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Deze toelichtingsnota geeft de krachtlijnen van dit gemeentelijk RUP weer op basis van de
verschillende voorbereidende vergaderingen sinds de startvergadering met de stadsdiensten en
gewestelijke en provinciale diensten in november 2010 tot op heden (inclusief deze over het RVR
voor het naastgelegen regionaal bedrijventerrein, over de plan-MER, de toelichtingen en
besprekingen in de GECORO, de besprekingen met het College en LRM en de drie plenaire
vergaderingen en de diverse daarop aansluitende bilaterale overleggen). Ze is bedoeld voor de
definitieve vaststelling van het RUP.
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1. Inleiding
Na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in 2000 startte het stadsbestuur
met de opmaak van een reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen om de opties van dat beleidsplan
stapsgewijze te realiseren.
Een prioritair uitvoeringsplan betreft het voormalige militaire domein ‘Domein van Brustem’. In
overleg met de provincie, het toenmalige ROHM, GOM en nv BIP is in de loop van 2001-2002
een eerste gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de noordelijke rand van dit domein
opgemaakt, in hoofdzaak ter ordening en ontwikkeling van het bedrijventerrein aldaar. Bij de
opeenvolgende besprekingen hierover is gebleken dat er voor de rest van het domein aanspraken
en onduidelijkheden van verschillende aard waren en bevoegdheden van verschillende niveaus
interfereerden, waardoor het op dat moment niet wenselijk of mogelijk was een RUP voor het
gehele domein op te maken. De opties voor de noordelijke rand zijn in het dossier evenwel reeds
gekaderd binnen een visie en ontwikkelingsperspectief voor het gehele domein. Dit RUP
‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’ is een vijftiental jaar geleden goedgekeurd (MB
31/10/2002).
Vermits er logischerwijze op meerdere punten concrete verbanden tussen de noordelijke rand en
de aanleunende delen van het domein bestaan en nadien – in (bilateraal) overleg met de
Provincie, de militaire en Vlaamse overheden en in het kader van het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied – de meeste oorspronkelijk nog resterende onduidelijkheden en in het
bijzonder de belangrijkste nog onduidelijke factor, met name de toekomstige militaire activiteiten
en aanspraken in het gebied, zijn uitgeklaard, acht het stadsbestuur van Sint-Truiden het in 2003
wenselijk een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het resterende niet-militaire deel van het domein op
te maken. Ook voorliggende initiatieven in de economische en later ook in de recreatieve sfeer
versterken de vraag naar een dergelijk planningsinitiatief. Dit niet-militaire deel betreft ongeveer
zes tienden van het gehele domein. Vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening en de
landschapsontwikkeling van het hele domein en van het optimaal functioneren van de noordelijke
rand blijft het daarbij zinvol dat een globale visie op het gehele domein wordt ontvouwd en van
daaruit de opties voor het niet-militaire deel ervan in een verordenend plan worden vastgelegd.
Een eerste inhoudelijke bespreking van (een tussentijdse versie van) deze visie en voorstellen
met de bevoegde overheidsinstanties heeft aan de hand van een discussienota reeds in juli 2003
plaatsgevonden. In december 2003 is dit op basis van geactualiseerde informatie en voorstellen
herhaald. Na het doorlopen van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied heeft in
september 2008 nieuw overleg met hogere overheden plaatsgevonden. Ter formalisering hiervan
heeft het stadsbestuur in november 2008 een schrijven aan de Deputatie gericht.
In vervolg hierop is eind maart 2009 tussen Stad en Provincie afgesproken dat in eerste instantie
wordt toegewerkt naar twee RUP’s die op elkaar zijn afgestemd :
- een gemeentelijk RUP voor de herziening van een aantal aspecten voor lokale bedrijvigheid
binnen het bedrijventerrein Domein van Brustem (omzetting deel regionaal naar lokaal,
aanpassingen aan een aantal voorschriften). Dit is in najaar 2010 goedgekeurd
- een provinciaal RUP (PRUP) voor de herziening van een aantal aspecten voor het regionale
bedrijventerrein Domein van Brustem (omzetting faciliteitenzone naar regionaal
bedrijventerrein, aantal grenscorrecties i.f.v. werkbare percelen, aanpassingen aan de
voorschriften, aanpassing van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied). Bij dit PRUP
is ook een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt. De Stad heeft beide voorbereid. Dit
PRUP is in mei 2015 definitief vastgesteld.
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De overige niet-militaire delen van de Domein van Brustem worden met de twee voornoemde
RUP’s niet gevat. In functie van bescherming van het landschap en wenselijke recreatieve
ontwikkelingen wenst het stadsbestuur ook deze delen in een RUP te ordenen. Dit RUP heeft als
voorlopige werktitel eerst RUP Domein van Brustem 3 meegekregen; de GECORO suggereerde
de naam ‘RUP amfitheater domein van brustem’. Begin 2016 is er voor gekozen dit RUP de naam
‘evenementendomein van Brustem’ te geven. In de aanloop van de voorlopige vaststelling is dit
midden 2018 terug veranderd naar RUP ‘Brustem 3 – domein van Brustem’.
De specifieke voorbereiding voor dit gemeentelijk RUP domein van brustem 3 / evenementendomein van Brustem en van de bijhorende plan-MER zijn in najaar 2010 gestart met
startvergaderingen met de stad en de provinciale en gewestelijke planningsdiensten. De
kennisgevingsprocedure van de onderbouwende plan-MER heeft in najaar 2011 – zomer 2012
een eerste maal gelopen en is nadien nogmaals herhaald. Het eigenlijke eerste MER-onderzoek
heeft in najaar 2015 – voorjaar 2016 plaats gevonden. Hiertoe is o.m. door het Departement
Landbouw en Visserij een snelle LandbouwImpactStudie (LIS) uitgevoerd waarop toen werd
gesteund. Ook eerdere onderzoeken over het aanleunende PRUP regionaal bedrijventerrein,
zoals het RVR en de LER, reiken nuttige informatie aan. Dat ontwerp-plan-MER is eind mei 2016
met de adviserende instanties doorgesproken en heeft, mits een reeks aanpassingen worden
doorgevoerd, op hoofdlijn fiat gekregen.
Hierop voortbouwend is een volgende versie van het RUP, voorontwerp 6 uitgewerkt. Deze is
besproken in een plenaire vergadering half augustus 2016. Gelet op de verschillende
bemerkingen en wijzigingen die daar naar voor zijn gekomen, is een aangepast voorontwerp 7b
op bilaterale overleggen met Onroerend Erfgoed, Natuur en Bos en Defensie doorgenomen. Het
voorontwerp 8 dat daarvan het resultaat was, is in november 2016 aan een tweede plenaire
vergadering voorgelegd.
Dan en nadien zijn zwaarwegende bemerkingen vanuit natuuraspecten (waardevolle graslanden)
en Defensie (versterkt gebruik militaire oefensite vanuit het nieuw goedgekeurde strategisch plan
Defensie) naar boven gekomen. Gericht bilateraal overleg heeft begin 2017 tot een consensus
tussen stad, ANB en Defensie over de principes van een aangepast RUP geleid: een RUP dat
stoelt op drie pijlers (occasionele evenementen, natuurontwikkeling van waardevolle
graslanden, goed bruikbaar militair oefenterrein) en dat een ruimer deel van het domein van
Brustem, met name het centrale deel en de hele zuidelijke en oostelijke randen beslaat. Op dat
verruimde plangebied met een aantal nieuwe planopties is een nieuwe ontwerp-plan-MER
opgemaakt. De kennisgeving hiervan heeft in de loop van april en mei 2017 gelopen; hieruit zijn
nieuwe richtlijnen van de Dienst MER voortgevloeid. Het voorontwerp 11b dat aan een derde
plenaire vergadering is voorgelegd en er een voorwaardelijk gunstig advies heeft gekregen en
het ontwerp-RUP stoelen op dezelfde principes.
Dat ontwerp-RUP is parallel met het definitief ontwerp van plan-MER opgemaakt. Over deze
laatste heeft begin juni 2018 nog een dienstenoverleg plaats gevonden en nadien nog meerdere
bilaterale overleggen. Deze hebben het plan en de plan-MER op enkele punten nog bijgesteld.
Na goedkeuring van de plan-MER is het ontwerp-RUP afgewerkt en voor voorlopige vaststelling
aan de Gemeenteraad voorgelegd. Daarbij zijn de groeiende drone-activiteiten in een deel van
het plangebied als vierde belangrijke functie naar voor geschoven.
De Gemeenteraad heeft het ontwerp-RUP op 24/9/2018 voorlopig vastgesteld. Een openbaar
onderzoek erover heeft gelopen van 19/10 tot 16/12/2018. De GECORO heeft de binnengekomen
adviezen en bezwaarschiften op 14/3/2019 gecoördineerd en antwoorden erop geadviseerd.
Mede op basis van dat advies en ook op basis van een grote klemtoon van het nieuwe
stadsbestuur op de economische activiteiten en Droneport in het bijzonder in dit plangebied, is
voorliggend definitief ontwerp van RUP opgemaakt.
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1.1. Situering van het Domein van Brustem en het plangebied
Kaart 1

Situering

De voormalige militaire vliegbasis van Brustem is ten zuiden van de kernstad van Sint-Truiden
gelegen, in een overwegend open gebied tussen de dorpen Brustem, Aalst, Kerkom en Bevingen.
Daaromheen strekt zich het Haspengouwse landbouwgebied uit.
De Cicindria en de Melsterbeek stromen respectievelijk ten westen en ten oosten van het gebied.
In het zuiden bij Kerkom ligt het kasteelbos van het Wit Kasteel.
N3 Luikersteenweg, N80 Naamsesteenweg en N789 Borgwormsesteenweg zijn de voornaamste
verbindingswegen in de omgeving. Vanuit de binnenstad is het domein bereikbaar via
Luikersteenweg N3e.
Van noord naar zuid is het gebied ongeveer drie kilometer lang, de oost-westas meet ongeveer
een tweetal kilometer.
Centraal ligt de vliegveldinfrastructuur, waarvan de grootste start- en landingsbaan, met een
lengte van drie kilometer zich zuidwest-noordoost diagonaal over het domein uitstrekt. Deze is
de enige die actueel nog in gebruik is en wordt verder de hoofdstartbaan genoemd. De tweede
meest markante startbaan, de zogenaamde ‘dwarse baan’ loopt in oost-westrichting en de derde
baan, de zogenaamde duitse baan, strekt zich diagonaal in de andere richting uit.
Het Domein van Brustem neemt ruwweg een oppervlakte van 370 ha in. Ca. 80 ha daarvan zijn
reeds vervat in het RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’. Het plangebied van dit RUP
‘Brustem 3 – domein van Brustem’ beslaat ca. 282 ha.
Dit plangebied omvat het centrale deel en de zuidelijke en oostelijke randen van het Domein,
grosso modo van het (verruimde) bedrijventerrein tot tegen Naamsesteenweg; alsook een lob in
het noordoostelijk deel in de omgeving van Melsterbeek. Het neemt, in tegenstelling tot vroegere
versies, ook grote delen van het militair oefenterrein mee.

1.2. Probleemstelling
Vanuit verschillende instanties en initiatiefnemers werden in het verleden (periode 2003 – 2012)
programmatorische elementen als mogelijkheden en wenselijkheden m.b.t. het gehele Domein
van Brustem geformuleerd :
 hernieuwd gebruik van (grote delen van) de zuidelijke helft van het domein als militair
oefenterrein
 inpassing van de (bestaande) infrastructuur voor het occasioneel functioneren van het
vliegveld ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteit
 bijkomende (reserve)bedrijventerreinen in functie van de regionale rol van Sint-Truiden
 een ruimtelijk kader dat het gewenste (nog uit te klaren) ontwikkelingsperspectief op
toeristisch-recreatief vlak concretiseert, met als vroeger geformuleerde aanzetten de
themaparken fruit en luchtvaart
 inplanting van sportinfrastructuur, al dan niet met een voetbalstadion
 benutting van de centrale open ruimte aan de startbanen voor occasionele
massamanifestaties in open lucht (optredens, festivals, evenementen, …)
 landschappelijke afwerking en inrichting van het domein (centrale bouwvrije agrarische zone,
afwerking van de bebouwingsranden, realisatie van de bosgebieden, bakens)
 …. .
Aanvullende elementen kunnen zijn :
 de realisatie van de zuidelijke groene schakel en van continuïteit in de recreatieve as langs
Romeinse weg
 een optimalisering van de landbouwfunctie en van de natuurontwikkeling
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….

Voor de opmaak van het RUP Brustem 3 – domein van Brustem en de feitelijke ontwikkeling van
dit centrale deel van het Domein komen thans als belangrijkste probleemstellingen naar voor :
 inpassing van de (bestaande) infrastructuur voor het occasioneel en op beperkte schaal
functioneren van het lokale vliegveld ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteit
 een ruimtelijk kader dat de gewenste ontwikkelingen op toeristisch-recreatief vlak
concretiseert, met name het gebruik van de centrale open ruimte voor occasionele cultureelrecreatieve massa-evenementen, in relatie tot de mogelijkheden en beperkingen die Sevesobedrijven in het nabije bedrijventerrein hiertoe bieden en tot de twee andere belangrijke
functies in dit gebied
 de bescherming en ontwikkeling van de natuurwaarden (waardevolle graslanden, ook
belangrijk voor akkervogels) in het domein zelf en in het gedeelte van de Melsterbeekvallei in
de noordoostelijke rand van het Domein
 landschappelijke afwerking en inrichting van het domein (centrale bouwvrije agrarische zone,
afwerking van de bebouwingsranden, realisatie van de bosgebieden in relatie tot zichtlijnen)
 een ruimtelijk kader voor een samenhangend en goed bruikbaar militair oefenterrein in het
zuidoostelijke deel en de westelijke rand
 een ruimtelijk kader voor de onbemande luchtvaartactiviteiten (drones) in vooral de westzijde
van de centrale open ruimte.
Een afweging en inpassing van deze mogelijkheden binnen een samenhangende ontwikkeling
van het gehele gebied is gewenst.

1.3. Belangrijkste wijzigingen sinds de goedkeuring van het RUP
Bedrijventerrein Domein van Brustem
Ten opzichte van eind 2002, de periode waarin het RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem in
de noordelijke rand van het domein is goedgekeurd, zijn volgende belangrijke punten op juridisch
of feitelijk vlak gewijzigd of door het gevoerde overleg met betrekking tot het centrale deel van
het Domein van Brustem duidelijk geworden :


8

het stadsbestuur heeft een verkennende studie over de economische haalbaarheid van een
occasioneel vliegveld in Brustem afgerond; deze oogt positief. Zoals dat ook in het
ontwikkelingsperspectief in het provinciaal ruimtelijk structuurplan is opgenomen, gaat de
Provincie akkoord met beperkte vliegactiviteit in dit gebied. Eerste vliegveldgerichte
bedrijvigheid (helikoptervluchten) is opgestart. Ook de Limburgse ReconversieMaatschappij
(LRM), die het middelste deel van de hoofdstartbaan en de naastgelegen graslanden van de
militaire overheid, en Brustem IndustriePark nv (BIP) nemen verder initiatieven ter
ondersteuning van de luchtvaartgerichte bedrijvigheid in het bedrijventerrein. De droneport
die in samenwerking met de stad wordt opgezet is hiervan het krachtigste en meest
innoverende voorbeeld. Deze hoogtechnologische bedrijvigheid gebruikt sinds 2015 de
loodsen 26/27 als uitvalsbasis en voor binnenvluchten en een vliegzone boven de westzijde
van de centrale open ruimte, omheen de kruising van de duitse en de dwarse baan, banen
die ook voor het opstijgen en landen worden gebruikt. Vanaf voorjaar 2017 is ook een ruimere
vliegzone voor iets minder experimentele vluchten over nagenoeg de gehele centrale open
ruimte ten noordwesten van de hoofdstartbaan vergund. Een nieuw bedrijfsgebouw op de kop
van de zone voor luchtvaartgerichte bedrijvigheid, met ook een controletoren, is sinds 2018
in gebruik. Voor het stadsbestuur is dit een belangrijke en toekomstgerichte ontwikkeling
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het stadsbestuur heeft de laatste jaren, en in toenemende mate, vanuit overleg met
geïnteresseerde initiatiefnemers die de unieke situatie en haalbaarheid ervan op deze plek
onderstrepen, gekozen om een groot deel van de niet-militaire centrale open ruimte van het
Domein van Brustem te gaan benutten voor occasionele grootschalige massaevenementen in de cultureel-recreatieve en sportieve sfeer (met name met een focus op
een klein aantal evenementen, festivals en optredens per jaar); een tijd lang is er naar gezocht
ook een aantal militaire gronden net ten zuiden van de hoofdstartbaan hierbij in te schakelen,
maar dit idee is voorjaar 2017 verlaten. Hiertoe zijn voorbereidende verwervingen,
samenwerkingsovereenkomsten en werkzaamheden op het terrein die binnen de actuele
juridische context vergunbaar zijn reeds aangezet. Het objectief is het eerste dergelijk massaevenement met uitstraling in heel Vlaanderen en ruimer zo mogelijk al de komende jaren te
laten plaatsvinden, na enkele kleinere proefsessies vooraf



voetbalclub STVV heeft volledig afgezien van de bouw van een nieuw eersteklassevoetbalstadion in Brustem en vernieuwt stapsgewijze het stadion van Staaien. De club wenst haar
oefenvelden te bundelen, te optimaliseren en uit te breiden, ziet hiervoor af van een
denkspoor om een oefensite te ontwikkelen aan Bornedries en haakte enkele jaren geleden
terug aan bij het oorspronkelijke idee (cfr. eerste voorstudie voor een RUP in het Domein van
Brustem) om een oefensite te realiseren aan de rand van het bedrijventerrein van Brustem,
voor volwassen- en voor jeugdploegen. In ogen van het stadsbestuur betreft dit een
laagdynamische site met louter buitensportoefenvelden, die bruikbaar zijn voor STVV en
andere Truiense sportclubs, in eerste instantie deze uit nabij gelegen dorpen zoals Brustem
en Aalst.
In 2010 heeft het stadsbestuur overwogen ook om in de rand van het bedrijventerrein,
aansluitend bij de buitensportoefenvelden, een gebouw voor binnensporten op
(boven)stedelijk niveau, bijv. een zwembad of centrale binnensporthal, te voorzien wanneer
dit vanuit veiligheidsoogpunt (Seveso) mogelijk zou zijn. In dat geval zou een (boven)stedelijk
sportcomplex ontstaan. Het RVR over het regionale bedrijventerrein heeft de jaren nadien
uitgewezen dat een hoogdynamische concentratie van bezoekers (meer dan 1.000 personen)
in deze zone nabij twee bestaande Seveso-bedrijven niet aan de orde is. Het stadsbestuur
opteerde dan ook voor het behoud en de opwaardering van het zwembad op of nabij haar
huidige locatie en voor de uitbouw van een loutere buitensportoefensite in het Domein van
Brustem.
Gelet op de bezwaren die diverse hogere overheden bij deze optie voor een
buitensportoefensite hebben geformuleerd, kiest het stadsbestuur er thans voor deze uit dit
RUP te schrappen. De noden van de sportclubs zullen moeten wachten op een passend
antwoord



het stadsbestuur wenst geen nieuw manifestatiegebouw of evenementenhal meer in
Brustem te ontwikkelen, maar wil mogelijkheden voor hergebruik van bestaande hallen en
voor tijdelijke, lichte constructies hiervoor open houden. Mogelijkheden voor hergebruik van
de bestaande hallen 26/27 in het lokale bedrijventerrein zijn ondertussen ingevoerd
(herzienings-RUP lokale bedrijvenzone), maar deze loodsen zijn ondertussen in gebruik van
de droneport; deze in de zuidwestelijke lob zijn nog te optimaliseren



