk
66,4 en 67,7 dB.
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In het oostelijk deel bedragen de geluidsniveaus in de evaluatiepunten op 1,5 m 4,5 m, 7,5 m
en 10,5 m boven het maaiveld respectievelijk 62,5 dB en 65,6 dB, 66,1 en 66,2 dB.
Concluderend is te stellen dat de geluidsituatie van de genoemde wegen tot 2020 vrijwel niet
zal veranderen. Een belangrijke vraag, echter, is of de huidige en toekomstige geluidsniveaus,
die variëren van 62,6 tot 67,7 dB, op de gevels acceptabel zijn. In bovenstaande berekening is
uitgegaan van de piekmomenten. Dit betekent dat het gemiddelde over dag en nacht per definitie (beduidend) lager ligt dan de berekende piek.
Het gemiddelde voor dag en nacht (Lden) is de indicator die de Europese richtlijn voorschrijft om
de geluidsbelasting van infrastructuren (o.a. wegen) weer te geven. Volgens de officiële geluidskaarten die in het kader van deze richtlijn voor wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen
per jaar (hetgeen bij N3 het geval is) zijn gemodelleerd, blijkt dat Lden-niveaus langsheen deze
weg variëren van 70 dB tot 55 dB over nagenoeg de gehele oppervlakte van de drie woonprojectzones aldaar.
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kaart 8

Lden- geluidsniveau volgens Strategische geluidsbelastingskaart Limburg

Volgens Europees onderzoek, zo meldt de LNE-thema-webstek, is 50 dB Lden het niveau van
wegverkeerslawaai waarvoor er mag worden van uitgegaan dat maar weinig mensen gehinderd
zullen zijn, maar kan er bij 70dB verwacht worden dat ongeveer 25% van de blootgestelden
ernstig gehinderd zal zijn indien geen milderende maatregelen (bijv. afscherming, akoestische
isolatie) worden voorzien. De 70dB-contour valt volledig binnen de bufferzone van het RUP en
de 65dB-contour grotendeels, behalve in de projectzone Aalsterweg/Brukskenweg.Maar het
betekent toch dat in de drie zuidelijke projectzones een klein aandeel van de bewoners effectief
gehinderd zullen zijn door het weggeluid.
Het huidige gewestplan voorziet echter al een woonbestemming op deze locatie. Om di reden
kan geoordeeld worden dat dit louter verfijnende RUP geen significante milieueffecten heeft
t.o.v. het nutalternatief van het huidige gewestplan. Diepergaand onderzoek lijkt hiervoor dan
ook niet noodzakelijk.
Daar de berekende / gemodelleerde waarden boven de optimale streefwaarde zitten, is het
zinvol, mocht er ooit tot aanpassing van het wegdek van dit gedeelte van N3 (Haspengouwlaan)
worden overgegaan, hier een stille wegdekverharding aan te brengen. Ook kan het RUP op dit
vlak ondersteuning bieden door richtinggevend aan te geven dat in de eerste bouwrijen langs
N3 in deze aanleunende projectzones aandacht voor geluidsisolatie (volgens de NBN-norm
S01-400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen) verplicht is en dat geluidgevoelige buitenruimten, zoals balkons, er aan de geluidsluwe zijde dienen gesitueerd of door bouwkundige
maatregelen voldoende dienen afgeschermd, en dat deze maatregelen ook in de rest van de
drie zuidelijke projectzones wenselijk zijn.

Extern bedrijvengeluid op de ontwikkeling
Ten zuiden van het plangebied ligt bedrijventerrein Domein van Brustem. De plan-MERscreening die voor dat terrein is opgesteld, concludeert dat de geluidsuitstoot van de hoogwaardige bedrijven, die alleen overdag werken volledig zal worden ‘overschaduwd’ door het
verkeersgeluid van N3. Hieruit wordt geconcludeerd dat de bedrijven geen geluidshinder op de
nieuwe woonwijk zullen veroorzaken.
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Beoordeling
Gelet op de beperkte toename van het autoverkeer als gevolg van de ontwikkelingen die het
RUP toelaat, de te verwachten snelheidsverlaging op Kleine Luikersteenweg en de voortschrijdende technologie van geluidsbeheersing bij auto’s, zorgt dit RUP per saldo nagenoeg voor
neutrale effecten en veroorzaakt bijgevolg zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor
de discipline geluid.
De mogelijke externe negatieve effecten worden door het RUP in belangrijke mate ondervangen.

4.9. Discipline licht
Beschrijving en analyse
Ten opzichte van het gewestplan houdt het RUP geen wijzigingen in ten opzichte van de effecten inzake licht.
Ten opzichte van de huidige situatie neemt de hoeveelheid gebouwen en straten in het plangebied toe en dus ook de nood aan openbare verlichting. De bepalingen van de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, die zowel voor reclames, tuinverlichting als openbare verlichting relatief lage maximum normen oplegt, zijn ook in dit plangebied van toepassing. De bijkomende verlichting zal daardoor niet flikkerend, schreeuwiger of verblindend zijn.

Beoordeling
Gelet op de strikte bepalingen voor de openbare en private verlichting uit de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, die ook binnen dit RUP van tel blijven kan worden gesteld dat
het RUP voor neutrale effecten zorgt en bijgevolg veroorzaakt zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline licht.

4.10. Discipline gezondheid en veiligheid van de mens
Beschrijving en analyse
In het plangebied is geen SEVESO-inrichting aanwezig. In het RUP worden wel ambachtelijke
bedrijven toegelaten, maar SEVESO-inrichtingen zijn daarbij verboden. In het RUP worden
gebieden met een woonfunctie als aandachtsgebieden inzake veiligheid voorzien.
Het gehele plangebied is gelegen binnen een straal van 2 km rond één bestaande SEVESOinrichting (hoge drempel) en een tweede vergunde SEVESO-inrichting in opbouw op het grondgebied van de gemeente Sint-Truiden (beide in het bedrijventerrein Domein van Brustem); alle
woongebieden binnen het plangebied zijn daarbij aandachtsgebieden. Deze woonfunctie is
echter enkel een herbevestiging van de bestaande gewestplanbestemming ‘woonzone’ en
‘woonuitbreidingsgebied’. Enkel naar inrichting zal deze bestemming verfijnd worden; het opvullen van de vier grotere projectzones met nieuwe woningen binnen dit woonweefsel is het opzet
van het RUP en blijft mogelijk.
Voor twee van deze vier projectzones (Dellingweidestraat en Gulden Bodem) bevinden er zich
bestaande woningen tussen hen en de beide SEVESO-inrichtingen, dus daar kan de bouw van
nieuwe woningen geen bijkomend veiligheidsrisico betekenen. Voor (de noordelijke) delen van
de projectzone Aalsterweg-Brukskensweg is dit eveneens het geval. In het zuidelijk deel van dit
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projectgebied en in de Champagnesite zullen de nieuwe woningen de dichtstbijzijnde bij de
bestaande SEVESO-inrichting zijn (ook bij de nieuwe in opbouw zijnde SEVESO-inrichting,
maar al haar risicocontouren bliven binnen het bedrijventerrein en buiten het plangebied van dit
RUP). Het mogelijk risico hiervan zal uit de vijfjaarlijkse omgevingsveiligheidsrapporten van
vooral het bestaande bedrijf blijken, maar zal ook in het in opmaak zijnde ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) voor het gehele bedrijventerrein aan bod komen. Uit het eerste tussentijds rap-6
port van dit RVR blijkt dat de 10 risicocontour (die voor aandachtsgebieden en dus ook voor
de woonfunctie geldt) van dit bestaande bedrijf thans volledig binnen het bedrijventerrein blijft.
Als dit verder bevestigd wordt, is er dus ook geen ongeoorloofd veiligheidsrisico voor de nieuwe
-7
woningen in die twee sites. Uit datzelfde tussentijds rapport blijkt ook dat de 10 risicocontour
(die voor kwetsbare locaties zoals rusthuizen, scholen, ziekenhuizen geldt) van dat bedrijf wel
een kleiner zuidelijk deel van die twee sites omvat. In die delen wordt dus best de bouw van
dergelijke gemeenschapsvoorzieningen verboden. Dit is in de stedenbouwkundige voorschriften
voor deze woonprojectzones voorzien.
Het RUP voorziet in het plangebied een conflictvrije fietsverbinding richting stadscentrum en
Brustem langs de oostelijke groene schakel. In principe moet dit zowel de veiligheidsrisico’s
voor fietsers beperken als hun gezondheidsniveau verhogen.

Beoordeling
Het RUP garandeert dat er geen nieuwe SEVESO-inrichtingen in het plangebied en dus bijgevolg ook niet nabij de woningen in en rond het plangebied komen.
Gelet op de score in de gestelde criteria, en de thans reeds beschikbare informatie uit het in
opmaak zijnde RVR voor het naastgelegen RUP kan geconcludeerd worden dat er voor dit RUP
geen ruimtelijke veiligheidsrapportage noodzakelijk is wanneer de conclusies uit voornoemd
RVR mee in de voorschriften van dit RUP worden verwerkt. Met de thans beschikbare gegevens betekent dit dat een verbod op de bouw van kwetsbare gemeenschapsvoorzieningen in de
zuidelijke delen van de twee zuidelijke woonprojectzones in de voorschriften wordt opgenomen,
hetgeen het geval is. Conform het besluit zal hierover advies aan de Cel Veiligheidsrapportage
worden gevraagd.
Het RUP zorgt terzake nagenoeg uitsluitend voor neutrale tot licht positieve effecten en veroorzaakt zeker geen betekenisvolle negatieve effecten.