naar aanleiding van de laatste herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de
bijstelling van de taakstellingen voor bedrijvigheid daarin heeft de provincie het voorstel
geformuleerd om voor het regionaal bedrijventerrein in het Domein van Brustem een
uitbreiding te voorzien; dit is ondertussen opgenomen in het goedgekeurde provinciaal RUP
voor het regionaal bedrijventerrein en heeft het plangebied van voorliggend RUP Brustem 3
– domein van Brustem verkleind
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het provinciaal ruimtelijk structuurplan is ondertussen definitief vastgesteld en ook al een
eerste keer herzien. Het geeft buiten het versterken van de economische structuur van de
stad door heringebruikname van het vliegveld geen expliciete rol meer voor het domein van
Brustem aan. De voorstudie voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied is met de
goedkeuring door de Deputatie in april 2005 afgerond; hierin is voorgesteld van het Domein
van Brustem alleen het volledige bedrijventerrein mee in het kleinstedelijk gebied op te
nemen. Op basis van die voorstudie is het afbakenings-RUP opgemaakt en op 23/12/2008
door de Minister goedgekeurd. De grens van het kleinstedelijk gebied is hierin op de rand van
het goedgekeurde RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem gelegd. Bij de goedkeuring van
het provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem is die afbakeningslijn
verlegd omheen de uitbreiding van dat bedrijventerrein



het gewestelijk planningsproces voor de ruimtelijke visie op landbouw, bos en natuur in
Haspengouw-Voeren (AGNAS-proces) is door een beslissing van de Vlaamse regering eind
2005 afgerond en geeft in visie en concept een aantal gewenste ontwikkelingen in en rond
het Domein van Brustem aan. De opmaak van een gewestelijk RUP voor de omgeving van
Kerkom en Cicindria in de zuidelijke rand van het Domein is hierin als actie op korte termijn
voorzien. Actueel is dit nog niet gestart of in een AGNAS-jaarprogramma als prioriteit
opgenomen; naar aanleiding van meerdere gemeentelijke RUP’s in deze omgeving heeft het
toenmalige Ruimte Vlaanderen (thans Departement Omgeving, GOP) er zich mee akkoord
verklaard dat de gemeente de perspectieven uit die ruimtelijke visie ook in gemeentelijke
RUP’s mag vertalen



de militaire overheid heeft in opvolging van de overlegmomenten van 2003 geen ander signaal
gegeven dan dat zij haar eigendommen in het (zuidelijk deel van het) domein op korte of
middellange termijn opnieuw als militair oefenterrein, ten behoeve van de
onderofficierenopleiding te Saffraanberg, in gebruik wenst te nemen en dat zij voor de hiervoor
noodzakelijke herbestemmingen de Vlaamse overheid zal contacteren. In de loop van 2007
is duidelijk geworden dat het betreffende militair oefenterrein een kleiner deel van het domein
zal in beslag nemen, namelijk alleen het deel ten zuiden van de hoofdstartbaan en niet – zoals
voorheen gedacht – het hele deel ten zuiden van Romeinse weg. Het stadsbestuur wenste
dit bijkomende zuidelijke niet-militaire deel dan ook te verwerven en heeft dit ondertussen ook
in belangrijke mate gedaan. Tegelijk is uit de plenaire vergaderingen duidelijk geworden dat
het beoogde gebruik als buitenoefensite als nevenbestemming in een gemeentelijk RUP kan
worden opgenomen. In 2012 is duidelijk geworden dat de militaire overheid ook een bosstrook
in de westelijke rand van het domein als oefenterrein wil blijven benutten en in de bilaterale
overleggen begin 2017 is duidelijk geworden dat de intensiteit van het gebruik als militair
oefenterrein zal toenemen vanuit de nieuwe, sterkere rol die de school van Saffraanberg in
het goedgekeurd strategisch plan van Defensie heeft gekregen. Najaar 2018 is duidelijk
geworden dat de militaire eigendom van de westelijke bosrand tot tegen het bedrijventerrein
zal blijven doorlopen



mede in het licht van een dergelijk hernieuwd militair gebruik van delen van het Domein, en
van herschikkingen in het landbouwgebruik die daarmee gepaard zullen gaan, heeft de
Vlaamse LandMaatschappij (VLM) in 2006 overwogen een ruilverkavelingsproces voor het
gehele Domein van Brustem op te starten. Gelet op de verschillende projectintenties in de
rand van het bestemde bedrijventerrein en de aankondiging van een gemeentelijk RUP is de
start van dit proces uitgesteld; voorjaar 2008 heeft de functioneel bevoegde minister beslist
definitief van dit ruilverkavelingsproces af te zien. De militaire overheid wenst evenwel een
beperkt ruilproces door te voeren van de enkele landbouwenclaves ten zuidoosten van de
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start- en landingsbaan naar de centrale open ruimte in het domein; in ogen van de betrokken
landbouwers zijn de landbouwpercelen daar in hun actuele staat echter minderwaardige
landbouwgronden, die enkele jaren overgangsbeheer zullen vragen. Anderzijds bereidt de
provincie, naar aanleiding van het opgemaakte LandbouwEffectenRapport (LER) bij het
PRUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem, als flankerend beleid een grondenruil
voor. Sommige van de daarin betrokken landbouwers zijn ook gevat door voorliggend RUP.
Mogelijk komt een meer globale grondenruil en ruilverkaveling (nieuwe stijl) toch terug aan de
orde; vanuit de sector is daar in elk geval vraag naar


naar aanleiding van de eerste twee plenaire vergaderingen over dit RUP is alsmaar duidelijker
geworden dat met name grote delen van het centrale en zuidelijk deel van het domein erg
belangrijke natuurwaarden omvatten, in die mate dat een behoorlijk deel van de aanwezige
schrale graslanden dermate waardevol zijn dat ze in aanmerking zouden kunnen komen voor
aanmelding bij Europa als Habitatrichtlijngebied.

Meer in detail komen deze elementen in de desbetreffende hoofdstukken aan de orde, onder
meer om af te lijnen in hoeverre en op welke wijze kwaliteitsvol op voornoemde elementen kan
worden ingegaan.
Geconcludeerd kan alvast worden dat de situatie met betrekking tot dit gebied sinds eind 2002
grondig en aan steeds sneller tempo is veranderd. Een aantal problematieken en potenties, en
met name de mogelijkheid van grootschalige cultureel-recreatieve massa-evenementen, de
uitbouw van het militaire oefenterrein, de versterking van de natuurwaarden, met name van de
schrale graslanden, en de ondersteuning van de onbemande luchtvaartactiviteiten en andere
economische activiteiten dringen zich op waarvoor op korte termijn een RUP dat hiervoor het
kader biedt wenselijk is; andere relevante aspecten kunnen dan best in een beweging
worden meegenomen (bouwvrij gebied, bescherming vallei, gerichte bosontwikkeling, …).
Een ordening van deze centraal en zuidelijk gelegen delen van het Domein kan, afhankelijk van
de thematieken, in een gemeentelijk RUP worden opgenomen.

1.4. Parallel lopende RUP’s en studies
Het voornoemde houdt in dat de voorbije periode twee RUP’s voor aanleunende delen van het
Domein van Brustem parallel aan elkaar zijn opgemaakt:
 het RUP regionaal bedrijventerrein dat alle ontwikkelingen in de noordelijke rand bundelt en
dat door de stad voor de Provincie is voorbereid en in mei 2015 definitief vastgesteld
 en RUP Domein van Brustem 3 / thans RUP Brustem 3 – domein van Brustem dat zich focust
op de open ruimte van (eerst het niet-militaire deel van, en nu het volledige) het Domein.
Dit betekent dat afstemming gedurende beide planprocessen noodzakelijk was / is over de
precieze grens van beide plangebieden en over mogelijke interferenties naar gebruik, ontsluiting,
effecten. Deze is ook gebeurd.
In het kader van de twee RUP’s zijn in opdracht van het stadsbestuur ook ondersteunende studies
opgemaakt, met name een Ruimtelijk VeiligheidsRapport bij het PRUP regionaal bedrijventerrein
(reeds afgerond en eind juni ’13 door de Dienst VR goedgekeurd) en (gelet op een aantal te
verwachten omvangrijke effecten) een plan-MER bij het RUP Brustem 3 – domein van Brustem.
Ook tussen deze studies is de nodige samenhang noodzakelijk en gebeurd. Zo doet het RVR niet
alleen uitspraken over de mogelijkheden en beperkingen voor de Seveso-activiteiten in het
bedrijventerrein, maar geeft het ook aan welke de eventuele beperkingen zijn naar bijv.
grootschalige massa-evenementen in de centrale open ruimte.
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De opmaak van voornoemde twee RUP’s is vertrokken van de inzichten en conclusies die bij de
opmaak van het RUP voor de noordelijke rand tot stand zijn gekomen en in de goedgekeurde
documenten zijn neergelegd. Deze zijn niet automatisch overgenomen, maar zijn in het licht van
de actuele situatie waar nodig (grondig) bijgesteld en geactualiseerd. Achterliggend uitgangspunt
voor het geheel van beide RUP’s, en ook voor het voorliggend RUP Brustem 3 – domein van
Brustem, blijven de opties die in het gemeentelijk structuurplan reeds geformuleerd zijn (wat
betreft de centrale open ruimte, de Melsterbeekvallei, het belang van romeinse weg, de blijvende
luchtvaartactiviteit van lokaal niveau, …).
Sinds voorjaar 2018 heft zich een nieuwe problematiek aangediend, waardoor het domein van
Brustem mogelijk naast voorliggend gemeentelijk RUP nog door een derde, provinciaal, RUP zou
kunnen worden gevat. Het betreft de zoektocht van en voor een belangrijk automotivebedrijf uit
de gemeente naar een geschikte locatie voor een testkombaan. De provincie heeft daarvoor een
RUP opgestart en een kennisgevingsronde over de startnota ervan heeft gelopen. Meerdere sites
binnen het plangebied van voorliggend RUP komen mogelijks in aanmerking als locatie, maar de
startnota ervan geeft aan dat een locatie op de rand van het reeds bestemde hoogwaardige
bedrijventerrein en aanleunend in het oksel daarvan één van de mogelijke weerhouden
alternatieven is. Vermits het stadsbestuur dit PRUP en daarmee ook de automotive-bedrijvigheid
in de gemeente wil ondersteunen, wordt hier in het definitief ontwerp van dit RUP reeds op
geanticipeerd.

1.5. Belangrijkste wijzigingen sinds voorontwerp 6
In antwoord op de bemerkingen die in de eerste twee plenaire vergaderingen zijn geformuleerd
en nieuwe inzichten die vanuit het verdere onderzoek van de plan-MER naar voor komen, zijn
volgende belangrijkste wijzigingen in dit ontwerp doorgevoerd t.o.v. voorontwerp 6 dat in de
eerste MER is getoetst :


buitensportoefensite geschrapt, inspelend op vraag van adviesinstanties



tijdelijke toegang vanaf N80 sterker uitgewerkt en gekaderd binnen het dorpsgezicht en het
erfgoedlandschap en de aanwezige natuurwaarden



uitsluiting stroken vlak naast startbaan en overgrote deel ten zuiden van hoofdstartbaan
(beide met waardevolle graslanden) voor grootschalige en andere evenementen (dus
geen kamperen daar), en opname in groene bestemmingszone voor natuur omdat dit de
natuurwaarden van de aanwezige graslanden beter beschermt



inperken van het aantal activiteitsdagen en –periodes tot 2 (boven)regionale activiteiten op
8 dagen en in totaal 6 op 12 dagen + ondergrens (boven)regionale definiëren op 30.000
bezoekers



evenementenzone eerst in een recreatieve bestemming i.p.v. agrarisch gebied en nadien
grotendeels weer terug in agrarisch gebied, beide op vraag van adviesinstanties, omdat die
voor landbouw, zeker in het licht van de opties van het nieuwe stadsbestuur, zeker wel nut
kan hebben en omdat de natuurwaarden van de aanwezige graslanden toch beschermd
kunnen worden via een evenementenbeheersplan, evenals opname van een deel ervan in
een zone voor lijninfrastructuur en activiteiten voor onbemande luchtvaartactiviteiten
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opname van grotere zuidoostelijke delen van het domein (ook militaire oefenterrein) in het
RUP en in een natuurbestemming, ter versterking van een samenhangend geheel aan
waardevolle graslanden aldaar



gegarandeerde gevraagde doortocht voor militairen op eigen terrein naar westrand:
onteigening ingekrompen (en deel in concessie), maar wel met gegarandeerde doortocht voor
de tijdelijke groene schakel en een vluchtweg bij evenementen



kleiner natuurgebied en grotere zone voor kamperen bij grootschalige evenementen aan
Melsterbeek, waarbij de niet-overstromende delen van de noordoostelijke lob mee kunnen
worden ingeschakeld voor kamperen bij de grootschalige evenementen en de wanordelijke
situatie op het terrein kan worden opgelost



grotere omlegging romeinse weg (tijdelijke groene schakel) in zowel westen als oosten, ook
rond het militair oefenterrein zoals door Defensie gevraagd om tot een niet-doorsneden
oefenterrein te komen en rond de dronezone vastgelegd



opname bestaande wegenis Oude Borgwormseweg als straten en pleinen in het RUP i.f.v.
overname van Defensie



een vluchtweg / tracé tijdelijke Romeinse weg in westen mee in latere onteigening
opnemen (over de meest noordelijke vluchtweg kunnen parallel aan de verdere RUPprocedure nog onderhandelingen tussen stad, provincie en POM worden gevoerd om deze
volledig in rand van de bufferstrook van het regionaal bedrijventerrein te leggen tot Kapelstraat
(wat binnen de voorschriften van het PRUP mogelijk is over een breedte van 2,5 m meter) en
alzo het ruimtebeslag op de landbouw nog verder te beperken)



door adviesinstanties gevraagde opmaak van beheerplan erfgoedlandschap en van
evenementenvervoerplan verplichten



militair westelijk bosperceel zoals gevraagd grotendeels mee in natuurbestemming en de
meer noordelijke militaire gronden rond de domeinweg (die voorheen rondweg werd
genoemd) behoudens voornoemde vluchtweg niet meer mee over te dragen naar de stad



opname van een reeks uiterst kleine perceeltjes ten westen van het domein (waar vroeger de
lichtmasten voor de militaire startbaan stonden) in functie van verwerving daarvan van
Defensie door de stad



onderscheid evenementenzones ten noordwesten en de ene ten noordoosten van de
startbaan zodat deze beter afleesbaar zijn op het grafisch plan en er een geringere impact is
op het deel ten noordoosten: dit laatste is opgenomen in de natuurbestemming en kan voor
kamperen worden benut mits akkoord met Defensie en met de terrein(natuur)beheerder,
thans ANB, en met nodige veiligheidsmaatregelen.
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2. Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan
Kaart 2

Gewenste ruimtelijke structuur uit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De stad Sint-Truiden heeft de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan afgerond; de
vaststelling van het definitief ontwerp door de Gemeenteraad heeft eind mei 2017 plaats
gevonden. Het document is op 31/8/2017 door de Deputatie goedgekeurd.
Bindende bepaling 1 van het definitief vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van SintTruiden bepaalt een cultureel-recreatieve evenementensite op Vlaams niveau in het Domein van
Brustem en o.m. de Romeinse weg als basis voor het fietsroutenetwerk onderdeel zijn van de
cultuurtoeristische en recreatieve structuur en het te beschermen en te versterken grote geheel
Kerkom-domein van Brustem onderdeel van de groen- en waterstructuur.
Bindende bepaling 16 stelt de inrichting van de centrale open ruimte van het Domein van Brustem
voor een gelimiteerd aantal evenementen van Vlaams niveau of hoger voorop, evenals de
inschakeling van loodsen 55 / 66 in dat domein voor binnen-evenementen op (boven)stedelijk
niveau.
Bindende bepaling 17 stelt de opmaak van een RUP voor het groot geheel natuur van Kerkomdomein van Brustem, met inbegrip van de waardevolle graslanden in de zuidoostelijke rand van
dat domein, voorop.
Bindende bepaling 26 van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden
bepaalt dat de stad in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de bouwvrije zone op de
zuidelijke plateaus en de bijhorende voorschriften vastlegt. Het richtinggevend deel geeft aan dat
ook het centrale deel van het domein van Brustem tot deze bouwvrije zone behoort.
Het richtinggevend deel van het definitief vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Sint-Truiden formuleert een specifiek conceptelement over het domein van Brustem en geeft de
drie hoofdfuncties ervan (evenementen, militair oefenterrein en waardevolle natuur) aan, alsook
de mogelijkheden/wenselijkheden en beperkingen van recreatieve infrastructuur in het domein
van Brustem.
Ruimtelijk conceptelement nr. 11. ‘Het domein van Brustem uitbouwen tot een dynamisch en
open activiteitenpark tot in het amfitheater, en tot waardevolle natuur en militaire oefenterrein in
de hele zuidoostelijke rand ervan’ geeft aan dat een stapsgewijze realisatie van het domein, op
een kwalitatieve manier en in functie van de reële noden vooropstaat. Ruimtelijk worden daarbij
vier elementen van belang aangeduid: de openheid van het centrale, komvormige amfitheater
waarin de startbaan een baken in het landschap blijft, de domeinweg met eraan gekoppeld een
reeks afgescheiden activiteitenplekken, de Romeinse weg en de zuidelijke groene schakel als
structurerende assen, een goede band en betrokkenheid met de omliggende kernen (vooral
Aalst, Kerkom en Bevingen) en een goede aaneensluiting van de te versterken waardevolle
graslanden met de bossen van Kerkom. De hoofdtoegang van het domein komt aan N 3 in de
omgeving van de aantakking van Luikersteenweg en wordt representatief uitgebouwd; voor de
massa-evenementen is de mogelijkheid van een, telkens tijdelijk in te richten, zijtoegang vanaf
N80 aangegeven.
Bijgaande kaart geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Sint-Truiden weer zoals die in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan sinds 2017 is opgenomen.
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In het herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in het richtinggevend deel van het definitief
ontwerp volgend ruimtelijk conceptelement voor het Domein van Brustem op genomen (de delen
in schuine letters zijn de nieuwe delen die uit de herziening).
11.
Het domein van Brustem uitbouwen tot
een dynamisch en open activiteitenpark
omheen het amfitheater, en tot waardevol
natuur en militaire oefenterrein in de hele
zuidoostelijke rand ervan.
De herontwikkeling van het merendeel van dit
domein dat niet meer door de militairen zal
worden benut (actueel quasi het volledige deel
ten noordwesten van de startbaan) levert een
belangrijke bijdrage aan het functioneren van de
stad, en dat op meerdere vlakken (werk,
ontspanning, nabije open ruimte, vliegverkeer, in
medegebruik ook ophaalpunt van toeristische
bussen, oefensite voor leerling-chauffeurs, …).
Evenwichten tussen bebouwing en open ruimte, tussen bedrijvigheid en ontspanning (sport en
evenementen) en tussen de hoofdfuncties van bedrijvigheid, evenementen, natuur en militaire
gebruik staan daarbij voorop. Deze herontwikkeling gebeurt veel meer dan tot nog toe op een
kwalitatieve manier in functie van de reële noden (dus stapsgewijze). Ruimtelijk zijn vier
elementen van belang: de openheid van het centrale, komvormige amfitheater waarin de
startbaan een baken in het landschap blijft is hiervan de belangrijkste. Daarnaast zijn er de
domeinweg met eraan gekoppeld een reeks afgescheiden activiteitenplekken; de Romeinse weg
en de zuidelijke groene schakel als structurerende assen, een goede band en betrokkenheid met
de omliggende kernen (vooral Aalst, Kerkom en Bevingen) en een goede aaneensluiting van de
te versterken waardevolle graslanden met de bossen van Kerkom tot een samenhangend groot
geheel natuur. De hoofdtoegang van het domein komt aan N3 in de omgeving van de aantakking
van Luikersteenweg en wordt representatief uitgebouwd.
De potentie van de startbaan voor een lokaal vliegveld, economisch gericht op bijzondere
luchttransporten (herstel en onderhoud, beperkte vracht, beperkt aantal zakenvluchten, …) wordt
benut. Functioneel wordt in de bedrijvenzone onderscheid gemaakt tussen hoogwaardige, deels
luchtvaartgerichte bedrijvigheid met inbegrip van infrastructuur voor luchtvaartgerichte
evenementen en cultuur en zones voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid zonder verkooppunten
(LO-zones, stapsgewijze in te vullen). Aan de westelijke rand wordt een reserveplek voor
hoogwaardige (fruit)bedrijvigheid gereserveerd. Loods 27, met haar erfgoedwaarde, en loodsen
55 / 66 fungeren onder het beheer van de stad eventueel als evenementengebouw.
Het amfitheater en de aanleunende niet-militaire bossen fungeren als een groot wandelgebied
nabij de stad en behouden door hun laagdynamisch karakter ook hun natuurwaarde voor dieren.
Het amfitheater zelf wordt als open ruimte voor een klein en gelimiteerd aantal
massaevenementen per jaar op Vlaams niveau en die bijdragen aan het gewenste imago van de
stad, vooral in de ruimere culturele sfeer (muziekoptredens en -festivals, landbouw- of
luchtvaartbeurzen, …), uitgebouwd. Het benut hierbij dan de parkeermogelijkheden van de
startbaan en van het bedrijventerrein en de mogelijkheid van een occasionele, telkens tijdelijk in
te richten, zijtoegang vanaf N80; de bereikbaarheid van de evenementensite vraagt voorafgaand
grondig onderzoek en verbetering. Mogelijke andere recreatieve ontwikkelingen in het domein
sluiten bij voorkeur aan de bebouwde delen van de noordrand aan. De vliegveldtoren wordt als
baken en uitzichtpunt op het domein en op de stad benut. Het domein kan met dit alles een

15

OMGEVING – juni 2019 - 08177_05_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O

toeristisch-recreatieve rol op regionaal niveau vervullen. Bijkomende lawaaisporten (ook races,
oefenwedstrijden, testritten) andere dan vliegsporten zijn er niet gewenst.
Het RUP Brustem 3 – domein van Brustem geeft mede uitvoering aan dit richtinggevend
conceptelement.
Een RUP Brustem 3 – domein van Brustem met bescherming van de landschappelijke kwaliteiten
van het centrale deel van het Domein en van de natuurwaarden in de zuidelijke en oostelijke
randen ervan en met occasionele grootschalige cultureel-recreatieve elementen steunt dus op
het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft er mee uitvoering aan.

3. Bestaande en juridische context
3.1. Relatie met andere structuurplannen
3.1.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalt dat de
(bijkomende) regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden in provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen (of op vraag van de provincie in een gewestelijk plan) worden afgebakend.
Het richtinggevend gedeelte geeft aan dat nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur 1 enkel mogelijk is in stedelijke gebieden of netwerken en in provinciale toeristische
gebieden of primaire knooppunten. Nergens in het RSV is sprake van Brustem als (regionale)
luchthaven; het richtinggevend deel geeft aan dat de vliegvelden van een lagere categorie dan
regionale luchthavens van lokaal belang zijn. Onderzocht moet worden in hoeverre vliegvelden
van lokaal belang kunnen worden geoptimaliseerd voor recreatief en scholingsvliegen. Voor de
vliegvelden van lokaal belang gelegen in het stedelijk gebied wordt de toekomstige bestemming
vastgelegd in het afbakeningsplan voor het stedelijk gebied.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is de voorbije jaren herzien, onder meer wat betreft de
taakstellingen aan wonen en bedrijvigheid voor de verschillende provincies. Limburg krijgt daarbij
voor de planperiode 2007-2012 een bijkomend pakket voor regionale bedrijventerreinen
toegewezen.
De Vlaamse overheid werkt thans aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat, samen met een
aantal eveneens in opmaak zijnde beleidskaders, het RSV zal vervangen.

Haspengouw in het RSV
Haspengouw behoort tot de grote, aaneengesloten gebieden van het buitengebied, die
structurerend zijn voor de randen van Vlaanderen. Doordat de streek een grote samenhang

1
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Het RSV definieert hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur als volgt : ‘Onder hoog-dynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt die infrastructuur verstaan die, omwille van haar intrinsieke aard, in haar
onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de
bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt.
Hoog- en laagdynamische toeristische-recreatieve infrastructuur wordt gebruikt in tegenstelling tot de gangbare
opdeling intensieve en extensieve recreatie, die vooral vanuit de aard van de infrastructuur zelf vertrekt. Dit betekent
dat naargelang van de aard en de inrichting van de infrastructuur van de toeristisch-recreatieve activiteiten zelf, een
bepaalde infrastructuur op de ene plaats laag- en op de andere plaats eerder hoog-dynamisch kan genoemd
worden. Het is onmogelijk algemeen geldende kwantitatieve normen te definiëren die het onderscheid maken tussen
hoog- en laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur.’
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vertoont en slechts in beperkte mate gewijzigd is door ingrepen, wordt ze beschouwd als een
gaaf landschap op Vlaams niveau. Haspengouw is ook een van de belangrijkste landbouwregio’s
in Vlaanderen en is structurerend voor de agrarische structuur.
Het RSV doet geen specifieke uitspraken over de gewenste ruimtelijke structuur van
Haspengouw. Wel stelt de Vlaamse overheid zich tot taak de agrarische structuur af te bakenen
in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Vlaams ecologisch netwerk
Het Vlaams ecologisch netwerk (VEN), zoals omschreven in het decreet op het natuurbehoud, is
opgenomen in het RSV.
Beleidsmatig wordt geopteerd voor de realisatie van 125.000 ha grote eenheden natuur (GEN)
en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), 150.000 ha natuurverwevingsgebied en
10.000 ha ecologisch verantwoorde bosuitbreiding.
De Vlaamse overheid bakent deze gebieden af in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Een eerste fase van het VEN is in najaar 2003 afgebakend. Geen enkele van de sites die voor
dit gemeentelijk RUP zijn geselecteerd zijn in deze eerste fase van het VEN gelegen.

Ruimtelijke visie landbouw, bos en natuur Haspengouw-Voeren
Kaart 3

Gewenste ruimtelijke structuur voor het Plateau van Landen, Gingelom en SintTruiden (Droog-Haspengouw)

Eind 2003 heeft de Vlaamse regering beslist tot de opstart van de planningsprocessen voor
enkele pilootgebieden waarvoor gebiedsgericht de gezamenlijke afbakening van de natuurlijke
en de agrarische structuur zal worden voorbereid. Haspengouw (Vochtig en Droog) is hiervoor
een van de twee pilootregio’s. Het opzet is in overleg met sectoren en overheden een ruimtelijke
visie en concept voor het buitengebied in de regio op te bouwen (evt. gedifferentieerd naar
deelgebieden) en van daaruit naar een gelijkwaardige afbakening van de natuurlijke en de
agrarische structuur in de regio te gaan (in een of meer RUP’s al naargelang de prioriteiten). Deze
visie en concept zullen meer gedetailleerd zijn dan het provinciaal structuurplan, maar op een
hoger abstractieniveau dan het gemeentelijk structuurplan.
Het vooronderzoek en het overlegproces naar de opbouw van visie, concept en actieprogramma
zijn in de zomer van 2005 afgerond met een nota aan de Vlaamse regering met daarin een
voorstel van gewenste ruimtelijke structuur en van programma voor uitvoering. Die voorgestelde
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten in deze verkenningsnota sporen in zeer grote mate
met de gemeentelijke inzichten en voorstellen, zoals uit volgende omschrijving blijkt.
De voorgestelde beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten in deze gewenste ruimtelijke
structuur sporen in zeer grote mate met de gemeentelijke inzichten en voorstellen.
Conceptelementen die van toepassing zijn voor het Domein van Brustem en zijn omgeving
(gelegen binnen het deelgebied C1 Plateau van Landen, Gingelom en Sint-Truiden) zijn:
 het vrijwaren van ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw op
de leemplateaus ten zuiden van N3 (heel schematisch aangeduid op de kaart gewenste
ruimtelijke structuur van Droog-Haspengouw, deelgebied C1, zie kaart 3)
 behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden in
de valleien van Cicindria en Melsterbeek
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samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten in de omgeving
van Kerkom behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en landschapselementen (sommige VEN, meeste in verwevingsgebieden); voor de samenhang tussen deze
bossen is de verbinding van de kasteelparken van Kerkom, over de bossen in de zuidelijke
en oostelijke randen van het Domein van Brustem naar Melsterbeekvallei expliciet in de
gewenste ruimtelijke structuur opgenomen
 vrijwaren en versterken van landschappelijk waardevolle gebieden met erfgoedelementen als
landschappelijke eenheden, in quasi de hele vallei van Cicindria met kasteeldorp Kerkom
 behoud van het landschapsbepalend lijnvormig erfgoedelement van de Romeinse heirbaan.
In het programma van uitvoering wordt de opmaak op korte termijn voorgesteld van een
gewestelijk RUP voor de omgeving van Kerkom voor ca. 50 ha bijkomende bebossing en voor
het differentiëren van de overige groen- en bosgebieden in de Cicindriavallei als natuurverwevingsgebied. Ook wordt bevestiging van de agrarische bestemming op het gewestplan voor
het aangesloten agrarisch gebied ten zuiden van N3 vooropgesteld.

De Vlaamse regering heeft, na een principiële beslissing over alle afbakeningsprocessen voor
landbouw, bos en natuur in juni, op 5/12/2005 een beslissing over het planningsproces
Haspengouw-Voeren genomen. De regering herbevestigt daarin de agrarische bestemming van
zeer grote delen van de agrarische gebieden uit de gewestplannen; in Sint-Truiden is dit het geval
voor ongeveer de helft van het grondgebied, met name de hele oostelijke kant (grofweg ten
oosten van de lijn Kortenbos-Ordingen-Kerkom) en de zuidwestelijke hoek (ten westen van de
lijn Kerkom-Bevingen-Wilderen). ‘In deze herbevestigde agrarische gebieden kunnen gemeenten
op basis van opties in goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
planningsinitiatieven nemen voor agrarische bedrijvenzones van lokaal belang, differentiatie van
het agrarische gebied in functie van de bebouwingsmogelijkheden, natuur- en
landschapselementen van lokaal niveau, natuur in de bebouwde omgeving, wonen, werken,
openbaar nut, toerisme en recreatie op lokaal niveau, lokale wegen of in uitvoering van
goedgekeurde planologische attesten. Bij elk van deze planningsinitiatieven moeten de
inhoudelijke uitgangspunten en de kwantitatieve opties ten aanzien van de hoofdfunctie landbouw
in acht genomen worden.’ De beslissing bevat geen herbevestiging van natuur- of bosgebieden.
Het domein van Brustem valt volledig buiten dit herbevestigd agrarisch gebied (zie kaart 5).
Daarnaast bevat de regeringsbeslissing de goedkeuring van een operationeel uitvoeringsprogramma waarin de opmaak van een beperkt aantal gewestelijke RUP’s (al dan niet na
voorafgaand onderzoek) is opgenomen. Op het grondgebied van Sint-Truiden betreft het vijf
RUP’s :
 twee op korte termijn op te starten: RUP Vinne (met verbinding richting (bossen van, nvdr)
Duras en RUP Mergelgebied Klein-Gelmen/Gelinden) en
 drie op te starten na voorafgaand specifiek onderzoek: RUP Valleien Melsterbeek, Molenbeek
en Kelsbeek (in noordwestelijk gebied, nvdr), RUP(‘s) met herbestemmingen van vier
woonuitbreidingsgebieden, met name in Velm, Zepperen en Gelinden en RUP Omgeving
Kerkom/Brustem. Dit laatste, zo blijkt uit de begeleidende nota, heeft betrekking op de
kasteelbossen en natuurwaarden in de omgeving van Kerkom, de Cicindriavallei en de
verbinding in de bosstructuur richting Melsterbeek (Brustem). Dit onderzoek is thans nog niet
opgestart of in een AGNAS-jaarprogramma opgenomen; het is aangegeven als reden waarom
heel deze zone, inclusief het domein van Brustem, niet mee in het herbevestigd agrarisch
gebied is opgenomen.
Gewestelijke RUP’s voor bouwvrije agrarische gebieden worden voor heel de regio niet
noodzakelijk geacht.
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Conclusie
Het opzet van dit RUP spoort met de opties van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en
met de voorliggende gewestelijke uitwerkingen daarvan, behoudens mogelijk op volgende
punten.
Inhoudelijk kan de herbestemming van delen agrarisch gebied in de centrale open ruimte mogelijk
conflicteren met de gewestelijke optie tot het vrijwaren van ruimtelijk-functioneel samenhangende
gebieden voor land- en tuinbouw op de leemplateaus ten zuiden van N3, wanneer dergelijke
herbestemming de agrarische structuur van dit deelgebied van Droog-Haspengouw aantast.
Zoals aangegeven in de nota gewenste ruimtelijke structuur Haspengouw-Voeren zal dit bij
eventuele bestemmingswijzigingen mede tot op perceelsniveau moeten bekeken worden, in het
bijzonder naar de ligging van bestaande landbouwbedrijfszetels en huiskavels om maximaal te
vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande landbouwbedrijven in het
gedrang zou komen. Verderop in deze toelichtingsnota (zie sub-hoofdstuk 8.6) wordt dit aspect
inhoudelijk beargumenteerd. Door het niet opnemen van dit centrale deel van het Domein in het
herbevestigd agrarisch gebied, geeft het gewest evenwel aan dat dit gebied binnen de agrarische
structuur van de ruimere omgeving minder van belang is.
Wanneer de toeristisch-recreatieve infrastructuur in het gebied een hoogdynamisch karakter
heeft of potentieel in zich heeft, kan een herbestemming ervoor alleen binnen een afgebakend
stedelijk gebied. De vooropgestelde grootschalige massa-evenementen in cultureel-recreatieve
sfeer op Vlaams niveau hebben op zich zeker een hoogdynamisch karakter, maar door de geringe
inrichting die ze behoeven en door hun occasioneel opzet (en de beperkingen die het RUP
daarvoor zal opleggen), wijzigen zij de ruimtelijke inrichting van het gebied en zijn omgeving
nauwelijks en beïnvloeden zij het functioneren van het gebied en zijn omgeving slechts een klein
aantal momenten (max. 2) / dagen (max. 8) per jaar. De vraag stelt zich dan ook of voor dergelijke
occasionele evenementen eveneens de eis van ligging binnen een afgebakend stedelijk gebied
geldt.
De wijze van bekijken van de grootschalige massa-evenementen in cultureel-recreatieve sfeer
op Vlaams niveau stelt een subsidiariteitsprobleem dat in de startvergadering met de drie
verschillende bevoegde overheden is uitgeklaard. Afgesproken is dat het occasionele karakter
van de evenementen bepalend is, dat de betreffende zone daarom buiten de afbakeningslijn van
het kleinstedelijk gebied wordt gehouden, dat de provincie er geen RUP voor zal opmaken omdat
het provinciaal structuurplan geen kader of categorie voor festivalweiden heeft en dat naar alle
waarschijnlijkheid ook het gewest geen RUP voor dit voormalige militair domein zal opmaken
aangezien de militaire bestemming reeds is omgezet.
Om deze toepassing van de subsidiariteit te bevestigen heeft de stad officieel aan de provincie
het mandaat gevraagd voor de opmaak van dit RUP, nadat het gewest duidelijk heeft gemaakt
dat het er geen gewestelijk RUP voor zal opmaken. Beide mandaten zijn gegeven.

3.1.2. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan (definitief vastgesteld door de Provincieraad op 18
september 2002) geeft in het richtinggevend deel Sint-Truiden een belangrijke rol in de gewenste
ruimtelijk-economische structuur, welke kan versterkt worden door heringebruikname van het
vliegveld te Brustem. De landingsbaan biedt mogelijkheden voor occasionele vliegactiviteiten en
luchtvaartgerichte bedrijvigheid. Verder wordt ook aangegeven dat de ontwikkelingen op het
voormalig militair domein in relatie moeten staan tot het stedelijk gebied en niet verder uitdijen in
het landschap.
Sint-Truiden wordt in het bindend gedeelte als toeristisch-recreatieve gemeente van type I voor
nieuwe hoogdynamische ontwikkelingen geselecteerd. In het richtinggevend gedeelte wordt het
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daarnaast ook mee opgenomen in een toeristisch-recreatief netwerk kastelen en hoeven
(Haspengouw) met ontsluiting van dat cultureel erfgoed via routes langs de Romeinse Kassei
(met expliciete vermelding van Brustem) en de voormalige fruitlijn; de uitbouw van een themapark
rond fruit dient de netwerkvorming te bevorderen.
De valleien van Melsterbeek en Cicindria zijn in het RSPL geselecteerd als provinciale natte
natuurverbindingen.
In navolging van de herziening van het RSV is het provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg
herzien (ministeriële goedkeuring 23 juli 2012); deze geeft een kader voor de uitbreiding van het
regionale bedrijventerrein in het domein van brustem maar bevat verder geen nieuwe elementen
voor dit plangebied.

Ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische structuur
Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg selecteert het buitengebied in Sint-Truiden
grotendeels binnen een agrarisch gebied van provinciaal belang; ook voor de omgeving van
het Domein van Brustem is dit het geval. In deze gebieden is grondgebonden landbouw
structuurbepalend op bovenlokaal niveau. Zij worden beschouwd als agrarische kernzones en
beschermd tegen verdere versnippering. Het recreatief medegebruik in deze gebieden is beperkt.
Bijzondere aandacht dient dan ook te gaan naar het vermijden van geïsoleerd gelegen
recreatieve constructies.
De selectie van de agrarische gebieden van provinciaal belang is vooral als een suggestie naar
de Vlaamse overheid te beschouwen; deze is in het gewestelijk planningsproces voor de
agrarische en natuurlijke structuur verder onderzocht en voor het Domein van Brustem dus niet
weerhouden (zie hoger in punt 3.1.1).

Ontwikkelingsperspectieven voor de toeristisch-recreatieve structuur
Kaart 4

Provinciaal ruimtelijk structuurplan: selectie toeristisch-recreatieve knooppunten

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg selecteert Sint-Truiden als toeristisch-recreatieve
gemeente van type I en geeft daarvoor volgende twee ontwikkelingsperspectieven aan.
De gemeenten met een stedelijk gebied kunnen zowel nieuwe als bestaande toeristischrecreatieve voorzieningen van provinciaal niveau 2 ontwikkelen op voorwaarde dat deze gelegen
zijn binnen het stedelijk gebied. Hierbij is een afstemming op het niveau van het betrokken gebied,
de draagkracht van de ruimte en het locatiebeleid belangrijk.