4.11. Discipline stoffelijke goederen
Beschrijving en analyse
Het RUP voorziet dat delen van meerdere percelen binnen het plangebied worden omgezet van
woongebied of woonuitbreidingsgebied (cfr. gewestplan) naar een niet-bebouwbare bestemming (open ruimte voor tuinen, zone voor buffer of openbare groene zone). Nergens betreft dit
gehele percelen die daardoor volledig onbebouwbaar worden. Het betreft bijna steeds delen
van percelen die binnen woon(werk)projectzones zijn opgenomen en waarvan deze onbebouwbare delen deel uitmaken van de bebouwingsregels van deze zones. Op die manier komen er in
de praktijk in het RUP geen percelen in aanmerking voor de planschaderegeling.
Eveneens geeft geen enkele (verfijnende) bestemmingswijziging aanleiding tot het heffen van
planbaten.
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De voorwaarde naar mee-inrichting van een buurtplein in de ruime voortuinen van het centrale
deel van Festraetstraat geldt alleen bij grondige herstructurering van de betrokken appartementsgebouwen en is dan als een in verhouding redelijke stedenbouwkundige last te beschouwen.

Beoordeling
Aangezien er geen herbestemmingen van percelen in dit RUP zijn die aanleiding geven tot een
planschadeheffing of een planbatenregeling en de gestelde voorwaarden inzake een buurtplein
slechts gelden ingeval van grondige herstructurering, heeft dit RUP geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline stoffelijke goederen.

4.12. Discipline cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
Beschrijving en analyse
Het RUP omvat geen beschermd erfgoed noch relicten of gehelen opgenomen in de inventaris
van het bouwkundig erfgoed.
De publiekskaarten van de Centrale Archeologische Inventaris voor Vlaanderen geven voor
geen enkele periode gekende archeologische sites in en nabij het plangebied aan.
De vigerende regelgeving ter bescherming van het archeologisch patrimonium biedt voldoende
garanties om significant negatieve effecten te voorkomen. In de toelichting bij het RUP wordt
gewezen op het nut van een archeologisch vooronderzoek, indien de archeologische diensten
aangeven dat dit belangrijk is.

Beoordeling
Het RUP zorgt terzake nagenoeg uitsluitend voor positieve effecten en veroorzaakt terzake
zeker geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline cultureel erfgoed.

4.13. Discipline landschap
Beschrijving en analyse
Het RUP omvat een lijnrelict uit de landschapsatlas, namelijk de ‘steenweg Sint-Truiden - Luik’
(L70103). Deze heeft als historische waarde: rechte steenweg die voorkomt op de Ferrariskaart.
De rechte openbare ruimte van de steenweg is in het RUP bestemd als openbaar domein; de
toelichtingsnota geeft aan dat bij de herinrichting van Kleine Luikerteenweg de aanplant van
een laanbeplanting, die de steenweg nog zal accentueren, wenselijk is.
De aanwezigheid van groene en open ruimtes in de verschillende binnengebieden en projectontwikkelingen wordt binnen het plangebied als een kwaliteit beschouwd. De stedenbouwkundige voorschriften van de verschillende (woon)projectzones leggen het behoud van omvangrijke
groene ruimten in de woonomgeving op. Dit is met name het geval omheen de oostelijke groene schakel die een belangrijk element van landschapsbeleving voor vele passerende fietsers
zal zijn. Bovendien wordt hier een goed afgewerkte wand naar de open ruimte van het langetermijnreservegebied voorzien.
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De bakens die het RUP voorziet aan twee belangrijke toegangen tot de stad (in projectzones
Dellingweidestraat en Champagne) zullen mee de herkenbaarheid en het stedelijk landschap
versterken.

Beoordeling
Het RUP beschermt het voortbestaan van de steenweg en van meerdere belangrijke groene
tuinen en groene ruimten in de projectzones in de stedenbouwkundige voorschriften. In het
bijzonder omheen de oostelijke groene schakel is dit het geval.
Het RUP zorgt terzake hoofdzakelijk voor neutrale effecten op het landschap binnen het plangebied en veroorzaakt terzake geen betekenisvolle negatieve effecten voor deze discipline.

4.14. Discipline mobiliteit
Beschrijving en analyse
Een belangrijk aspect van de versterking van deze randstadswijk met bijkomende woningen (en
met een klein pakket handelszaken langsheen de hoofdstraat van de wijk) is het verkeer en de
mobiliteit. Een RUP kan van dergelijke zaken echter alleen de ruimtelijke aspecten regelen. Het
geheel ervan wordt wel meegegeven als aandachtspunt en flankerende maatregel bij het RUP
en moet ook in die zin begrepen (en verder onderzocht) worden.
Ter ondersteuning van het RUP is een mobiliteitstoets uitgewerkt. Daarbij is het unimodaal
stadsmodel dat alle autoverkeer modelleert en waarover de stad Sint Truiden beschikt gehanteerd. Dit model 2007+ simuleert de situatie in 2015. Voor de referentiesituatie zijn dan ook de
cijfers gebruikt die geleverd worden door dit model. Het is een avondspitsmodel, uitgaande van
kengetallen. De bedrijventerreinontwikkeling ten zuiden van N3 en de toename van vrachtverkeer is hierin meegenomen.
Er is verondersteld dat het streefbeeld van N80 uitgevoerd is in 2015 alsook de heraanleg van
Kleine Luikersteenweg.