2
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Het provinciaal ruimtelijk structuurplan geeft aan dat het enkel uitspraken doet over toeristisch-recreatieve
voorzieningen van provinciaal niveau. Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn van provinciaal niveau als zij
voldoen aan volgende twee criteria.
 Het gaat om hoogdynamische infrastructuren of activiteiten die wegens hun intrinsieke aard in de directe
omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengen in de wijze van functioneren van de bestaande
ruimtelijke en sociaal-economische structuur. Daardoor wijzigen zij in belangrijke mate het bestaand
ruimtegebruik (bijvoorbeeld lawaaisporten, terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven). Zij zorgen meestal
voor grote verkeersstromen.
 Omwille van de schaal van de infrastructuren of van de activiteiten van provinciaal toeristisch-recreatief of
sociaal belang (bijvoorbeeld kampeerterreinen met dagattracties, vakantieparken, activiteiten met een
grootschalig karakter of regionale uitstraling) of omwille van een sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of
één grote voorziening op één plaats trekken zij een belangrijk aantal mensen per oppervlakte-eenheid aan. Het
richtcijfer voor de selectie van dagattracties bedraagt 50.000 bezoekers per jaar.
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Toeristisch-recreatieve knooppunten type I zijn gemeenten. Voor nieuwe toeristisch-recreatieve
voorzieningen in deze gemeenten wordt als perspectief vooropgesteld : in de gemeenten van
type I kunnen onder strikte voorwaarden nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen van
provinciaal niveau bijkomen. Zij kunnen worden ingeplant binnen de specifieke randvoorwaarden,
gesteld door de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente en door de plaatselijke
ruimtelijke context. Conform het principe van gedeconcentreerde bundeling moeten de nieuwe
ontwikkelingen steeds aansluiten bij de kernen of bij de bestaande infrastructuur. Daarbij gelden
volgende voorwaarden.
 De reële behoefte aan een toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau in een
ruimere omgeving (bijvoorbeeld in het toeristisch netwerk) wordt aangetoond.
 De toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau betekent een ruimtelijke
meerwaarde voor het omliggend gebied.
 De toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau wordt ingeplant
rekening houdend met natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarden.
 Nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau takken aan op
secundaire wegen of liggen in de nabijheid daarvan. De ontsluiting gebeurt best niet door
verstoringgevoelige gebieden. Het is wenselijk dat deze nieuwe ontwikkelingen (op termijn)
ook worden bediend door het openbaar vervoer.
Tot slot legt het structuurplan vast dat voor de toeristisch-recreatieve voorzieningen van
provinciaal niveau de provincie het ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt. De gemeenten kunnen in
dat verband wel voorstellen formuleren aan de provincie.
Het gebruik van de centrale open ruimte van het Domein van Brustem voor occasionele
grootschalige massa-evenementen in de cultureel-recreatieve sfeer op Vlaams niveau voldoet
grotendeels aan de twee criteria en de vier voorwaarden voor een toeristisch-recreatieve
voorziening van provinciaal niveau 3, maar richt zich enerzijds expliciet op een hoger niveau en is
anderzijds wel hoogdynamisch maar wijzigt de ruimtelijke inrichting van het gebied en zijn
omgeving nauwelijks en beïnvloedt daarenboven door zijn occasionele karakter het functioneren
van het gebied en zijn omgeving slechts een klein aantal momenten / dagen per jaar. Hierdoor
ligt de vraag open of dit in een RUP op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau kan worden
opgenomen.

Provinciale natuurverbindingen
Het PRSL selecteert een reeks natte en droge natuurverbindingen. Op het grondebied van SintTruiden betreft het een zestal natte natuurverbindingen in beekvalleien. Zowel Cicindriavallei als
Melsterbeekvallei zijn in de omgeving van het domein van Brustem als natte natuurverbinding
geselecteerd. Deze selectie beoogt belangrijke ontbrekende links in het Vlaams Ecologisch
Netwerk en tussen natuurverwevingsgebieden weg te werken.

Afbakening kleinstedelijk gebied
Het goedgekeurde provinciale afbakenings-RUP neemt uit het Domein van Brustem alleen het
plangebied van het Bedrijventerrein-RUP in het kleinstedelijk gebied op. Het goedgekeurde
PRUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem en aangepaste afbakening kleinstedelijk

3

Kiewit, dat met Pukkelpop en Rimpelrock occasionele grootschalige massa-evenementen in de cultureel-recreatieve
sfeer op Vlaams niveau bevat, wordt als park Kiewit (in samenhang met Bokrijk) als een toeristisch-recreatieve
voorziening van provinciaal niveau geselecteerd.
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gebied Sint-Truiden, breidt dit bedrijventerrein op meerdere plaatsen, ook richting de centrale
open ruimte van het domein, uit en past hier tegelijk de afbakeningslijn mee aan aan. Het
plangebied van voorliggend RUP valt dus (nog steeds) buiten het afgebakend kleinstedelijk
gebied.
Permanente toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau dienen in het stedelijk
gebied ontwikkeld, maar of dit ook voor occasionele activiteiten dient te gebeuren is een open
vraag. Soortgelijke sites in Vlaanderen (Kiewit, Werchter, Dranouter) zijn niet in afgebakende
stedelijke gebieden gelegen. Anderzijds is de ligging van de site voor dergelijke massaevenementen zo dicht bij de stad juist een troef voor Sint-Truiden en versterkt dit mee het
kleinstedelijk gebied. In het startoverleg tussen stad en provinciale en gewestelijke diensten is
afgesproken de zone voor de occasionele grootschalige culturele evenementen in het Domein
juist gelet op het occasionele karakter ervan en de geringe ruimtelijke inrichtingswerken die er
mee gepaard gaan, niet mee in het kleinstedelijk gebied op te nemen.

Conclusie
Het opzet van dit RUP Brustem 3 – domein van Brustem spoort met de opties van het
provinciaal ruimtelijk structuurplan en met de provinciale uitwerkingen daarvan (afbakening)
wanneer met het occasionele aspect van de massa-evenementen in rekening wordt gebracht.

3.2.

Geldende plannen van aanleg en ruimtelijke
uitvoeringsplannen

3.2.1. Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren
Kaart 5

Gewestplan en herbevestigd agrarisch gebied

Kaartblad 33/6 van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren vervat het studiegebied. Het
gewestplan werd bekrachtigd bij KB van 04.04.1977 en gewijzigd bij MB in 1996 en 1997.
Bijgaande kaart geeft een uitsnede weer.
Ten noorden van het Domein zijn de harde bestemmingszones, eigen aan de stedelijke
omgeving, dominant. Woongebieden komen er verweven voor met andere bestemmingen zoals
zones voor gemeenschapsvoorzieningen, recreatiegebieden, KMO- en industriezones,
parkgebiedjes en woonuitbreidingsgebieden. De grote paarse vlek van het bedrijventerrein
rondom de fruitveiling springt meteen in het oog. Dit gebied ligt aan de oostelijke stadsrand, in de
wig gevormd door de Expressweg N80 en Tongersesteenweg.
Aan de stadsrand liggen enkele kleinere landelijke woongebieden.
Het stedelijk woongebied wordt begrensd door de N3. Ten zuiden ervan komen echter nog andere
zones voor die bestemd zijn voor (rand)stedelijke functies. Aansluitend bij de gewestweg liggen
het bedrijventerrein bij Bevingen en het thans in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein in de
noordrand van het Domein van Brustem.
Typerend voor Haspengouw is de grote dominantie van gebieden met een agrarische
bestemming. Een strook ten westen van de Naamsesteenweg en een zone tussen Kerkom en
Muizen worden als landschappelijk waardevol beschouwd. Verspreid in het landbouwgebied
komen kleine kerndorpen voor (landelijk woongebied), evenals relatief gefragmenteerde
bestemmingszones voor natuur- en bosgebieden. Parallel aan de start- en landingsbaan van het
vliegveld is er een zuidwest - noordoostgerichte opeenvolging van groene zones tussen Kerkom
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en Brustem. Het grootste aaneengesloten natuurgebied bevindt zich in de omgeving van het
kasteeldomein van Kerkom.
Tussen het bedrijventerrein en de start- en landingsbaan is een noord-zuidgeoriënteerde strook
ingekleurd als bosgebied. Hier situeert zich de westelijke rand van de centrale open ruimte. Deze
groenzone loopt uit op een gebied met recreatieve bestemming, nabij de start- en landingsbaan.
Ook ten oosten van de hoofdstartbaan, nabij Aalst, ligt een groot recreatiegebied. Geen van beide
recreatiezones is reeds als dusdanig ontwikkeld.
De start- en landingsbaan zelf heeft een afzonderlijke luchtvaartbestemming. Eromheen is een
groot gebied als reservatiestrook ingetekend, lopend van het kruispunt Naamsesteenweg Kerkom Dorp tot aan het kasteel van Brustem. Deze reservatiestrook overlapt zowel agrarische,
groene- als woonzones.
Woonlinten komen beperkt voor. Enkel langs Naamsesteenweg en Luikersteenweg komen er
noemenswaardige linten voor (landelijk woongebied). Ook de dorpsrand van Aalst heeft enkele
uitlopers.

3.2.2. Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’
Kaart 6

Gemeentelijk RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’

Voor het bedrijventerrein in de noordelijke rand van het domein is een ruimtelijk uitvoeringsplan
van kracht (M.B. 31/10/2002). Bijgaande kaart geeft het grafisch plan ervan weer. Voor dit gebied
vervangt dit het gewestplan.

3.2.3. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden’
Dit afbakenings-RUP is op 23/12/08 door de Minister goedgekeurd. Alleen het bedrijventerrein in
de noordelijke rand van het domein, zoals vastgelegd in voornoemd gemeentelijk RUP, is mee in
het afgebakend kleinstedelijk gebied opgenomen.

3.2.4. Herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem
Kaart 7

Gemeentelijk herzienings-RUP lokaal bedrijventerrein Domein van Brustem

Volgens de afspraken tussen Stad en Provincie heeft het stadsbestuur een herzienings-RUP
lokaal bedrijventerrein domein van brustem opgemaakt en definitief aanvaard. Dit RUP wijzigt
met een overdruk de voorschriften voor alle lokale zones in het bedrijventerrein en herbestemt
een bijkomende lokale zone. Bijgaande kaart geeft dit grafisch plan weer.

3.2.5. Provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem
Kaart 8
Kaart 9

Schematische voorstelling te herziene bestemmingszones uit het provinciaal rup
regionaal bedrijventerrein domein van brustem (voorontwerp 4)
Schematische voorstelling te herziene bestemmingszones uit het provinciaal rup
regionaal bedrijventerrein domein van brustem

Volgens de afspraken tussen Stad en Provincie heeft het stadsbestuur in afstemming met de
provincie een provinciaal ‘RUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem en aangepaste
afbakening kleinstedelijk gebied sint-truiden’ voorbereid. Hieraan is de opmaak van een ruimtelijk
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veiligheidsrapport (RVR) gekoppeld aan de toenmalige voorontwerpversie (versie 4) van dit
PRUP. Dit RVR is door de bevoegde Dienst Veiligheidsrapportering (VR) eind juni ’13 is
goedgekeurd. Het PRUP is op 20/5/2015 definitief door de provincieraad goedgekeurd.
Dit plan neemt een aantal uitbreidingen van het regionale bedrijventerrein in westelijke, zuidelijke
(naar de centrale open ruimte) en zuidoostelijke (naar de hoofdstartbaan) richting mee op en
verdubbelt de buffers van het terrein ten opzichte van de thans bestemde. Recent, en met name
na de sluiting van Ford Genk en het SALK-plan voor economische versterking van Limburg,
hebben stad en provincie er voor geopteerd om een grotere uitbreiding van dit bedrijventerrein in
zuidelijke richting te voorzien. Dit laat hier de uitbouw van een wetenschapspark toe. Als gevolg
daarvan is het plangebied van dit PRUP verschoven. Bijgaande kaart 9 geeft het grafisch plan
van dit goedgekeurde PRUP weer. Voor voorliggend RUP Brustem 3 – domein van Brustem
betekent dit dat het plangebied in zijn noordelijke rand licht is verschoven.
Het plangebied van voorliggend RUP overlapt op twee kleine plaatsen met dit PRUP: op het tracé
van Oude Borgwormseweg en met een overdruk van erfdienstbarheid van doorgang voor o.m.
landbouwvoertuigen in de buffer naast de centrale toegangsdreef.

3.2.6. RUP ‘groene waarden’
Kaart 10

Uittreksel RUP groene waarden

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘groene waarden’ was bedoeld om samen met het RUP ‘valleien en
natte natuurverbindingen’ ordening en bescherming te geven aan de natuurlijke structuur van het
buitengebied van Sint-Truiden.
Het RUP ‘groene waarden’ richt zich vanuit het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van 2000 op de natuurverbindingen in het noordwestelijke gebied, de twaalf
prioritaire sites voor hoogstamboomgaarden, de holle wegen en de beeldbepalende
landschappen. Deze laatste beperken zich best tot de om landschappelijke redenen beperkt te
bebouwen plekken. Bij de finale goedkeuring van het RUP zijn deze plekken uit het RUP
geschrapt.
Het RUP beschermt alle waardevolle holle wegen met hun hellingen en de kruinen van die
hellingen, alsook een bufferstrook van 1 tot 2 m naast die kruin, waarin een greppel wordt
gerealiseerd die het afstromend water van de akkers en plantages opvangt kan worden
gerealiseerd. Voor vijf bijzonder waardevolle holle wegen is een bredere bufferstrook voorzien.
Bijkomende verharding in de holle wegen wordt verboden; voor een twaalftal holle wegen wordt
het opbreken van de verharding tot een tweesporenverharding verplicht. Bijgaande kaart geeft
het RUP groene waarden in de omgeving van het Domein van Brustem weer.
Slechts drie kleinere zones van het plangebied van voorliggend RUP zijn opgenomen in het RUP
groene waarden. Het betreft de holle weg van de Romeinse weg / Kassei in de westelijke rand
en in de oostelijke rand van het plangebied. Deze zijn, net als het geheel van de ankerplaats
‘vallei de van Cicindria met kasteeldorp Kerkom’ (waarin de meest zuidwestelijke hoek van dit
RUP eveneens is gelegen) in het RUP groene waarden opgenomen in een overdruk ‘bijzonder
landschappelijk waardevol gebied’ met beschermende maatregelen ten opzichte van het uitzicht
van gebouwen en constructies in afwachting van de eventuele latere omzetting in een ander RUP
van die ankerplaats in een erfgoedlandschap. Logischerwijze is dit een element dat in het
aangekondigde gewestelijk RUP voor de Cicindriavallei wordt meegenomen.
Om de betreffende holle weg als mee te kunnen inschakelen in de toegankelijkheid van het
domein van brustem voor wandelaars en fietsers wordt hij mee in voorliggend RUP opgenomen.
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De overdruk uit het RUP groene waarden wordt daarbij voor dit smalle strook gewoon hernomen;
de holle weg zelf krijgt een aangepaste bestemming.

3.2.7. Voorontwerp provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein en mogelijke
aanpassing van de afbakeningslijn van het structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden i.f.v. een kombaan
Dit provinciaal RUP en de bijhorende milieueffectbeoordeling, afgekort PRUP kombaan, is sinds
augustus 2018 in opmaak. De realisatie van een kombaan voor Punch Powertrain is een
aanzienlijke economische opportuniteit voor de verankering van het bedrijf in Sint-Truiden. In het
geïntegreerd planningsproces worden verschillende alternatieve locaties bestudeerd voor de
inplanting van een kombaan, waaronder ook enkele in het domein van Brustem die volledig of
gedeeltelijk binnen het plangebied van voorliggend gemeentelijk RUP liggen. De resultaten van
de doorlopen kennisgevingsronde over de startnota en procesnota worden momenteel verwerkt
in een voorontwerp van RUP.
Vermits het stadsbestuur dit PRUP en daarmee ook de automotive-bedrijvigheid in de gemeente
wil ondersteunen, wordt hier in het definitief ontwerp van dit RUP reeds op geanticipeerd.

3.2.8. Voorontwerp RUP recastrip brustem
Kaart 11

RUP recastrip brustem (voorontwerp)

De opzet van dit RUP is de barprostitutie langs een deel van Luikersteenweg in Brustem te
ordenen en dit gedeelte van de steenweg tot een gemengd gebied met een gemoedelijke sfeer
op schaal van Sint-Truiden te ontwikkelen. Het open houden van enkele groene ruimten en
zichten op het achterliggend landschap zijn daar onderdeel van; een van deze zichten is de
doorkijk op het centrale deel van het domein van brustem en tegelijk op de vallei van de
Melsterbeek. Deze sluit aan op de noordoostelijke lob van het plangebied van voorliggend RUP.
Een definitief ontwerp van het RUP recastrip is finaal niet tijdig goedgekeurd geraakt; daarom
wordt de procedure thans met inhoudelijk ongeveer hetzelfde plan opnieuw doorlopen (planMERscreening doorlopen; plenaire vergadering in voorbereiding). Bijgaande kaart geeft het
grafisch plan van het opnieuw gescreende voorontwerp weer.
Dit ontwerp sluit waar het kan op dit voorontwerp-RUP recastrip aan. Op twee plaatsen gebeurt
dit niet.
Het kleine meest westelijk oksel tussen Oude Borgwormseweg en Luikersteenweg (momenteel
met een agrarische bestemming maar voor de landbouwsector niet interessant) blijft voorlopig
buiten beide RUP’s en kan eventueel in een volgende versie van het RUP recastrip worden
meegenomen.
De strook langs Luikersteenweg in het verlengde van de startbaan (totaal niet interessant om er
te wonen en belangrijk om het domein van Brustem van op Luikersteenweg zichtbaar en
aanvoelbaar te houden, en daardoor ook al in het voorontwerp-RUP recastrip met een open
ruimtebestemming), wordt sinds voorontwerp 7b in voorliggend RUP meegenomen.
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3.2.9. Voorontwerp RUP valleien en natte natuurverbindingen
Kaart 12

RUP valleien en natte natuurverbindingen (voorontwerp)

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘valleien en natte natuurverbindingen’ is bedoeld om samen met het
RUP ‘groene waarden’ ordening en bescherming te geven aan de natuurlijke structuur van het
buitengebied van Sint-Truiden.
Het voorziet een reeks overdrukken die naargelang de aard van een valleigebied (risicozone voor
overstroming, van nature uit overstroombare zone; binnen en buiten een woonkern) de wijze van
bebouwing regelt. Deze overdrukzones blijven in het verder af te werken RUP ‘valleien en natte
natuurverbindingen’ behouden om de eenduidige aanpak binnen de gehele gemeente te
vrijwaren.
Daarnaast bevat het ook een beperkt aantal herbestemmingen, vooral van beter niet te bebouwen
delen in de valleien en van compensatieplekken daarvoor. Binnen en buiten het plangebied van
voorliggend RUP is dit het geval in de noordoostelijke lob omheen Melsterbeek. Dergelijke
bestemmingszones worden wel mee in dit RUP overgenomen om een zo goed mogelijke
gebiedsgerichte afstemming te bekomen.

3.3. Andere elementen uit de juridische context
3.3.1. Goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen
In het plangebied van het RUP zijn geen goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen
gesitueerd.

3.3.2. Bouwmisdrijven
Er worden geen bouwmisdrijven geregulariseerd in dit RUP. Binnen het plangebied van
voorliggend RUP zijn meerdere bouwmisdrijven gelegen; deze zijn op de kaart feitelijke en
juridische toestand gesitueerd.

3.3.3. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
De verordening is de voorbije periode herzien en op 18 mei 2018 door de gemeenteraad
goedgekeurd; in het kader van vereenvoudiging en afstemming met de ondertussen sterk
geactualiseerde Vlaams regelgeving zijn daarbij meerdere regels uit de vroegere verordening
geschrapt.

3.3.4. VEN-gebieden
Het Vlaams ecologisch netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel van open
ruimte gebieden, waarin een specifiek beleid inzake 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 de vijf jaar
na de inwerkingtreding van het Natuurbehoudsdecreet4 worden afgebakend. De eerste fase van
de afbakening van het VEN is achter de rug. Vooralsnog werden enkel gebieden die reeds een
groene bestemming hebben op het gewestplan, in de afbakening opgenomen.