Middellange termijn (tot 2015)
Het streefbeeld N80 voorziet in een verdieping van de wegen voor doorgaand verkeer binnen
het stedelijk gebied van Sint-Truiden. Op maaiveld worden parallelwegen ingericht voor het
plaatselijke verkeer. Op deze manier wordt een groot deel van de barrière weggenomen en de
geluidssituatie verbeterd. Over de volledige westzijde van het plangebied ruime voetpaden en
degelijke fietspaden langs N80. De oversteekbaarheid is beperkt tot de grote knooppunten. De
meest nabije oversteekmogelijkheid is Brustempoort. Langs N3 kan worden gefietst en er is een
fietserstunnel ter hoogte van Aalsterweg.
In het ontwerp voor Kleine Luikersteenweg zijn voetpaden van minimaal 1,6 m breed voorzien
en vrijliggende fietspaden met een breedte van 1,9 m. Er worden voldoende oversteekmogelijkheden ingepland.
Op Kleine Luikersteenweg rijden bussen van meerdere buslijnen, op N 80 een buslijn en op
Tongersesteenweg (in de noordelijke rand van het plangebied) twee buslijnen. Ter hoogte van
Brustempoort komen vele buslijnen samen.
Voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers vormen een belangrijk deel van alle verkeer gegenereerd door een groep woningen en/of winkels. Door de relatief kleine omvang van
de verschillende wijken en de aanwezigheid van voldoende infrastructuur en aanbod, zullen er
voor deze modi geen problemen ontstaan.
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Met de kengetallen is berekend welke hoeveelheid autoverkeer in de avondspits wordt gegenereerd door de te ontwikkelen woongebieden. Deze cijfers zijn afgezet tegen het stadsmodel van
Sint-Truiden om te zien wat de extra verkeersdruk als gevolg van de ontwikkeling is.
kaart 9

kaart 10

mobiliteitseffecten na realisatie van het project

verschillenplot

De meeste bijkomende autobewegingen als gevolg van de ontwikkelingen die het RUP toelaat,
komen terecht op Kleine Luikersteenweg (omdat de meeste nieuwe woningen daarlangs ontsluiten en omwille van de aanwezigheid van een viertal handelszaken). Bovenstaande figuren
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geven de berekende bewegingen na realisatie van de verschillende projecten in het RUP weer
en het verschil met de te verwachten situatie in 2015 zonder realisatie van deze projecten.

Lange termijn (na 2020)
Op lange termijn plant de provincie Limburg ten noorden en oosten van de huidige projectlocatie, op de site Lichtenberg tussen N3 (Omleiding Brussel-Luik) en N79 (Tongersesteenweg),
nog circa 900 bijkomende woningen. Hoewel de realisatie hiervan voor het stadsbestuur pas op
langere termijn, na 2020, zal plaatsvinden, is de berekening van het daardoor gegenereerde
verkeer en zijn invloed op het bestaande verkeer reeds verwerkt in voorliggende plan-MERscreening.
Vanuit de terreinconfiguratie met de groene schakel die best niet gekruist wordt door autoverkeer, wordt er uitgegaan van een evenredige verdeling van het verkeer over beide steenwegen.
Op basis van de gehanteerde parameters betekent dat 91 bewegingen per uur in de avondspits
per steenweg (21 uitgaande en 70 ingaande). De resultaten zijn weergegeven op kaart 11.
kaart 11

mobiliteitseffecten na realisatie van de beide projecten op lange termijn

Effecten
De verschillende ingrepen veroorzaken geringe wijzigingen in de verkeerstromen. Bij de plannen op middellange termijn (tot 2015), die in dit RUP zijn voorzien, constateert men intensiteiten
rond de 1.000 pae (personenauto’s) op de uitwaartse strook van N3e en N3 voorbij de rotonde.
Dit kan in de omgeving van knooppunten (onder meer aan Vliegveldlaan) tot hoge intensiteiten
leiden en mogelijk tot problemen. Indien deze zich zouden voordoen, kunnen verkeerskundige
ingrepen (zoals bijkomende opstelstroken) hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Best wordt de
mogelijkheid hiertoe dus gevrijwaard en wordt de situatie regelmatig gemonitord.
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Wanneer men de plannen voor de lange termijn volledig uitvoert, wordt de verkeersintensiteit
nog hoger en zou dit tot problematische situaties op de N3 voorbij de rotonde (vooral aan het
knooppunt met Vliegveldlaan) kunnen leiden. Het zou nuttig zijn om bij de realisatie van het
plan Lichtenberg (900 woningen) ervoor te zorgen dat relatief meer verkeer wordt ontsloten via
de noordelijker gelegen N79, omdat daar meer verkeersruimte is. Realisatie van een kleiner
aantal woningen, vooral aan de zuidzijde, zal het probleem ook kunnen vermijden.
De precieze verdeling en mogelijke gevolgen zullen worden onderzocht in de plan-MERscreening (of plan-MER) voor het RUP dat later voor de ontwikkeling van bijkomende woningen
in Lichtenberg opmaakt zal worden.

Beoordeling
De mobiliteitstoets concludeert dat de verschillende ingrepen slechts geringe wijzigingen in de
verkeerstromen veroorzaken. Er worden nergens kritieke waarden overschreden. Op langere
termijn zijn eventueel (verkeerskundige) ingrepen nodig om problemen te voorkomen. De mobiliteitstoets van het latere RUP Lichtenberg zal uitwijzen in welke mate die zich kunnen voordoen
en welke maatregelen er voor zinvol zijn.
Het RUP zorgt bijgevolg hoofdzakelijk voor neutrale en positieve effecten op de mobiliteit binnen het plangebied en veroorzaakt terzake geen betekenisvolle negatieve effecten voor deze
discipline.

4.15. De samenhang tussen de genoemde factoren
De samenhang tussen de genoemde disciplines is niet in die mate relevant dat ze een aparte
beschrijving en beoordeling behoeft ten opzichte van de hoger genoemde effecten. De cumulatieve effecten van de genoemde disciplines zijn immers klein tot onbestaande.
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5. Toetsing relevantie passende beoordeling
In het plangebied is geen Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde gebied bevindt zich op ong. 2,8 km in vogelvlucht, aan de andere kant van de stad. Het
betreft het habitatrichtlijngebied ‘bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (gebiedscode:
BE2200038) met voornamelijk overblijvende of relictbossen op alluviale grond.
Daar er dus op geen enkele wijze betekenisvolle effecten op een Speciale Beschermingszone
van projecten in het RUP-plangebied kunnen zijn, is een passende beoordeling niet relevant.