4
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Het Vlaams natuurbeleid richt zich – helaas – sinds enkele jaren alleen op de Europees
belangrijke Natura 2000-gebieden. Het belang van VEN, GEN en GENO is hierdoor gevoelig
afgenomen.
Het plangebied van voorliggend RUP is niet gelegen in of in de nabijheid van een VEN-gebied.

3.3.5. Habitat- en vogelrichtlijngebieden
De Europese richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 beoogt het waarborgen van de biologische
diversiteit door het instandhouden 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 plangebied
van voorliggend RUP.

3.3.6. Vegetatiewijziging
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998, gewijzigd bij besluit van 19/7/2002, bepaalt
dat het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen hetzij verboden is, hetzij
onderworpen aan het verkrijgen van een natuurvergunning, hetzij onderworpen aan een
meldingsplicht.
Kleine landschapselementen worden gedefinieerd als lijn- of puntvormige elementen met inbegrip
van de bijbehorende vegetaties, waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet het
resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur. Voorbeelden zijn
bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen,
hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en
waterlopen.
De verbodsbepalingen in het besluit hebben betrekking op het wijzigen van holle wegen, graften,
bronnen, bepaalde historisch permanente graslanden en poelen enz., ongeacht de
gewestplanbestemming waarin ze zijn gelegen.
De omzendbrief van 10 november 1998 geeft een overzicht van de normale onderhoudswerken
voor onder andere holle wegen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, bermvegetaties,
bomenrijen, hagen enz.
De wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen is, in de ‘groene’ bestemmingen, in
de agrarische gebieden met bijzondere waarde of met ecologisch belang en sinds 2002 ook in
de andere agrarische gebieden (gewone of met landschappelijke waarde) aan het bekomen van
een natuurvergunning onderworpen.

3.3.7. Beschermd erfgoed
Kaart 13

beschermde monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten

Op 1 januari 2015 werd het nieuwe erfgoeddecreet van kracht waardoor o.m. het mogelijk is
landschappen
te
beschermen
omwille
van
hun
historische,
socio-culturele,
natuurwetenschappelijke of esthetische waarde.
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Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen aanwezig binnen het plangebied van
voorliggend RUP of in de directe nabijheid ervan.

Dorpsgezicht
De omgeving van de kastelen van Kerkom, ten zuiden van het militaire zuidelijke deel van het
domein, is als monument en als dorpsgezicht beschermd. Een klein gedeelte van dit beschermd
dorpsgezicht ‘Landhuis wit kasteel en omgeving’ (ID 3224, MB 12/21980, zie onderstaande
figuur) bevindt zich in het plangebied van dit RUP.

De strook voor de nieuwe tijdelijke toegang bij grootschalige evenementen bevindt zich namelijk
in de uiterste noordelijke rand van het beschermde dorpsgezicht, op ca. 350 m afstand van de
gebouwen. Deze strook is thans onderdeel van een akker. Het goedkeuringsbesluit en de
beschrijving in de databank dorpsgezichten richten zich op de gebouwen van het landhuis en de
diverse aanhorigheden en hun directe omgeving; de brede beukendreef van de oprijlaan vanaf
Naamsesteenweg is het meest nabije element dat vernoemd wordt.

Ankerplaats / erfgoedlandschap
Volgens het decreet kan de Vlaamse regering een landschap, dat van algemeen belang is omwille
van zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele of ruimtelijkstructurerende waarde, aanduiden als ankerplaats. Onder het begrip ankerplaats wordt in het
decreet verstaan: een gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen,
dat een complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen, dat
ideaal-typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representativiteit, of ruimtelijk een
plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving.
Met andere woorden: de ankerplaatsen behoren tot de meest waardevolle landschappen in
Vlaanderen.
Het decreet bepaalt verder dat ankerplaatsen geheel of gedeeltelijk kunnen worden opgenomen
in ruimtelijke uitvoeringsplannen en daardoor beschermd worden als erfgoedlandschap.
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Een erfgoedlandschap wordt in het decreet beschreven als een ankerplaats of een deel ervan
die volgens de procedures van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zijn aangeduid
in de ruimtelijke uitvoeringsplannen of de plannen van aanleg.
Door de aanduiding als erfgoedlandschap kan de Vlaamse overheid een onderhouds- en/of
landschapspremie uitkeren voor instandhoudings-, onderhouds-, herstel- en verbeteringswerkzaamheden (art. 33).
In het plangebied zelf is een ankerplaats alleen in twee kleine westelijke delen aanwezig. Het
betreft de officieel vastgestelde ankerplaats ‘Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom’ (zie
ook punt 3.4.5) die zich verder langsheen het merendeel van de westelijke rand van het RUP
uitstrekt en waarvoor de opmaak van een gewestelijk RUP in het planprogramma voor
Haspengouw-Voeren is opgenomen (zie punt 3.1.1). Het betreft de zone van de nieuwe tijdelijke
toegangsweg bij evenementen en de holle weg van de Romeinse weg.

3.3.8. Atlas van de buurtwegen
Een net van officieel erkende buurtwegen is aanwezig in de verschillende delen van de gemeente.
De officiële voet- en buurtwegen in de randen van en rond het plangebied zijn aangeduid op het
plan feitelijke en juridische toestand. Niet al deze wegen zijn op heden in de praktijk nog publiek
toegankelijk. Binnen het militair domein zijn alle buurtwegen een aantal jaar geleden afgeschaft.

3.3.9. Regelgeving ruimtelijke veiligheidsrapportage
Kaart 14

Seveso-bedrijven

Deze betreft de zogenaamde SEVESO-bedrijven, met lage en met hoge drempelwaarden. Het
Besluit van de Vlaamse regering van 26/1/07 geeft procedures en vereisten voor het
voorafgaandelijk toetsen van de veiligheidsaspecten ten opzichte van (potentiële) dergelijke
bedrijven bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan aan. Sindsdien dient voor elk RUP dat
wordt opgemaakt tijdig voor de plenaire vergadering een advies van de Dienst
Veiligheidsrapportage van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
overheid aangevraagd. Aan de hand van een stroomschema en de informatie waarover deze
dienst beschikt of waartoe zij toegang kan krijgen, beslist zij of voor het betreffende RUP al dan
niet een ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt; in sommige gevallen kan dit vervangen
worden door een (veel beperktere) veiligheidsstudie van een aanwezig Seveso-bedrijf. Het
ruimtelijk veiligheidsrapport bekijkt zowel de mogelijkheden van inplanting en uitbreiding van
Seveso-bedrijven als van woonfuncties en kwetsbare locaties in en rond het plangebied van het
RUP vanuit het oogpunt een voldoende grote afstand tussen beide te voorzien om preventief de
effecten van een mogelijk ongeval in Seveso-bedrijven te beperken. De conclusies van een
dergelijk RVR dienen verplicht in het RUP te worden ingewerkt. Recent is een nieuwe procedure
voor de veiligheidstoetsing in voege gegaan, waarbij de initiatiefnemer aan de hand van een
digitale tool zelf de toets dient te doen, maar dit RUP valt hier nog niet onder.
Daar een van de eerste bedrijven die zich in het (regionaal deel van het) Bedrijventerrein Domein
van Brustem heeft gevestigd een lagedrempel Seveso-bedrijf was, bestond de kans dat voor elk
RUP in de (directe) omgeving – dus ook voor dit RUP – een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR)
zal moeten worden opgemaakt, des te meer wanneer in een RUP nieuwe ontwikkelingen van
wonen of kwetsbare locaties zouden worden voorzien. De beschikbare informatie vanwege dat
bedrijf aan de Dienst VR maakte immers duidelijk dat het bedrijf normalerwijze ook in de toekomst
met de thans gekende veiligheidsrisico’s zou kunnen blijven functioneren, maar door de enkele
jaren geleden veranderde indeling van een aantal gevaarlijke stoffen is het bedrijf, zonder
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verandering ter plaatse, echter een hogedrempel Seveso-bedrijf geworden. Daarenboven plande
dit bedrijf binnen zijn bestaande gebouwen een uitbreiding van zijn opslagcapaciteit voor enkele
gevaarlijke producten, waarvoor recent ook een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) is
opgemaakt en goedgekeurd. En tot slot is de voorbije vijf jaar ook een tweede (hogedrempel)
Seveso-bedrijf (eerst met geringere veiligheidseffecten die bovendien binnen deze van het eerste
bedrijf bleven) vergund en gerealiseerd. Ook voor een uitbreiding van zijn opslagcapaciteit van
datzelfde bedrijf binnen dezelfde gebouwen is enige jaren geleden een OVR goedgekeurd.
Momenteel bereidt dit bedrijf een volgende uitbreiding voor, waarvoor een omgevingsveiligheidsrapport in opmaak is.
In opvolging van de afspraken tussen Stad en Provincie is enkele jaren geleden in opdracht van
het stadsbestuur een RVR voor het bedrijventerrein opgemaakt. Het eindrapport hiervan is op 28
juni ‘13 door de Dienst VR goedgekeurd. De definitieve resultaten en conclusies daarvan zijn
zowel in het (voor)ontwerp van dat PRUP en in de bijhorende plan-MERscreeningsnota, in het
goedgekeurd definitief ontwerp van dat PRUP, als in voorliggend ontwerp van dit RUP ingewerkt.
De inhoudelijke conclusies uit dit RVR, bijv. inzake veiligheidscontouren omheen het
bedrijventerrein, zijn immers ook voor andere RUP’s in de omgeving, waaronder dit RUP Brustem
3 – domein van Brustem, toepasbaar. Het RVR geeft duidelijkheid over de aard en omvang van
de Seveso-bedrijven die eventueel bijkomend in het bedrijventerrein kunnen worden toegelaten
en over de delen van het bedrijventerrein waar dit eventueel kan gebeuren. Het RVR geeft ook
duidelijkheid of een eventuele buitensportoefensite en/of een grootschalige evenementensite
nabij het bedrijventerrein überhaupt mogelijk zijn en zo ja, op welke afstanden en/of onder welke
voorwaarden. Grootschalige massamanifestaties vallen per definitie boven de grens van 1.000
bezoekers/dag waarboven iets als kwetsbare locatie wordt beschouwd; de buitensportoefensite
is onder deze voorwaarden in de betreffende versies van het RUP dan ook als aandachtsgebied
benaderd. Een RVR dient dus de veiligheidsrisico’s in beeld te brengen. Navolgend in deze
toelichtingsnota worden de conclusies uit dit RVR-eindrapport en uit een eerder uitgewerkte
veiligheidsstudie weergegeven, alsook de wijze waarop dit in het RUP wordt vertaald; in bijlage
2 is het advies dat de dienst VR over voorliggend RUP heeft gegeven naar aanleiding van de
recentste plenaire vergadering weergegeven.

3.3.10. Regelgeving inzake milieueffectenrapportage
Volgens de vigerende decretale bepalingen (Decreet 27/4/07, Besluit Vlaamse regering 12/10/07
en Omzendbrief LNE/2007) is bij de opmaak van een beleidsplan of ruimtelijk uitvoeringsplan de
opmaak van een plan-MER verplicht indien het plan elementen bevat die MER-plichtig zijn.
Occasionele grootschalige massa-evenementen in de cultureel-recreatieve sfeer zijn niet
expliciet vermeld in de lijst van MER-plichtige werken en projecten, maar worden logischerwijze
als toeristische en recreatieve voorziening of als stadsontwikkelingsproject die pieken van 1.000
of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur genereren beschouwd. Het
stadsbestuur heeft dan ook beslist een plan-MER voor dit RUP op te maken; dit gebeurt binnen
de klassieke MER-procedure in een zoveel mogelijk geïntegreerde aanpak waarbij RUP en planMER elkaar tijdens de opmaak interactief voeden. Als gevolg daarvan is voorontwerp 3 van het
RUP in het eerste feitelijke MER-onderzoek onderzocht (en niet meer voorontwerp 2 waarover
de eerste en tweede kennisgeving hebben gelopen), heeft in mei 2016 het dienstenoverleg over
het ontwerp-MER plaatsgevonden, bevat het sinds voorontwerp 6 ook wijzigingen in reactie op
de opmerkingen en suggesties uit dat dienstenoverleg, is voorontwerp 11b afgetoetst in een
nieuw ontwerp-MER dat in april-mei 2017 een (derde) kennisgeving heeft doorlopen en waarvan
nu op basis daarvan de definitieve ontwerp-MER wordt opgemaakt.
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de afspraak in het eerdere dienstenoverleg dat
voorzichtigheidshalve (opdat het RUP goed afgedekt zou zijn door de plan-MER) eerst een
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plenaire vergadering over het voorontwerp van RUP zal plaats vinden (wat gebeurd is), zodat
eventuele aanpassingen aan het RUP nog in de eindversie van de MER kunnen worden
ingewerkt en erdoor zijn afgedekt.
Het plan-MER is op 6/9/2018 door de bevoegde instantie goedgekeurd.
Een plan-MER-screening wordt dus niet opgemaakt.
Ook een afzonderlijk mobiliteitseffectenrapport (mober), overeenkomstig de bepalingen van het
Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009, wordt niet opgemaakt; dit onderdeel zit immers
in de MER verweven.

3.4. Andere relevante plannen en documenten
3.4.1. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP)
Het GNOP onderscheidt prioritaire zones voor natuurontwikkeling. Deze vallen grotendeels
samen met de grote gehelen natuur en de natuurverbindingsgebieden die in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan zijn aangeduid. Om een ruimtelijk samenhangend geheel van
natuurverbindingen na te streven, werd het RUP ‘groene waarden’ niet beperkt tot de in het
GNOP geselecteerde zones.
Het GNOP vermeldt heel wat soortgerichte acties en maatregelen voor tal van planten en dieren.
Enkele te beschermen of te verbeteren biotopen werden mee opgenomen in het RUP ‘groene
waarden’.
In het plangebied van voorliggend RUP komen geen dergelijke zones voor, maar direct
aanleunend ervan wel. Het betreft zowel in het westen als in het oosten zones omheen de
Romeinse weg (hoogstamboomgaarden, natuurverbindingen).

3.4.2. Fysisch systeem
Kaart 15

Uittreksel fysisch systeem

Op de fysische systeemkaart worden de kenmerken van de bodem en het reliëf samengevoegd.
Het geeft een beeld van de globale ligging van de bodems. In het plangebied komen twee
eenheden voor: gronden van ondiepe depressies en alluvia en gronden van de hoger gelegen
landschapsdelen, met leembodems. Gezien het RUP alleen handelt over onbebouwd gebied, is
de aanduiding van het fysisch systeem voor het plangebied belangrijk.

3.4.3. Landbouwgebruikskaart
Kaart 16

Uittreksel landbouwgebruikskaart

Op de landbouwgebruikskaart wordt het landbouwgebruik per perceel (gegevens van AGIV 2015)
weergegeven.
De kaart toont dat, doorsneden door de infrastructuren van de start- en rolbanen, grote delen van
de centrale open ruimte in het plangebied, van de westelijke randstrook en van de noordoostelijke
lob en de enclaves in de zuidoostelijke rand ervan worden gebruikt voor landbouw. De teeltkeuze
varieert. Grote delen omheen de start- en rolbanen, wanneer zij voor landbouw worden benut,
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zijn graslanden; de kleinere tussenliggende delen in de centrale open ruimte kennen
hoofdzakelijk suikerbieten, maïs en andere graangewassen, met een uitzonderlijk perceel
fruitteelt ook in het grote noordelijke deel van de centrale open ruimte en in de gebruikte percelen
in de noordoostelijke lob is dit het geval. In de westelijke rand is er een menging van fruitbomen
(plantages) en graangewassen. Van de totale landbouwoppervlakte in het plangebied maken
akkergewassen ong. de helft uit.

3.4.4. Landbouwtyperingskaart
Kaart 17

Uittreksel landbouwtyperingskaart

Op de landbouwtyperingskaart wordt voor alle gebieden met een agrarisch bodemgebruik (zowel
deze met een agrarische bestemming volgens het gewestplan als deze met een andere
bestemming zoals woonuitbreidingsgebied) de mate van geschiktheid voor de landbouw
getypeerd, gaande van zeer lage waardering tot zeer hoge waardering.
De waardebepaling werd berekend op basis van vier groepen van
bodemgeschiktheid, bemestingsnorm, perceelskenmerken en bedrijfskenmerken.

parameters:

Concreet komt het er voor het plangebied van voorliggend RUP op neer:
 de volledige centrale open ruimte (waarbij alle de infrastructuren mee beschouwd worden) en
noordoostelijke lob: matige waardering
 de volledige westelijke rand, met inbegrip van de bossen: lage waardering
 de noordoostelijke lob: lage waardering
 de zuidelijke enclaves: matige waardering.
In het kader van de plan-MER heeft de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ook snelle
LandbouwImpactStudies (LIS) voor het plangebied van dit RUP (in een eerdere versie en een
recente versie op basis van de aangegeven landbouwgebruikspercelen 2014) uitgevoerd. Vooral
deze recente LIS (2017) geeft een actueler beeld dan de landbouwtyperingskaart, evenwel met
navolgende bemerking. Terreinbezoek in zomer 2017 heeft duidelijk gemaakt dat meerdere
percelen in de centrale zone omheen de startbanen die in 2014 als akkers zijn aangegeven
enkele jaren later (ook reeds in 2015, zie vorige kaart) als graslanden worden gebruikt; in totaal
betreft dit ca. 16 ha, waaronder ook percelen met een sterke betrokkenheid en/of een hoge
impact. Onder dit voorbehoud geeft onderstaande figuur de impact van de RUP-opties op de
landbouwpercelen en –bedrijven weer.
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Hieruit blijkt dat nagenoeg de helft van het agrarisch gebied binnen het RUP-gebied niet voor
landbouw wordt gebruikt, dat nagenoeg alle percelen omheen de startbanen bewerkt worden
door landbouwbedrijven die sterk bij het gebied zijn betrokken en dat de bestemmingen in het
RUP vooral een zeer hoge en hoge impact hebben voor de uitbatende landbouwbedrijven in het
westen langsheen de domeinweg (waar ze hun agrarische bestemming behouden). In de
binnenzijde van de centrale driehoek (waar echter op een na alle percelen reeds eigendom zijn
van de stad, wat de impact beduidend vermindert) hebben zij een grote impact. Ten noorden van
de dwarse startbaan zijn ondertussen grote delen in onbruik geraakt voor landbouw. Ook in de
noordoostelijke lob aan Melsterbeek zijn percelen in onbruik geraakt (van deze laatste zijn in 2015
dan ook de meeste niet meer voor landbouwgebruik aangegeven).
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3.4.5. Landschapsatlas
Kaart 18
Kaart 19

Uittreksel landschapsatlas
Uittreksel Ferrariskaart

De Landschapsatlas 5 geeft een overzicht van historisch waardevolle elementen in het landschap.
De atlas is waardevol als inventaris en bestaat uit een cartografisch gedeelte en een beschrijving
van de elementen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen puntrelicten, lijnrelicten,
ankerplaatsen en relictzones. De atlas bevat méér dan de wettelijk beschermde monumenten,
landschappen en dorpsgezichten, maar heeft geen juridische waarde. Het erfgoeddecreet laat,
zoals hiervoor aangegeven, echter toe elementen van de ankerplaatsen mee in een RUP op te
nemen.
Twee kleine delen van een ankerplaats bevinden zich binnen het plangebied van dit RUP,
namelijk in de omgeving waar de Romeinse weg in het westen het plangebied binnenkomt en in
de zone van de nieuwe tijdelijke toegang tot het evenemententerrein. Alhoewel die samen niet
meer dan enkele procenten van de gehele ankerplaats betreffen, worden deze stukjes in dit RUP
mee opgenomen als erfgoedlandschap; deze ankerplaats is immers door de sectoraal bevoegde
Minister reeds tot erfgoedlandschap aangeduid. Het betreft de ankerplaats :
 A70030 Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom.
Daarnaast komen volgende relicten uit de landschapsatlas voor in het plangebied.
Puntrelicten: geen in het plangebied, maar wel ten zuiden ervan in ankerplaats:
 P70584 kasteel van Kerkom
Lijnrelicten:
 L70100 Cicindria (ook het opgehoogde deel is als lijnrelict aangeduid)
 L70104 Melsterbeek
 en niet in het plangebied, maar er buiten L27002 Oude Romeinse steenweg
Relictzones:
 R27008 Droog plateau van Gingelom
Traditioneel landschap:
 620020 plateau van Landen (Droog Haspengouw)
Bijgaand uittreksel uit de Ferrariskaart geeft het landschap van het plangebied en zijn omgeving
in de tweede helft van de 18de eeuw weer. Nagenoeg het hele plangebied bestond indertijd uit
akkers met daartussen een reeks buurtwegen en in het westen de holle wegen in de omgeving
van de Romeinse weg. De noordoostelijke lob aan Melsterbeek kent weilanden. Bossen komen
in die periode nergens in het plangebied voor.