6. Motivatie waarom geen plan-MER wordt opgemaakt
Vermits het gemeentelijk RUP ‘brukskenswijk’:
1.
geen kader vormt voor bijlage I of bijlage II projecten (in overeenstemming met art. 4.23.
§ 2.1 van DABM) en geen kader vormt voor projecten die een passende beoordeling behoeven (in overeenstemming met art. 4.2.1 van DABM)
2.
geen aanzienlijke effecten zal veroorzaken voor de verschillende (MER)disciplines, zoals
in hoofdstuk 4 uitvoeriger werd besproken
voldoet dit RUP (in zijn huidige voorontwerpvorm) meerdere malen niet aan de voorwaarde voor
plan-MER-plichtigheid.
De opmaak van een plan-MER is bijgevolg niet noodzakelijk.
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Bijlage 2 – reacties uit de adviesronde
op de plan-MERscreeningsnota
1. Reacties op plan-MER-screening
De plan-MER-screening is als bijlage opgenomen bij deze toelichtingsnota. De screening is op
3 mei 2011 verzonden aan betrokken instanties. Zij hebben, samenvattend, als volgt gereageerd:
1. De provincie Limburg bevestigt de toetsing aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het
ruimtelijk structuurplan provincie Limburg en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Principes inzake duurzaamheid moeten doorvertaald worden naar het RUP. Inhoudelijke opmerkingen zullen worden gemaakt in het kader van de plenaire vergadering.
2. Het agentschap Wonen van de Vlaamse overheid stelt dat het RUP op een correcte manier
de mogelijke milieueffecten beschrijft.
3. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid stelt het volgende:
a. Bij de ontwikkeling van 250 wooneenheden of meer moet verplicht een mobiliteitsstudie
worden opgemaakt. Gezien het RUP Brukskenswijk 550 woningen omvat, valt het onder
deze verplichting. Het toevoegen van geraamde verkeersstromen in het stadsmodel, zoals in de voorliggende nota, is onvoldoende. Er ontbreken ondermeer: onderbouwing van
het aantal pae dat in het stadsmodel werd toegevoegd, maatregelen ter bevordering van
duurzame verplaatsingen, totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen voor bezoekers, …
b. Er is sprake van een vrij grote druk op de rotonde N3-N3e en het kruispunt N3Vliegveldlaan. Door de realisatie van Lichtenberg zullen er vermoedelijk capaciteitsproblemen ontstaan ter hoogte van deze knooppunten. Dat moet in detail worden bekeken
in de voornoemde mobiliteitsstudie bij het RUP Brukskenswijk. Er kunnen dan nu reeds
maatregelen worden voorgesteld om deze capaciteitsproblemen op te vangen.
c. Op pagina 19 van de toelichtingsnota wordt vermeld dat er nog geen consensus is over
het gewenste wegprofiel voor de N3e. Dat is niet correct. Het ontwerp voor de fietspaden
is klaar. De projectnota met het gekozen wegprofiel werd op 20 april 2010 door de PAC
conform verklaard en moet als dusdanig worden ingebracht.
4. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid stelt het volgende:
a. De informatie met betrekking tot de discipline geluidhinder is onjuist. Vanuit een modellering van de niveaus tijdens een piekuur (62.6 dB – 67.7 dB) wordt het corresponderend
Lden-niveau “ruw geraamd op iets minder dan 50 dB” (pag. 18). De manier waarop deze
afleiding gebeurde, wordt niet vermeld. Vanuit onze expertise met wegverkeerslawaai
kunnen we echter stellen dat een dergelijke vertaling van piekniveaus naar Lden-niveaus
zeer weinig waarschijnlijk is.
a. Uit milieuhinderkaarten blijkt dat er door de N3 in drie te ontwikkelen woongebieden Ldenniveaus voorkomen tussen de 55 en 70 dB. Dergelijke niveaus, die werden berekend op
basis van een geluidsmodel waarin de gemiddelde verkeersintensiteit over een volledig
etmaal werden ingebracht (en dus geen vertaling vanuit piekuurwaardes nodig was), zijn
beduidend hoger dan de 50 dB die in de plan-MER-screening wordt aangenomen.
b. Inplanting van woningen in zones waarin dergelijke niveaus worden gehaald, is verre
van ideaal. Bij een Lden-niveau van 70 dB kan worden verwacht dat ongeveer 25% van
de blootgestelden ernstig gehinderd zal zijn, indien geen milderende maatregelen (bijvoorbeeld afscherming, akoestische isolatie) worden voorzien. Het huidige gewestplan
voorziet echter al een woonbestemming op deze locatie. Om die reden kan worden ge-
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oordeeld dat het plan, dat enkel een verfijning inhoudt van de huidige bestemming, geen
significante milieueffecten heeft ten opzichte van het nulalternatief (= huidige gewestplan).
c. Er wordt verzocht er rekening mee te houden dat, met het oog op het vermijden van geluidshinder, het alleszins zinvol is om bij de verdere ontwikkeling van het gebied gevolg
te geven aan de suggesties zoals ook gemaakt op pagina 18 van het VTR, te weten:
aandacht te besteden aan voldoende akoestische gevelisolatie en geluidsgevoelige buitenruimtes te voorzien aan geluidsluwe kant.
5. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (van agentschap Ruimte en Erfgoed van de
Vlaamse overheid, afdeling Limburg) stelt concluderend:
a. De screening maakt een voldoende inschatting van de (aanzienlijkheid van de) milieueffecten op de ruimtelijke ordening.
b. Wel wordt bijkomende aandacht gevraagd voor het feit dat een tweede Seveso-bedrijf
vergund werd op het bedrijventerrein Brustem, dat in de omgeving van het studiegebied
ligt. Hiermee dient rekening gehouden in de studie.
c. Volgende maatregelen kunnen de milieueffecten milderen:
 De plannen dienen te voorzien in voldoende brede buffers ten opzichte van de aanwezige lijninfrastructuren (vooral N3 en N80) - zeker indien men er vanuit gaat dat
waterbufferbekkens de groenstructuren zullen onderbreken.
 In de voorschriften kan men (plaatselijk) het integreren van technische constructies
(geluidswanden) binnen de groenbuffers opleggen.