3.4.6. 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.

5
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3.4.7. Biologische waarderingskaart
Kaart 20

Uittreksel biologische waarderingskaart 2016

De BWK heeft in 2013 een geactualiseerde terreinopname gekend en is op basis daarvan de
voorbije jaren meermaals geactualiseerd. Tussen de BWK-kaarten van 2010, 2014 en 2016 is
binnen het plangebied een gestage en vrij omvangrijke toename van de (zeer) waardevolle
habitats afleesbaar. Het minder intensieve gebruik van omvangrijke delen van het plangebied de
voorbije jaren is hiervan waarschijnlijk mede oorzaak.
De biologische waarderingskaart geeft thans nog een kleiner deel van het plangebied aan als
biologisch minder waardevol. Biologisch zeer waardevolle delen (of complexen waarin die
voorkomen) zijn in het plangebied aanwezig in de zuidwestelijke en zuidoostelijke delen en in
nagenoeg alle randstroken van de vier start- en taxibanen. De meeste bossen in de westelijke
rand van het plangebied en omheen de domeinweg zijn aangeduid als biologisch waardevol; ook
de tussenliggende bermen van de domeinweg en sommige percelen temidden het
landbouwareaal zijn als dusdanig vernoemd.

3.5. Bestaande ruimtelijke structuur
Kaart 21
Kaart 22

Bestaande ruimtelijke structuur
Hoofdlijnen actueel bodemgebruik

Het Domein van Brustem wordt grosso modo begrensd door N3, N80, N789 en Kerkom Dorp –
Bermenstraat. Langs deze wegen liggen de dorpen Brustem, Bevingen, Aalst en Kerkom. Door
de relatief compacte nederzettingsstructuur, die kenmerkend is voor Droog Haspengouw, hebben
de kerndorpen weinig ruimtelijke binding met het gebied.
Ten westen en ten oosten liggen de valleien van de Cicindria en de Melsterbeek.
Het gebied is overwegend vlak, maar loopt in het westen en zuiden over in de hellingen van de
omgevende plateaugronden.
Binnen het domein zelf zijn de domeinweg met de daaraan gekoppelde functies en de startbanen
de structurerende elementen.
De domeinweg is de verdeelweg waarop start- en rolbanen en andere wegen aantakken. Ook de
meeste gebouwen zijn aan deze weg gerelateerd.
Het gebied binnen de domeinweg en de omgeving van de startbanen zijn overwegend open. Aan
de rand van de open ruimte, grenzend aan de domeinweg komen enkele kleinere bosjes en
beboste randen voor, die de centrale open ruimte als een natuurlijk amfitheater vorm geven en
begrenzen. Ook enkele recente bedrijfsgebouwen komen er voor.
De centrale ruimte wordt sporadisch onderbroken door bomengroepen, kleine
landschapselementen en enkele gebouwen (watertoren in het noordelijk deel, enkele
schuilhokken in het zuidelijk deel).
De buitenrand van de domeinweg heeft een meer heterogeen voorkomen, met een afwisseling
van open en gesloten ruimten. In het zuiden komen typische ‘pijpekoppen’ voor, verharde ruimten
voor het stallen van vliegtuigen. De noordelijke zone, grenzend aan de N3, wordt daarnaast
gekenmerkt door een relatief grote vrijgemaakte oppervlakte, waar stelselmatig nieuwe
bedrijfsgebouwen verrijzen.
Opvallende gebouwen zijn de grote loodsen ten oosten en ten westen van de start- en
landingsbaan. De loodsen 26-27 ten oosten van de start- en landingsbaan zijn van een
merkwaardige industrieel-archeologische kwaliteit met hun betonnen vakwerk- en dakstructuur
die met een minimum aan steunpunten een zeer grote ruimte overspant.
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In het zuiden ligt de bebouwing gegroepeerd in drie aparte clusters. Er komen twee concentraties
van vliegtuigshelters voor, met daar tussenin de verkeerstoren. Ten noordoosten ervan ligt het
munitiedepot, bestaande uit meerdere kleinere gebouwen en strak afgebakend door
populierenrijen.
De bomenrij begrenst een openruimtecorridor die de centrale open ruimte verbindt met de
zuidelijke plateaugronden.
In het westen krijgt het gebied meer reliëf en gaat over in de helling bij Bevingen en Straten, die
grotendeels ingenomen wordt door landbouwgronden (fruitplantages en akkerland). Ook in het
zuiden wordt het landschap golvender. De omgeving van het Wit Kasteel en de heuvel met de
vliegtuigshelters liggen merkelijk hoger dan de noordelijke kant van de centrale open ruimte.

Eigendomsstructuur
Kaart 23
Kaart 24

Eigendomsstructuur
Militair oefenterrein

Een groot deel van het Domein (met name al de zones rond twee van de drie startbanen en de
rolbaan en de verschillende lobben rond de domeinweg in het midden en zuiden – de twee
recreatiezones, het vroegere munitiedepot / de huidige schietstand en de zone met de shelters –
) zijn thans nog steeds militair bezit. In het noordelijk deel betreft het enkele verspreide percelen
en een smalle strook langsheen een veldweg waarvan het noordoostelijk deel binnen het
bedrijventerrein is afgeschaft en het nog bestaande deel – met een toegang vanaf de domeinweg
in het bedrijventerrein – als ontsluiting door landbouwers zal worden benut. De Stad Sint-Truiden
had een koopoptie voor de beide recreatiezones, maar de militaire overheid heeft deze midden
2001 opnieuw ingetrokken. In het kader van huidig RUP werd een proces-verbaal van overgave
overgemaakt aan het Aankoopcomité, namelijk gebaseerd op het voorstel van onteigeningsplan
van de stad uit 2011.
De lobben van de centrale open ruimte tussen de startbanen zijn, vooral in het noorden eigendom
van het OCMW van Sint-Truiden en in het zuiden (kleinere stukjes) ook van enkele privéeigenaars.
Stad Sint-Truiden en nv BIP – Brustem Industriepark bezitten respectievelijk de lokale en
regionale bedrijventerreinen in de noordelijke rand (buiten het plangebied van dit RUP).
De hoofdstartbaan en haar bermen (95 m aan beide zijden uit de as van de startbaan) zijn van
de militaire overheid overgekocht door LRM. Droneport overweegt bijkomende aankopen.
Bijgaande kaarten geven deze eigendomsstructuur op hoofdlijn en ook met een aantal verkopen
en grondruilen gesitueerd ten opzichte van het militaire oefenterrein weer.
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4. Knelpunten, kwaliteiten en potenties
4.1. Knelpunten
Kaart 25

Knelpunten

Bij de verdere ontwikkeling van de centrale delen, de zuidelijke en oostelijke randen en de
noordoostelijke hoek van het domein van Brustem dient rekening gehouden te worden met
volgende knelpunten.
-

-

-

Door het voormalig gebruik is een deel van de bodem verontreinigd en te saneren. Het gaat
onder andere om de voormalige gebouwen, vliegtuigstelplaatsen en kerosinetanks en in de
noordoostelijke lob ook een voormalig stort. Een aantal saneringen zijn lopende of afgerond.
De start- en rolbanen zijn deels in slechte staat en dienen hersteld te worden (nieuwe deklaag)
vooraleer er zwaardere luchtvaartactiviteiten dan sportvliegtuigjes kunnen plaatsvinden.
De Cicindriabeek heeft een zwakke structuur en de vallei is (sinds 1958) deels gedempt (o.m.
met een grote hoeveelheid metaal) en ingenomen door de start- en landingsbaan.
De eeuwenoude Romeinse weg is ter hoogte van het Domein van Brustem onderbroken. De
ontbrekende schakel dient via een lokale omleiding opnieuw gerealiseerd te worden vooraleer
de weg ingeschakeld kan worden in het toeristisch fiets- en wandelroutenetwerk.
De loodsen en infrastructuur in de zuidwestelijke lob staan leeg en zijn onbenut.

4.2. Kwaliteiten
Kaart 26

Kwaliteiten en potenties

Het gebied heeft tal van kwaliteiten die de aantrekkelijkheid ervan verhogen en die bij de
ontwikkeling best behouden blijven:
- De ligging bij de N3 (primaire weg) en Luikersteenweg, niet ver van het knooppunt met N80,
biedt optimale ontsluitingsmogelijkheden voor gemotoriseerd vervoer.
- De ligging vlak bij de stad en op korte afstand van het station en busknooppunt van SintTruiden biedt optimale ontsluitingsmogelijkheden voor (occasioneel) openbaar vervoer.
- Het domein is een groot, aaneengesloten openruimtegebied op een boogscheut van het
stadscentrum gelegen.
- De landschappelijke diversiteit geeft het gebied een hoge belevingswaarde.
- De aanwezige bermen en bossen (niet de populierenbomenrijen) hebben een relatief hoge
natuurwaarde; de aanwezige schrale graslanden hebben veelal een zeer hoge natuurwaarde.
- De domeinweg is reeds vernieuwd en de overige aanwezige infrastructuur kan mits enige
aanpassings- en herstelwerken opnieuw gebruikt worden voor bedrijvigheid en/of recreatieve
doeleinden. Het gaat onder meer om de werkplaatsen, vliegtuigloodsen, de verkeerstoren,
enzovoort.

4.3. Potenties
De centrale, zuidelijke en oostelijke delen en de noordoostelijke hoek van het Domein van
Brustem hebben tenslotte een aantal potenties die directe mogelijkheden bieden om nieuwe
ontwikkelingen op te enten.
- Het gewenste militair gebruik spoort in belangrijke mate met respect voor het aanwezige
landschap en de natuurwaarden.
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-

-

-
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De grootschalige centrale open ruimte biedt goede mogelijkheden voor grootschalige
manifestaties in open lucht. Het komvormige reliëf ervan creëert een natuurlijk amfitheater.
De infrastructuur en de mogelijkheden voor luchtvaartactiviteiten in een vliegveld van lokaal
niveau en voor al dan niet luchtvaartverbonden recreatie zijn reeds in belangrijke mate
aanwezig (start- en rolbanen, domeinweg, toegangsrotonde, meerdere fietsverbindingen,
open ruimte, …), maar zullen voor de piekmomenten moeten worden versterkt en aangevuld.
De aanwezige boscomplexen, waardevolle schrale graslanden en andere groenelementen in
het zuiden zijn zodanig gesitueerd dat een ecologische verbinding tussen de Cicindria- en
Melsterbeekvallei kan uitgebouwd worden.
Het Domein van Brustem is in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg met de
Romeinse weg als verbindend element in het toeristisch-recreatief netwerk nog steeds
vernoemd. Ook het gemeentelijk structuurplan ondersteunt de uitbouw van toeristischrecreatieve voorzieningen op niveau van stad en regio (en sinds de herziening ook op een
ruimer, Vlaams niveau) in het Domein van Brustem.
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5. Visie op het gehele Domein en op het centrale,
zuidelijke en oostelijke delen ervan
Vertrekkend vanuit de keuzen in het richtinggevend deel van het gemeentelijk structuurplan van
2017, aangevuld en verfijnd met de opties vanuit het RSV en het provinciale structuurplan, met
de inzichten uit de opmaak van het RUP voor het bedrijventerrein, met de resultaten van de
verschillende vooroverleggen over eerdere RUP’s voor dit gebied en met de inzichten van het
nieuwe stadsbestuur, kan volgende hypothese voor het gehele Domein van Brustem worden
geformuleerd. De centrale open ruimte ervan draagt hier vanuit haar mogelijkheden aan bij.
Het domein van Brustem ontwikkelt tot een dynamisch en open activiteitenpark
Het vervult een hoofdrol inzake (zo mogelijk luchtvaartverbonden) bedrijvigheid, recreatie,
militair oefenterrein en natuurontwikkeling ingebed in een aantrekkelijk landschap.
Deze hoofdrol omvat :
 regionale en lokale bedrijvigheid, in belangrijke mate hoogwaardig en zo mogelijk in zekere
mate luchtvaartverbonden, in een hedendaags bedrijventerrein met aandacht voor
duurzaamheid en collectieve faciliteiten. Voor het nieuwe stadsbestuur is dit een erg
belangrijke rol, waarmee andere rollen, bijv. de recreatieve rol, compatibel moeten zijn
 het militaire gebruik als oefenterrein voor legeropleidingen van gedeelten van het domein
 het benutten van de aanwezige ruimte en infrastructuren voor occasionele grootschalige
manifestaties en evenementen in open lucht op (boven)regionale schaal, zoals optredens of
festivals, met bijhorende occasionele kampeergelegenheid. Evenementen met geluidssporten
of die daartoe aanleiding geven blijven verboden. Een buitensportoefensite voor meerdere
Truiense clubs, zou een tweede hoofdinvulling van die toeristisch-recreatieve rol kunnen zijn
geweest, maar is in dit RUP niet meer meegenomen. Aanvullend kan het Domein ook andere
recreatieve rollen opnemen, met name wat betreft jeugdkampen en jongerenverblijfsrecreatie,
openluchtsporten met beperkte infrastructuren en alle vormen van zachte recreatie
(wandelen, joggen, fietsen, …)
 de luchtvaart, gericht op het bedrijfsleven (o.m. met een belangrijk en toenemend aandeel
aan drone-activiteiten) en ondergeschikt aangevuld met vliegsportclubs allerlei (aerosportrecreatie) voor zover hun activiteit de omliggende dorpen niet hindert (luchtballons,
zweefvliegen, …). De uitbouw van Droneport is cruciaal en staat voor het stadsbestuur voorop
 behoud en ontwikkeling van een samenhangend geheel van waardevolle natuurlijke habitats,
met name wat betreft schrale graslanden, bossen en habitats voor akkervogels
 grondgebonden landbouw als mede-behoeder van de noordzijde van de centrale open ruimte.
De (bemande en onbemande) luchtvaartaspecten van deze hoofdrol kunnen er voor zorgen dat
de potentieel interessante infrastructuur van het vliegveld behouden blijft als een unieke potentie
die Sint-Truiden in Vlaanderen en des te meer in Limburg heeft en die mogelijk op lange termijn
zinvol voor de verdere regionale ontwikkeling kan worden benut. Ook voor synergiën met de
verschillende recreatieve hoofdrollen kan het luchtvaartgebeuren belangrijk zijn. De beoogde
vliegactiviteit is deze van een (privaat) algemeen vliegveld van lokaal belang; er is geen ambitie
om door te groeien naar een regionale luchthaven 6. Voornoemde visie en uitwerking sluiten
aan bij het conceptelement uit het structuurplan en de bijzondere luchttransporten (herstel en
onderhoud, beperkte vracht, beperkt aantal zakenvluchten, …) die daarin worden naar voor
geschoven (zie hoofdstuk 2). Ter verduidelijking kan hier nog aan toegevoegd worden dat
geregelde lijnvluchten en luchtkoerierdiensten voor het stadsbestuur niet tot de gewenste
vliegactiviteiten behoren, net als een louter recreatief gebruik van de infrastructuur. Bedrijven die

6

Regionale luchthavens zijn deze van Oostende en Deurne, zoals het RSV die geselecteerd heeft.
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luchtfotografie doen behoren dan weer net wel tot de bedrijfsgerichte vliegactiviteiten, net als in
toenemende mate de drone-activiteiten. Piloot(bekwamings)opleidingen met vracht- en grotere
personenvliegtuigen kunnen daartoe behoren wanneer ze gekoppeld zijn aan een opleidings- /
trainingscentrum op de grond in het Domein van Brustem (en dus meer zijn dan alleen piloten die
naar hier komen rijden om even een vlucht te doen).
In het aantrekkelijk landschap vervullen de centrale open ruimte en de beboste en natuurranden
rondom een essentiële rol.
Aanvullende rollen van het gebied zijn :
- natuurgerichte bosbouw en –beheer ter versterking van de randen van het domein en van de
natuurlijke structuur van de gehele gemeente
- een verbindende rol voor zacht verkeer tussen de omliggende kernen en de kernstad (onder
meer langs zuidelijke groene schakel en de – lokaal omgelegde – Romeinse weg)
Het niet-militaire deel van het domein van Brustem wordt qua functioneren en identiteit
uitgebouwd tot een ‘open domein’, met de twee dimensies die hierin schuilen: een duidelijke,
voelbare eenheid binnen het gebied, gecombineerd met een openheid en een gerichtheid op de
omliggende kernen en ruimten. Het gehele domein wordt kwaliteitsvol ingericht en degelijk
beheerd (aangepaste structuur met garanties). Het wordt gefaseerd ontwikkeld, zoveel mogelijk
met op zich afgewerkte delen.
Het gebied vervult geen rol inzake handel (behoudens beperkte ondersteunende horeca van de
toeristisch-recreatieve voorzieningen en het bedrijventerrein) of kantoren (behoudens deze ten
behoeve van de gewenste bedrijvigheden of recreatieve functies) – vermits beide functies op
deze plek concurrentie betekenen voor de kernstad –, wonen, niet-luchtvaartverbonden
lawaaisporten en andere meer dan occasionele lawaaierige activiteiten of inzake verbinding of
verzameling van het wegverkeer.

Het centrale, zuidelijke en oostelijke deel en de noordoosthoek van het Domein
ontwikkelen tot een kwaliteitsvol laagdynamisch onderdeel van dit open activiteitenpark
met occasionele hoogdynamische pieken.
Dit centrale, zuidelijke en oostelijke deel (het plangebied van dit RUP) vervult een hoofdrol
inzake luchtvaartactiviteiten (start- en landingsbaan, zone voor drone-activiteiten), recreatie,
natuur en militair oefengebruik, ingebed in een aantrekkelijk landschap.
Deze hoofdrol omvat :
 occasioneel gebruik van de centrale open ruimte en de hoofdstartbaan voor massamanifestaties in open lucht
 de bemande en onbemande luchtvaart, gericht op het bedrijfsleven en – vanuit het meer
zuidelijk deel van het Domein – aangevuld en ondergeschikt met vliegsportclubs allerlei
(aerosport-recreatie) voor zover hun activiteit de omliggende dorpen niet hindert (luchtballons,
zweefvliegen, …)
 deels behoud, deels versterking en deels vervanging van de waardevolle graslanden ten
zuiden en oosten van de hoofdstartbaan
 grondgebonden landbouw (bij voorkeur akkerbouw en weilanden) als mede-behoeder van de
centrale open ruimte.
Aanvullende rollen van het gebied, ook van de noordoostelijke hoek, zijn :
- gerichte natuurgerichte bosbouw en –beheer ter afwerking van de westelijke rand van het
domein met openhouden van zichten op de stadsskyline
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-

de bescherming en versterking van de natuurlijke waarden in het domein en in dit stukje
Melsterbeekvallei (provinciale natuurverbinding)
een verbindende rol voor zacht verkeer tussen de omliggende kernen en de kernstad (onder
meer langs de zuidelijke groene schakel en Romeinse weg (bij deze laatste met een
omleidingspad rond de start- en landingsbaan, het militaire oefenterrein en de dronezone).

6. Hypothese van ruimtelijk concept
Om de voorgaand geschetste rol optimaal te kunnen vervullen, steunt de verdere evolutie van
het Domein van Brustem waarschijnlijk best op volgende concept-elementen die aangeven hoe
cruciale plekken in het gebied ontwikkelen. Deze zijn, sommige gedeeltelijk, ook voor het centrale
deel van toepassing.

De centrale open ruimte
Het centrale deel van het domein, een in noordoostelijke richting zacht afhellende kom, is ook in
de toekomst een open ruimte met een interessante landschappelijke waarde en met
(verbindende) zichtrelaties tussen de verschillende soorten bebouwde en beboste plekken die
haar omgorden. Zij wordt in hoofdzaak gevormd door een aaneensluitend geheel van weilanden,
natuurlijke graslanden en hooilanden rond de start- en landingsbaan, met ook akkers in het deel
ten noorden van de zogenaamde dwarse baan. Gebruik van de zuidoostelijke helft van deze
ruimte als militair oefenterrein ligt voor de hand, aanleunend bij soortgelijk gebruik in de hele
westelijke, zuidelijke en oostelijke randen. Medegebruik van wandelaars en fietsers is in het
gehele niet-militaire deel van centrale open ruimte mogelijk; rond de hoofdstartbaan wordt een
veilige omleiding georganiseerd. De pijl van de startbanen geeft de centrale open ruimte structuur.
De hoofdstart- en landingsbaan wordt ingekort tot de strook die LRM heeft overgekocht, tussen
de kruisingen van de domeinweg in het oosten en de extra-domeinweg in het westen (2,3 km
bruto lengte) en blijft daarmee een van de langste in Vlaanderen. Occasioneel medegebruik van
grosso modo de driehoek ten noorden van de hoofdstartbaan voor grootschalige cultureelrecreatieve manifestaties en evenementen in open lucht die opgezet worden met tijdelijke
constructies kan het behoud van deze open ruimte economisch ondersteunen en de beleving
ervan aan meer mensen aanreiken. De waardevolle schrale graslanden ten zuidoosten van de
hoofdstartbaan worden als dusdanig versterkt. Ook het gebruik voor drone-activiteiten van een
deel van de westelijke rand van de centrale open ruimte ondersteunt economisch het behoud van
die openheid.

Domeinweg als hoofdontsluiting en verbindend element
De domeinweg vormt het tweede verbindende element tussen de bebouwde en beboste plekken
rondom de centrale open ruimte; hij fungeert vanaf zijn aantakking op N3 als hoofdverdeelweg
voor het gehele terrein. Hierbij is er een duidelijk onderscheid tussen een intensief bruikbare
noordelijke helft en een extensief – en binnen de eventuele beperkingen van het gebruik als
militair oefenterrein – te benutten zuidelijke / oostelijke helft (geaccentueerd door de westelijke
kruising met de Romeinse weg en de oostelijke kruising met de hoofdstartbaan). De
infrastructuren voor verschillende functies in het domein worden met de domeinweg gebundeld.
De domeinweg is op genoemde delen volledig vrij toegankelijk.
Delen van de domeinweg liggen in dit RUP. Om het gebruik als militair oefenterrein van het
zuidoostelijk deel ervan te accentueren, krijgt dit geen infrastructuurbestemming en is de
domeinweg ten zuidoosten van de hoofdstartbaan niet vrij toegankelijk.
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De noordelijke dynamische rand …
De noordelijke rand, langsheen N3, wordt als het meest dynamische deel van het domein
uitgebouwd, met in hoofdzaak bedrijvigheid en met een aansluitende eventuele
buitensportoefensite. Deze rand beslaat voor zijn bebouwbaar deel de ruimte die geordend is
door het bedrijventerrein-RUP, met lichte uitbreidingen in zuidelijke richting om tot beter bruikbare
deelzones en tot een vloeiende, afgewerkte rand van de centrale open ruimte met een
aantrekkelijk baken in het landschap te komen en bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid
aan te reiken.
Dit gedeelte ligt nagenoeg volledig buiten dit RUP.

… met een hoogwaardige inkom voor het gehele Domein
De (hoofd)toegang van het domein en van het regionale bedrijventerrein situeert zich aan N3, op
zijn overgang van primaire naar secundaire weg. Deze toegang wordt ook voor alle evenementen
gebruikt, behalve door de autobezoekers van de grootschalige evenementen. Deze
toegangszone tussen N3 en domeinweg is het visitekaartje van het domein en wordt dan ook
zeer representatief uitgewerkt, zowel in de architectuur en het gebruik van de aanpalende
gebouwen, als in het openbaar domein: een karaktervolle toegangslaan met zichtbare
aankondiging van de achterin gelegen functies, het grootschalige natuurlijke evenementenamfitheater en zo mogelijk ook met een representatieve waterpartij. Een soortgelijke
kwaliteitsvolle inrichting wordt, zo mogelijk, ook in het tweede gedeelte van de toegangsdreef,
tussen de domeinweg en de centrale open ruimte doorgetrokken.

… met afgewerkte binnen- en buitenranden
Zowel voor het landschap als voor het imago van het domein, worden de wanden van de
noordelijke dynamische rand degelijk afgewerkt, met aantrekkelijke architectuur en passende
aanplantingen. Zowel naar de centrale open ruimte als naar N3 gebeurt dit op tweeledige wijze
rond de centrale inkomdreef en zo mogelijk met een aantrekkelijk bedrijfsgebouw dat aan de
binnenwand als een kunstig uitgewerkt baken, een herkenningspunt voor de toegang het domein,
aanwezig is. Ten westen ervan worden binnen- en buitenwand gevormd door dichte groene
randen. Ten oosten ervan worden beide wanden in principe gevormd door (onder)doorkijkbare
sterke dreven en goede voorgevels van gebouwen.

… met duurzame ontwikkeling
Belangrijk element hierin is een degelijke ontsluiting van het domein met het openbaar vervoer
voor personen (frequente verbinding met stad en station) en van maximale bundeling van
vervoersbewegingen (personen en goederen) uit te werken in een gezamenlijk
bedrijfsvervoersplan voor het bedrijventerrein en een evenementenvervoerplan voor die
evenementen.
Intensief ruimtegebruik wordt gerealiseerd door gemeenschappelijk gebruik (in de tijd gespreid)
van parkings en van de eventuele ondersteunende voorzieningen zowel door bedrijven en
werknemers en bezoekers van middenschalige en kleine evenementen.
Compact ruimtegebruik komt tot stand door schakelbouw en stapelbouw (binnen de
landschappelijke draagkracht) rondom sterk uitgewerkte, representatieve publiek open en groene
ruimten.
Ecologische aspecten van het vermijden van elke onnodige verharding, het (her)gebruik van
bestaande infrastructuren, het opvangen en hergebruiken regenwater, het koppelen van
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afval/goederenstromen tussen bedrijven, het respecteren van de vlarem-regels bij de militaire
oefenactiviteiten en de verschillende (soorten) evenementen, … worden evident toegepast.

Vlieginfrastructuur in de bestaande westelijke lob
De bestaande loodsen, vluchtsimulator en controlegebouwen aan de westrand van het domein
ter hoogte van Straten worden zo mogelijk behouden en ingezet voor de occasionele
vliegactiviteiten (vliegtuig en – op gerichte wijze – heli). Landschappelijk wordt deze site ingepast
in de beboste rand rond de centrale open ruimte. De vliegactiviteit is deze van een (privaat)
algemeen vliegveld van lokaal belang.
Indien combineerbaar met dergelijke vliegactiviteit kan deze lob ook mee als onderdeel van
occasionele grootschalige evenementen fungeren.

… en ten noorden ervan
De omgeving van de westelijke einden van de duitse en dwarse baan fungeert als zone voor
experimentele vluchten met onbemande luchtvaarttuigen en is dus voor de verdere ontwikkeling
van de drone-bedrijvigheid in het domein cruciaal. Deze omgeving kan mee voor evenementen
worden ingeschakeld, maar alleen onder randvoorwaarden waardoor dit compatibel is met de
drone-activiteiten.

Waardevolle schrale graslanden
De hoge natuurwaarde van de schrale graslanden wordt in het zuidwestelijk deel van het domein
(ook boven de ingebuisde Cicindria) en in grote delen ten zuidoosten van de hoofdstartbaan
versterkt en verder ontwikkeld. Ook de aanwezige landbouwenclaves in dat zuidoosten worden
hiervoor, na uitruil van die landbouw naar geschikte gronden in het domein, met name in de strook
graslanden ten noorden van de duitse en dwarse baan, ingezet zodat een samenhangend geheel
wordt bekomen. Voor delen van de noordoostelijke lob is dit eveneens het geval, maar dan wel
gecombineerd met kamperen bij de enkele grootschalige evenementen.

Beboste randen
De landschappelijke waarde van de omsloten komvormige centrale open ruimte wordt versterkt
door actieve bosontwikkeling van de daartoe in het gewestplan bestemde zuidelijke en oostelijke
rand, met een uitsparing omheen de start- en landingsbaan en met een verbindende uitbreiding
ten noordoosten van Kerkom. De zuidelijke uitbouw ondersteunt, samen met voornoemde
waardevolle schrale graslanden, mee de ontwikkeling van het grote geheel natuur Kerkomdomein van Brustem en zorgt voor een natuurverbinding tussen de valleien van Cicindria (aan
Kerkom) en Melsterbeek (aan Aalst). De bosontwikkeling in de westelijke rand blijft beperkt tot
goedgekozen lijnelementen, zodat het zicht op de skyline van de stad maximaal kan worden
gerespecteerd.
Ook de bosranden worden – de zuidoostelijke en westelijke binnen de beperkingen van het
gebruik als militair oefenterrein – natuurgericht beheerd.

Omliggende gemiddeld dynamische aero-recreatieve plekken
Gekoppeld aan de domeinweg fungeren met een beduidend lagere dynamiek dan de noordelijke
rand een aantal educatieve en recreatieve plekken voor luchtsporten en luchtvaart. Hun precieze
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invulling – binnen de eventuele beperkingen van het gebruik als militair oefenterrein of als
evenementensite vraagt nader onderzoek, maar kan mogelijk steunen op volgende hypothese:
een centrum voor luchtvaartjeugdkampen, zweefvliegen, luchtballons en eventueel
valschermspringen (met eventuele verblijfsaccommodatie voor betrokken sporters(groepen),
vliegsportclubs) en eventueel, in samenspraak met Defensie, de vliegtoren en de zuidelijke
vliegtuigshelters (ruimten voor tentoonstellingen, workshops, een museum van de militaire basis,
een uitzichtpunt met horeca, …). De activiteit in deze randrecreatieve plekken kan de winkels en
horeca in Aalst en vooral Bevingen ondersteunen; verbindingen voor zacht verkeer zijn hiervoor
aanwezig.
Elk van deze randrecreatieve plekken past zich landschappelijk in in de beboste rand rond de
centrale open ruimte en heeft hier naartoe een even degelijk afgewerkte wand als de noordelijke
rand.

Romeinse weg en zuidelijke groene schakel als structurerende assen
De zuidelijke groene schakel wordt op de westelijke rand van het domein verder uitgebouwd
(vooral door verbetering van de kruisingen van N3 en van de hier in te korten de hoofdstartbaan)
en zorgt voor een aantrekkelijke en vlotte verbinding voor fietsers en wandelaars tussen stad,
domein en het aantrekkelijke Kerkom. Op termijn kan mogelijk ook het betreffende segment van
het provinciale fietsknooppuntennetwerk hiermee samenvallen.
De historische Romeinse weg wordt – binnen de beperkingen van het gebruik van delen van de
zuidelijke helft als militair oefenterrein en van de start- en landingsbaan en de dronezone voor
vliegactiviteiten – als onderdeel van een regionale fietsroute (drager van het provinciale netwerk
van kastelen en hoeven) door het domein opnieuw in ere hersteld; hierbij worden zo min mogelijk
nieuwe verhardingen gecreëerd. Een werkbaar systeem met een permanent toegankelijke
beperkte lokale omleiding, rond het militaire oefenterrein, de hoofdstartbaan en de dronezone,
wordt ingevoerd.

Vliegtoren en centraal bedrijfsgebouw als baken en uitzichtspunt
De vliegtoren fungeert als een baken en biedt – voor zover hij van de militaire overheid
occasioneel toegankelijk mag zijn – bezoekers een aantrekkelijk uitzichtspunt over het domein,
het zuidelijke plateau richting Velm, de skyline en de torens van de stad (door gepaste
modellering van de westelijke bosrand) en het verre uitzicht op de koeltorens en de woontoren
van Genk. In de noordelijke rand neemt een aantrekkelijk bedrijfsgebouw (in het
wetenschapspark) naast de centrale toegangsdreef een soortgelijke rol op. Mogelijk worden deze
als uitzichtpunt aangevuld met een permanente zeppelin boven het domein en als baken met een
of meer monumentale kunstwerken.
Door de zichtas van de start- en landingsbaan en de lichtere randafwerking van het oostelijk deel
van het bedrijventerrein blijft het verre uitzicht naar de Genkse torens in de hogergelegen
zuidelijke delen van de centrale open ruimte en vanaf het verlengde van de startbaan ook van op
de grond aanwezig.
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7. Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
Kaart 27

Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur

Het geheel van voorgaande conceptelementen leidt na verdere afweging tot een gewenste
ruimtelijke structuur voor het gebied; bijgaande kaart geeft hiervan een hypothese weer. In
hoofdlijnen komt deze nog steeds overeen met de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
die in het bedrijventerrein-RUP in 2001-2002 is uitgetekend, maar op basis van de recente
bilaterale overleggen zijn vooral in de zuidzijde en in de noordrand van de centrale open ruimte
behoorlijke aanpassingen gebeurd. Niet alle elementen van deze gewenste ruimtelijke structuur
worden met dit RUP geordend.

8. Gericht onderzoek voor de centrale, zuidelijke
en oostelijke delen van het domein
Op basis van het structureel overleg met afgevaardigden van Stad en hogere overheden over de
discussienota voor het gehele domein (december 2003), het daaropvolgende overleg over het
militair gebruik van delen van het domein, de besprekingen van afgevaardigden van Stad met
GOM/POM-Limburg over actuele kleinere probleempunten in het bedrijventerrein en met de
initiatiefnemers van een mogelijk sportrecreatiecomplex (2006), de overleggen met de hogere
overheden over de subsidiariteitskwesties (september 2008 en maart 2009), de behandeling van
het herzienings-RUP voor de lokale delen van het bedrijventerrein (najaar 2009-voorjaar 2010),
het startoverleg voor voorliggend RUP (najaar 2010), de werkzaamheden van de ambtelijke
werkgroep (stad / provincie) voor het PRUP (2010 – 2015), de bilaterale overleggen met ANB,
Defensie en Droneport (voorjaar 2017) zijn enkele thema’s geselecteerd waarrond (deels toen,
deels recent) kort en gericht onderzoek is uitgevoerd om voorgaande hypothesen van visie,
concept en gewenste ruimtelijke structuur met betrekking tot de centrale open ruimte en de hele
zuid- en oostrand te onderbouwen of bij te schaven. De resultaten zijn hierna weergegeven.
Dit onderzoek is in 2017 en in voorjaar 2018 ook aangevuld met het onderzoek naar de
milieueffecten van het RUP in de ontwerp-plan-MER; de milderende maatregelen die hieruit naar
voor komen zijn en worden ook in dit plan opgenomen. Ook de bilaterale overleggen in zomer
2018 en naar aanleiding van het openbaar onderzoek in voorjaar 2019 leveren input.

8.1. Landschap
Kaart 28

Aanwezige landschapskwaliteiten

Wie zich door de centrale open ruimte van Brustem beweegt wordt voortdurend geconfronteerd
met verrassende overgangen.
Het landschap presenteert zich als een gevarieerde ruimte met talrijke contrasten.

-

Open / gesloten: De uitgestrekte Haspengouwse openheid wordt regelmatig afgewisseld met
gesloten beplanting waardoor dikwijls smalle wegen lopen. Groene tunnels met een
parkachtig karakter in de randen worden afgewisseld met weidse vergezichten.
De overgangen zijn veelal strak begrensd, waardoor de ruimte zich telkens opnieuw voor de
toeschouwer ontplooit. Bij het volgen van de domeinweg komen de verschillende sequenties
in open- en geslotenheid duidelijk tot uiting.
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-

-

Licht / donker: Afwisseling tussen open- en geslotenheid houdt ook afwisseling tussen licht
en donker in. Schaduwrijke plekken contrasteren met lichte ruimten.
Daarnaast bestaat er ook een grote verscheidenheid in de aanwezige beplanting: donkere
zomen van de bossen en boomgroepen steken af tegen lichtere graslanden en akkers. Het
agrarische cultuurlandschap vormt een lappendeken van kleuren waartussen kleinere, soms
geïsoleerde boom- en heestergroepen uitsteken.
Grootschalig / kleinschalig: De grote centrale open ruimte wisselt af met kleinere, door
beplanting ingekapselde ruimten langs de domeinweg. De centrale open ruimte kan daardoor
niet als één grote ruimte beschouwd worden, maar als een landschap met verschillende
‘kamers’, waarvan de centrale open ruimte de grootste is. De aaneengesloten beplanting
vormt de ‘wanden’ van deze kamers, de gebouwen zijn het ‘meubilair’. Ze worden met elkaar
verbonden door een netwerk van lijnen. Ook hier valt een onderscheid te merken tussen grote
en kleinere elementen. De startbanen zijn monumentale lijnen in het landschap, die een indruk
van eindeloosheid wekken. Maar evengoed verdwijnen smalle veldwegen aan de horizon.
Daartussen bevindt zich een netwerk van wegen van verschillende dimensies.
Het onderscheid tussen groot- en kleinschalig komt tenslotte ook in de gebouwen terug. Grote
vliegtuigloodsen en enkele kleinere constructies komen verspreid over het gebied voor.