2. Doorvertaling reacties in RUP
1. Principes inzake duurzaamheid kunnen op verschillende manieren worden doorgevoerd in
de ruimtelijke planning. In Sint-Truiden bevat de geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening hiervoor al een reeks elementen; deze zijn ook strenger dan de enkele
Vlaamse verordeningen. Deze blijven aanvullend aan het RUP geldig.
In de toelichtingsnota worden de principes inzake duurzaamheid expliciet benoemd en gebundeld. De ontwikkelingen vinden op een compacte manier plaats. Er wordt per zone een
zekere mate van functionele vrijheid toegelaten, waardoor meervoudig ruimtegebruik wordt
gestimuleerd. Zware bedrijvigheid wordt niet toegelaten. Het langzaam verkeer en openbaar
vervoer worden bevorderd door een uitgebreid net van wandel- en fietswegen in de wijk.
Verder is er in dit RUP voor zorg gedragen dat het nemen van duurzame maatregelen in ieder geval niet wordt uitgesloten. Er blijft ruimte om, bijvoorbeeld bij bouwaanvragen, ontwikkelingen toe te staan rond de thema’s water, groen, ecologie, mobiliteit, afval, lucht, geluid,
energie, leefbaarheid, bodem, efficiënt ruimtegebruik, erfgoed en materialen.
2. Niet van toepassing.
3.
a. In functie van het RUP en de plan-MER-screening is een mobiliteitsstudie verricht. In deze studie zijn de kengetallen uit het Richtlijnenboek Mober (MOW, oktober 2009) gebruikt. Deze kengetallen zijn toegepast op het totale aantal woningen in Brukskenswijk.
Deze mobiliteitstoets wordt in de toelichtingsnota geïntegreerd. De theoretische toename van verkeersbewegingen (pae, gekoppeld aan woningtypologieën, gezinssamenstelling, bewegingen, tijd en modal-split)_is vervolgens ingevoerd in het stadsmodel
Sint-Truiden door het mobiliteitsbureau MINT. Uit dit model werden de verkeersbewegingen en de toename van dat aantal gepresenteerd. Bij het opstellen van RUP’s in
Sint-Truiden is dit de gebruikelijke gang van zaken.
Onder maatregelen ter bevordering van duurzame verplaatsingen worden voet-, fiets- en
openbaar vervoersbewegingen gerekend. Door de uitvoering van het RUP wordt het ge-
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bied bedekt met een fijnmazig langzaam verkeersnetwerk. Tussen de steenwegen worden diverse nieuwe voet- en fietspaden gelegd die er zonder uitvoering van het RUP niet
zijn. Deze toevoeging bevordert de wandel- en fietsverbindingen naar de opstapplaatsen
voor openbaar vervoer, dat ongewijzigd via de steenwegen zal blijven fungeren. In die
zin worden er voldoende maatregelen genomen ter bevordering van duurzame verplaatsing.
Het totale aantal beschikbare parkeerplaatsen voor bezoekers is in het RUP niet aangeduid. Er is rekening gehouden met de parkeernormen van de stad Sint-Truiden, waarin
per functie en oppervlakte een bepaald aantal parkeerplaatsen nodig en gewenst is. De
normen die hiertoe gebruikt worden zijn gebaseerd op zowel bewoners- als bezoekersverkeer. Daarom wordt gesteld dat er voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd.
Voor de mobiliteitstoets zijn de kengetallen van het Richtlijnenboek gebruikt.
b. Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft bewust gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling van de nieuwe woonwijken ten zuidoosten van de stad. Als eerste wordt de
Brukskenswijk uitgevoerd. Op termijn volgt, eventueel, de ontwikkeling van de site Lichtenberg. Hoewel een uitvoering van deze laatste nog zeer onzeker is door onder andere
marktomstandigheden, kan al wel worden gesteld dat het niet voor 2020-2025 zal gebeuren. Daarom is bewust gekozen het hogere aantal verkeersbewegingen als gevolg
van Lichtenberg nog buiten beschouwing te laten in voorliggend onderzoek. Eventuele
capaciteitsproblemen en aanpassingen aan de N3 zullen bovendien pas op termijn
plaatsvinden (na 2020-2025). Het in detail opnemen van de onzekere ontwikkeling op
termijn is daarom voorbarig geacht.
c. Dit is aangepast in de toelichtingsnota.
4.
a+b De berekeningswijze wordt geschrapt en vervangen door de aangereikte informatie uit
de Strategische geluidsbelastingskaart.
c+d Overeenkomstig worden de conclusies aangepast en de vooropgestelde maatregelen in
verband met geluidsisolatie van woningen en afscherming van private buitenruimten
verplicht gemaakt voor de hele eerste bouwrij langs N3 en als wenselijkheid geformuleerd voor het geheel van de drie aanleunende projectzones. Ook wordt het toegelaten
om in de buffer langs de N3 geluidwerende constructies op te richten.
5.
a. Niet van toepassing.
b. De vergunning van een tweede Seveso-bedrijf aan de Lichtenberglaan is opgenomen in
deze toelichtingsnota. Het heeft geen verdere invloed op de planvorming.
c. Waterbufferbekkens zouden inderdaad de geluidsbufferende groenstroken kunnen onderbreken. In de voorschriften is opgenomen dat het terugdringen van het geluid afkomstig
van de N-wegen van primair belang is. De geluidsreductie prevaleert daarbij boven de wateropvang. Het oprichten van geluidswerende constructies (geluidswanden) wordt mogelijk
gemaakt binnen de verder onbebouwbare groene bufferzone.

96

OMGEVING - 29/01/2013 - 08177_10_TK_37

Bijlage 3 – beslissing Dienst MER tot
ontheffing van plan-MER
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Bijlage 4 - register van percelen waarop
de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van
toepassing kan zijn
1. Inleiding
kaart 16:

register planbaten / planschade / gebruikerscompensatie

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde
van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële
regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde
die gronden krijgen door een planwijziging.
Overeenkomstig artikel 2.2.2.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging
wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie. Een
grafisch register in die zin is weergegeven op de kaart in deze bijlage.
Dit document verschaft uitleg over de items planschade, planbaten, kapitaalschade en gebruikersschade die in het grafisch register worden opgenomen.
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt
geen onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, naar de aanwezigheid
van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch naar het voorhanden zijn van uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. Op de laatste bladzijde van deze bijlage is de
legende van het register te vinden.

2. Planschade
2.1. Het begrip planschade
De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een
bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een bestemmingswijziging
waarbij de grond vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de wijziging niet meer toegelaten is.

2.2. Het bedrag van de vergoeding
De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg
van de bestemmingswijziging.
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2.3. Toekenning van planschadevergoeding
Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op
meent te hebben, dient een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. De
rechtbank beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige
aan die een raming maakt van de geleden schade (de waardevermindering).
De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na:
 verkoop van de grond of inbreng in een vennootschap
 weigering van een vergunning
 aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest.
Het recht op planschadevergoeding vervalt vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan.

2.4. Uitzonderingen en vrijstellingen
Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste
voorwaarden zijn:
 het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg
 enkel de eerste 50 meter vanaf die weg komt in aanmerking voor een planschadevergoeding.
Er gelden een aantal uitzonderingen waarin geen planschade verschuldigd is. Zo is er geen
recht op een planschadevergoeding in volgende gevallen:
 bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing
 wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel.

2.5. Meer informatie over planschade
Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

3. Planbaten
3.1. Het begrip planbaten
De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een grond krijgt door een bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare gronden
herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone.

3.2. Het bedrag van de heffing
De planbatenheffing bedraagt tussen 1% en 30% van de geschatte meerwaarde van het perceel.
De meerwaarde wordt onderverdeeld in opeenvolgende schijven waarop een stijgend percentage tussen 1 en 30 van toepassing is. Hoe groter de meerwaarde, hoe meer die dus belast
wordt.
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3.3. Inning van de planbatenheffing
De eigenaar van een perceel waarop een planbatenheffing rust ontvangt een aanslagbiljet van
de Vlaamse Belastingsdienst. Een heffingsplichtige kan bij de Vlaamse belastingsdienst een
bezwaar indienen tegen de aanslag. De voorwaarden zijn vermeld op het aanslagbiljet.
De planbaten worden in principe slechts betaald op het moment dat de meerwaarde wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld bij verkoop van de grond of het bebouwen van de grond). Wie vroeger
betaalt kan echter een vermindering krijgen.

3.4. Uitzonderingen en vrijstellingen
Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste:
 er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging die planbaten
veroorzaakt op minder dan 25% van het perceel betrekking heeft of op minder dan 200 m²
 percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat zijn vrijgesteld van
planbatenheffing indien de grond wordt bestemd voor woningen of bedrijven
 er is geen planbatenheffing verschuldigd wanneer de bestemmingswijziging niet tot gevolg
heeft dat voor de grond een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning
kan verkregen worden.

3.5. Meer informatie over planbaten
Meer informatie over de planbatenregeling is te vinden in artikel 2.6.4. tot een met 2.6.19. van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

4. Kapitaalschade
4.1. Het begrip kapitaalschade
Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt als gevolg
van:
 een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen”
 het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt
 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.
Voor kapitaalschade kan een kapitaalschadecompensatie worden gevraagd.

4.2. Het bedrag van de kapitaalschadecompensatie
De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de waardevermindering.

4.3. Toekenning van de kapitaalschadecompensatie
De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op
meent te hebben dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij.
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De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan.

4.4. Voorwaarden



Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare.
Het perceel moet geregistreerd zijn in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van
de landbouwadministratie.

4.5. Meer informatie over kapitaalschadecompensatie
De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. tot en met 6.3.3.
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De modaliteiten,
randvoorwaarden en wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het besluit
van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie.

5. Gebruikersschade
5.1. Het begrip gebruikersschade
Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van:
 een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen”
 het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt
 het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.
Voor gebruikersschade kan een gebruikerscompensatie worden gevraagd.

5.2. Het bedrag van de gebruikerscompensatie
Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en
het bedrijf in kwestie zijn opgenomen in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem
(GBCS) van de Vlaamse administratie.

5.3. Toekenning van de gebruikerscompensatie
De gebruikerscompensatie wordt niet automatisch toegekend. De gebruiker van landbouwgrond
die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij.
De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na de inwerkingtreding van het plan.
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5.4. Voorwaarden






Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep percelen van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van tenminste 0,5 hectare.
Het perceel is geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de landbouwadministratie.
De gebruiker heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond.
De gebruiker is als landbouwer geïdentificeerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem.
De gebruiker kan het effectieve gebruik van de grond aantonen op het moment van de inwerkingtreding van het plan.

5.5. Meer informatie over gebruikerscompensatie
De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De modaliteiten, de randvoorwaarden en
de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 juli 2009 houdende vaststelling van een kader voor gebruikerscompensatie bij
bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden van openbaar nut.
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6. Legende en disclaimer
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Bijlage 5 – beslissing Dienst Veiligheidsrapportage
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ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in
het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met
dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de
toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is
opgenomen.”

De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een
kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.
De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van
het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd
worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving.
De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be,
zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold
vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het

en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De
regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in
artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009

opgelegd of dat
een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden.
Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing
van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en
volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De

gebruikerscompensatie. Dit register geeft, conform de
geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1,
eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt
doorgevoerd
die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een

DISCLAIMER

van de categorie ‘groen’ naar de categorie ‘wonen’

van de categorie ‘wonen’ naar de categorie ‘groen’
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