Het is deze contrastwerking die de sterkte van het landschap bepaalt. De centrale open ruimte
met de startbanen is het bindend element en zorgt voor eenheid in deze verscheidenheid. Hierop
zal worden ingespeeld bij het uitwerken van inrichtingsprincipes en bij de keuze van locaties voor
de diverse activiteiten.
In het landschap kunnen verschillende structurerende componenten onderscheiden worden
- Bakens: In de eerste plaats vallen de twee zendmasten op die tussen Straten en Bevingen
gesitueerd zijn. Ze torenen boven de omgeving uit en zijn van veraf zichtbaar. Ook de
zuidelijke van de twee vliegtuigloodsen ten westen van de start- en landingsbaan is duidelijk
herkenbaar in de open ruimte. De controletoren in het zuiden is relatief laag en daardoor
moeilijk van ver af waarneembaar. Vanaf de domeinweg is het echter een belangrijk
oriëntatiepunt. Ook de andere gebouwen langs de domeinweg zijn herkenningspunten op een
lager schaalniveau. Langs de zuidoostelijke rand van de domeinweg is tenslotte een met
populieren afgebakende, rechthoekige ruimte opvallend, waar het voormalige munitiedepot
gevestigd was en die actueel als schietstand fungeert. Deze strakke bomenrijen springen
duidelijk in het oog temidden van de open ruimte.
- Randen: De noordelijke helft van de centrale open ruimte bestaat deels uit zeer gave randen.
Ze vallen samen met smalle parallelwegen aan de domeinweg en worden geruggensteund
door een dichte groene wand. Het zicht op de centrale open ruimte is hier imponerend. Dit
uitzicht kan ook vanuit de zuidelijke helft van de centrale open ruimte beleefd worden, maar
de ruimte loopt er verder naar het zuiden door, zodat er niet van een echte rand kan gesproken
worden.
- Zichtassen: Enkel de start- en rolbanen vormen echte zichtbegeleiders in dit landschap. Door
de weidsheid van de open ruimte is er zelden een duidelijke begrenzing van het uitzicht. De
bakens worden hierdoor tot stippen aan de horizon herleid en vormen geen echte blikvangers.
Zichtassen blijven daardoor erg lokaal en zijn het best waarneembaar op de overgang van
gesloten naar open ruimten. Het zicht vanaf de zuidelijke domeinweg naar de grote
vliegtuigloodsen ten westen en ten oosten van de start- en landingsbaan is opvallend, evenals
het uitzicht naar de helling bij Straten.
- Reliëfelementen: Deze noord-zuidgerichte helling loopt verder over Kerkom en is de
belangrijkste reliëfcomponent in de nabije omgeving. Ter hoogte van Bevingen wordt ze
ingenomen door akkers, fruitplantages en boomgaarden, het visitekaartje van Haspengouw.
Ook de beboste heuvel met de vliegtuigshelters tekent zich af in het landschap.
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Openruimteverbindingen: Ten zuiden van de start- en landingsbaan bevindt zich een brede
corridor die de open ruimte van de centrale open ruimte verbindt met het open
landbouwgebied tussen Kerkom en Aalst.

Het landschappelijk kader: aanknopingspunten voor de gewenste ruimtelijke
structuur
Kaart 29

Gewenste landschapsstructuur

De gaafheid van het landschap zal vanzelfsprekend gerespecteerd worden. De bestaande
landschappelijke structuur vormt de basis voor enkele inrichtingsprincipes die bepalend zijn voor
de verdere structurering van het terrein en de geplande voorzieningen.
De verkeerstoren en de loodsen aan weerszijden van de start- en landingsbaan (in de
zuidwestelijke lob en de loodsen 26-27) blijven belangrijke bakens in het landschap. Het uitzicht
ernaar zal open gehouden worden. Een nieuw hoogwaardig bedrijfsgebouw naast de centrale
toegangsdreef (voorzien in het provinciaal RUP) zal een nieuwe blikvanger en oriëntatiepunt
worden in de noordelijke rand van de centrale open ruimte.
De randen van de centrale open ruimte zullen worden versterkt en vervolledigd. De
noordwestelijke groene rand van de centrale open ruimte blijft behouden als begrenzing van het
toekomstige bedrijventerrein. De noordoostelijke rand zal verder afgewerkt worden als
overgangszone tussen de open ruimte en het bedrijventerrein. Dit betekent niet dat het
bedrijventerrein gebufferd of ingepakt moet worden. Een combinatie van kwaliteitsvolle
architectuur en landschapsarchitectuur zal de breuklijn tussen het landschap en de bebouwde
omgeving opvangen. In deze overgangszone tussen landbouwgebied en bedrijvenpark kunnen
functies gesitueerd worden die geen afbreuk doen aan de openheid van het gebied.
Bij de opmaak van het PRUP voor het bedrijventerrein is gebleken dat de zuidoostelijk rand van
het bedrijventerrein niet naar de centrale open ruimte kan gebufferd worden, maar benomen zal
worden door een taxibaan die de vliegtuiggerichte bedrijven aldaar verbinding geeft met de starten landingsbaan. Het belang van goede architectuur en het vermijden van buitenopslag is daar
des te belangrijker.
Naast de zichtassen naar de hierboven vermelde bakens, worden ook de panoramische zichten
op de open ruimte gevrijwaard. De belevingswaarde van het landschap is hoog vanaf de
noordelijke en zuidelijke parallelwegen aan de domeinweg. Inplanting van groen of gebouwen op
deze plaatsen dient te worden vermeden. De verkeerstoren in het zuiden zal mogelijk worden
opgewaardeerd als zichtpunt over de centrale open ruimte.
De noord-zuidgeoriënteerde (visuele) openruimteverbinding (gelegen in het militaire
oefenterrein, in het verlengde van de duitse baan) wordt opgeofferd ten behoeve van de
noodzakelijke bosontwikkeling. De ecologische verbinding tussen de Cicindriavallei over de
kasteelbossen van Kerkom naar de Melsterbeekvallei is hier prioritair.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende ruimtegebruikers worden geënt op deze
aanknopingspunten in het landschap. Ze worden hierna verder gedetailleerd.
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8.2. Recreatie
8.2.1. Thematische (vlieg)recreatie
Vertrekkende vanuit de aanwezige infrastructuur en de optie tot een zo mogelijk gedeeltelijke
luchtvaartverbonden ontwikkeling van de bedrijvigheid in het domein, is het logisch en wenselijk
de luchtvaartgerichtheid ook in het recreatieve aspect door te trekken.
Hierbij zou aan twee aspecten kunnen worden gedacht, waarbij het domein van Brustem zich
profileert als ‘de luchtpoort van Limburg’. Deze zijn evenwel sterk afhankelijk van de wijze waarop
dit volgens de militaire overheid met het militaire gebruik van een belangrijk deel van het domein
te combineren zal zijn.
Enerzijds kan het gebruik van het vliegveld voor de verschillende soorten van recreatief vliegen
(luchtballonvaart, deltavliegen, zweefvliegen, sportvliegen, valschermspringen, ultralichte
toestellen, …) worden georganiseerd in zoverre deze onderling en met de zaken- en
bedrijfsvluchten en de drone-activiteiten combineerbaar zijn en in zoverre (storende)
motorvluchten op lagere hoogten boven de omliggende dorpskernen worden vermeden (dit
vraagt waarschijnlijk een intern reglement van verboden te vliegen luchtruimdelen, een strikt
beheer van de vliegveldoverste en eventueel het opzetten van een eenvoudig geluidsmetingsnet). Zachte, d.w.z. niet lawaaierige vliegsporten hebben hierbij voorrang. Op deze manier kan
het domein van Brustem een rol vervullen voor heel Zuid-Limburg (en mogelijk voor de hele
provincie), waar aero-sportactiviteiten weinig mogelijkheden hebben en steeds meer onder druk
komen te staan. Als site voor telegeleide modelvliegtuigen is het domein echter niet geschikt,
daar de vliegvergunningen voor deze activiteit niet combineerbaar zijn met de – bij voorrang
gewenste – economische bemand een onbemande vliegactiviteiten op een erkend vliegveld.
Ruimtelijk komt de westelijk in het gewestplan aangeduide recreatiezone hiervoor in aanmerking
(door de aanwezige infrastructuur en ligging nabij de start- en rolbaan).
Anderzijds zou meer toeristisch gericht een recreatief en educatief aanbod eventueel kunnen
worden opgezet met een vaste hedendaagse tentoonstelling en ontvangstcentrum over vliegen
en luchtvaart, een museum van de voormalige basis, mogelijkheden tot luchtdopen,
proefvluchten, workshops, jeugdkampen, een documentatiecentrum, en occasionele grotere
evenementen zoals luchtshows, … . Momenteel is hier echter geen trekkende partij voor
aanwezig.
In principe komt het ganse gebied van de centrale open ruimte en grote delen van de beboste
rand ervan in aanmerking voor laagdynamisch recreatief medegebruik, in het bijzonder voor
wandelen en fietsen. Vanzelfsprekend zullen grote delen van het vliegveld, bedrijventerrein, de
natuurgebieden en het militair oefenterrein niet publiek toegankelijk zijn.
Het idee van een toeristisch-recreatieve uitbouw rond fruit (een themapark fruit) is zinvol op
regionaal niveau, ter ondersteuning van het netwerk in Haspengouw maar wordt conform het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan best in het Speelhofpark of nabij het Proef Centrum Fruit
ingeplant. De aanduiding van het geheel van Sint-Truiden als toeristisch-recreatieve gemeente
van type I in het goedgekeurde provinciale structuurplan ondersteunt deze optie. Een uitbouw
van een dergelijk themapark in het Domein van Brustem lijkt minder gewenst, zowel vanuit de
moeilijke combineerbaarheid met de luchtvaartactiviteit, maar ook vanuit landschappelijk
oogpunt, waar de aanplant van fruitbomen en –plantagedelen die een dergelijk themapark
ongetwijfeld nodig heeft de openheid van het centrale natuurlijke amfitheater sterk zou aantasten.
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8.2.2. Zacht recreatief medegebruik
De zuidelijke groene schakel is vooral voor recreatief fietsen van belang en laat deze recreanten
toe de westelijke zijde van het Domein te beleven, met inbegrip van enkele doorkijken naar de
centrale open ruimte. Aankondigend baken langsheen deze fietsroute is de grote zendmast die
vlak naast deze route is ingeplant.
De doorgaande regionale fietsroute van de Romeinse weg wordt in haar continuïteit hersteld
en dit op twee manieren: visueel met een aanplanting van een aantal markerende KLE’s
langsheen de dwarse baan (beneden de hoogtebeperkingen vanuit de hoofdstartbaan) die ook
een zinvolle bijdrage voor natuur (akkervogels en aantal zoogdieren) kunnen leveren en
functioneel met een lokale omleiding door het domein die de fietsroute via de domeinweg
noordelijk omheen de hoofdstartbaan, het militair oefenterrein en de dronevluchtenzone loodst.
Dit lokaal fietsomleidingspad zal vanaf de zuidelijke groene schakel over de nieuwe vluchtweg de
domeinweg bereiken, om dan daarlangs en via Oude Borgwormseweg aan de oostzijde van het
domein opnieuw op het historische tracé te komen. Het volledige historische tracé van de
Romeinse weg (zonder de lokale omleiding) kan dan bij uitzonderlijke specifieke gelegenheden
(bijv. een grootschalig evenement waarbij het vliegveld toch gesloten is, de zomervakantie van
de militaire school, een open monumentendag of een bijzonder fietsevenement) in samenspraak
met de vliegveldbeheerder en de militaire overheid eventueel occasioneel worden opgesteld voor
het publiek. Het tijdelijke tracé van de groene schakel van de Romeinse weg zal dus in de praktijk
veruit het meest gebruikte zijn.
Het noordelijk en westelijk gedeelte van de centrale open ruimte buiten de zone voor droneactiviteiten is, op het moment dat er geen culturele of sportieve evenementen plaatsvinden,
uitermate geschikt voor zachte recreatie zoals wandelen, fietsen, vogelkijken of andere vormen
van natuurbeleving.

8.2.3. Occasionele grootschalige culturele en sportieve evenementen
Het opzetten van occasionele grootschalige optredens, festivals en sportevenementen in
het deel van de centrale open ruimte ten noorden van de hoofdstartbaan is een (commercieel-)
recreatieve activiteit die juist de openheid van die centrale open ruimte sterk kan ondersteunen
(want ze moet dan wel worden vrijgehouden en er wordt voor betaald). De goede ligging van de
site in de rand van een kleinstedelijk gebied en op loopafstand van het centrum, op vlot
overbrugbare afstand van het trein- en busstation, bereikbaar vanaf het primaire wegennet en
met zowel ruimte voor tijdelijke overnachtingsruimte als voor parkeren in de directe omgeving
leent zich hiertoe. De site heeft hiervoor een unieke positie in Vlaanderen. Zowel voor de stad
zelf als voor de omliggende dorpen, kan dit een (telkens tijdelijke) economische ondersteuning
bieden. Mogelijke geluids- en andere milieuhinder en de piekimpact op het omliggende wegennet
dienen evident voorafgaandelijk aan elk initiatief terzake te worden onderzocht en opgelost; de
plan-MER reikt hiervoor de nodige suggesties en aanbevelingen aan.
In de plan-MER is ook een locatie-onderzoek gebeurd dat aantoont dat in Sint-Truiden het domein
van Brustem veruit de meest geschikte (en de enige) plek is voor een dergelijke evenementensite.
Onderscheid wordt, naast zacht recreatief medegebruik, gemaakt tussen grootschalige
evenementen met ong. 80.000 bezoekers per dag, middelgrote evenementen met minder dan
30.000 bezoekers per dag en kleine manifestaties met minder dan 500 personen per dag. Om
een sluitend systeem te hebben, gelden in de RUP-voorschriften alle bepalingen voor
grootschalige evenementen voor alle evenementen met 30.000 bezoekers of meer per dag.
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Evenementen met ong. 100.000 bezoekers per dag worden als extra grootschalig aanzien, maar
vallen onder dezelfde voorschriften als de grootschalige.
Volgende elementen beschrijven deze beoogde grootschalige en middelgrote cultureelrecreatieve massa-evenementen in open lucht meer in detail :
 van Vlaams of hoger niveau: meerdere tienduizenden bezoekers per keer / mogelijk tot twee
maal per jaar met ong. 80.000 à 100.000 bezoekers per dag, 300.000 à 400.000 voor het
evenement
 middelgrote evenementen met max. 30.000 bezoekers per dag, waarschijnlijk meestal
eendaags
 occasioneel, dus slechts een beperkt aantal maal per jaar: heel grootschalige culturele
evenementen blijven beperkt tot max. 8 effectieve activiteitsdagen per jaar op max. 2
periodes; ook middelgrote culturele en sportieve evenementen (op stedelijk niveau) worden
mogelijk gemaakt / hiertoe worden 4 mogelijke bijkomende activiteitsdagen per jaar in max. 4
periodes voor toegelaten voor zover en indien dit compatibel is met de vliegactiviteiten; het
totaal aantal periodes voor middelgrote en grootschalige evenementen samen komt daarmee
te liggen op max. 6 periodes en max. 12 activiteitsdagen (in de praktijk zal de uitbreiding naar
sportieve evenementen inhouden dat de zone ook buiten het zomerfestivalseizoen kan / zal
worden benut)
 voor al deze evenementen geldt dat zij maar kunnen plaatsvinden wanneer ze compatibel zijn
met de omliggende bedrijfsactiviteiten en in het bijzonder de drone-activiteiten
 grote aaneensluitende open ruimte voor de grootschalige evenementen nodig: dan
grotendeels gebruik van de centrale open ruimte ‘boven de start- en landingsbaan’ (en de
afscherming daarvan), de verharde delen van de drie banen en de omgeving van de
noordoostelijke kop van de start- en landingsbaan (voor kamperen) (samen ca. 86 ha)
 bij middelgrote evenementen blijft de oppervlakte beperkt tot max. de centrale driehoek tussen
de zuidzijde van de dwarse baan en de hoofdstartbaan (ong. 40 ha)
 geen vaste gebouwen of constructies, maar alleen (ondergrondse) basisinfrastructuur voor
tijdelijke installaties
 niet gebruik van het vliegveld bij dergelijke grootschalige massa-evenementen, wel gebruik
ervan bij de middelgrote evenementen
 afstemming met (Seveso-)activiteiten in bedrijventerrein is essentieel: het occasionele
karakter van evenementen en noodzakelijke afstanden zijn in het RUP vast te leggen. De
zone voor evenementen wordt, op basis van de bevindingen tijdens de opmaak van het RVR
voor het naastgelegen provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein domein van brustem,
ingeperkt tot maximaal 110 m ten noorden van de zogenaamde dwarse baan om een
gegarandeerde afstandsbuffer ten opzichte van Seveso-bedrijven te vrijwaren; de
kampeerzone in de noordoostelijke lob wordt buiten de risicocontouren van de bestaande
Seveso-bedrijven gelegd
 tijdelijke camping(s) voor overnachting (binnen voornoemde 86 ha) op wandelafstand
 mobiliteit i.f.v. elk evenement grondig te doordenken en organiseren / basisopzet =
meerderheid bezoekers met openbaar vervoer (shuttles vanaf stations van Landen en SintTruiden); shuttles naar binnenstad; openbaar vervoersticket automatisch mee in ticket
evenement) > voorzieningen en voorwaarden in RUP
 minderheid bezoekers met wagen: bij grootschalige evenementen toch makkelijk 5 à 15.000
wagens: draagkracht van wegennet en van toegangsstraten en –punten is zwakste punt: dit
is grondig onderzocht (concept met aparte occasionele toegangen voor auto’s, openbaar
vervoer en fietsen vanuit de grote wegen is noodzakelijk) en evt. oplossingen mee in RUP op
te nemen / parkeren: (grote delen van) start- en landingsbaan en de twee andere banen ten
noordwesten van de hoofdbaan gebruiken (afspraak met vliegveldbeheerder) en vermoedelijk
ook parkeren op niet-verharde gronden en op een aantal overloopparkings buiten het domein;
het RUP maakt zinvolle oplossingen hiervoor in het plangebied mogelijk
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evt. ondersteunende elementen naar de omliggende dorpen
beschermende inrichtings- en beheerselementen naar omliggende natuurwaarden
….

Gelet op de meest wenselijke basisopstelling van een festival, met het hoofdpodium aan de
westzijde (zodat de regen minst op het podium slaat en het geluid met de wind mee gedragen
wordt), ligt het voor de hand de westelijke centrale driehoek gevormd door de domeinweg, de
zogenaamde dwarse baan en de hoofdstartbaan als kernzone ten aanzien en de zones ten
noorden van de dwarse baan en aan de noordoostrand van de hoofdstartbaan als aanvullende
delen voor de echt grote evenementen.
Om de beide soorten evenementen in goede verstandhouding met de aanwezige en te versterken
natuurwaarden en met het gebruik als militair oefenterrein te laten verlopen, wordt in stapsgewijze
gemaakte afspraak tussen stad, ANB en Defensie volgende aanpak gevolgd.

Hoofdopzet van de doorgevoerde wijzigingen sinds voorontwerp 8
Zorgen voor een samenhangend beschermd natuurgebied voor diverse beschermde
vogelsoorten en graslanden in de zuidoostelijke hoek van het domein zodat dit samen met de
bossen van Kerkom uitgroeit tot één groot natuurcomplex, voor een zo min mogelijk
doorsneden militair oefenterrein (zowel in oost- als westzijde) en voor een samenhangende
evenementensite centraal en in het noordoostelijk deel.

Tijdelijke toegang vanaf N80






7

8

Tijdelijke toegang vanaf N80 op de voorgestelde plek en strook behouden / afzien van
uitgraving van Cicindriavallei / hele deel tussen N80 en bestaande beton (voorzien op kortste
tracé) van startbaan op de verharde aantakking op de steenweg na telkens tijdelijk aan te
leggen met rijplaten 7 tussen tijdelijk geplaatst afschermend ondoorzichtig hekwerk / breedte
van toegang (voor drie rijstroken en een fiets/hulpdienstenstrook) in zone met waardevolle
graslanden versmallen naar ca. 10 m (4 x 2,5 m) en compensatiezone voor voorzien; in
landbouwdeel tegen N80 is lichte uitgraving nodig en daarom daar de voorziene strook van
15 m breedte behouden / dus geen openklapbare brug meer om tijdelijk gebruik te regelen,
maar een stevige poort ter hoogte de afspanningsdraad van het militair domein (hiermee gaan
ca. 900 m² glanshavergraslanden en (in evenredigheid met de INBO-analyse) 1 of 2
graslandpaddenstoelenplaten 8 verloren die elders op het domein nieuwe groeimogelijkheden
krijgen
Tijdelijke toegang vanaf N80 op de voorgestelde plek en strook, over onttrokken stuk
hoofdstartbaan en evt. over de noordwestelijke parallelweg daarvan behouden, maar wel
met een overdruk over natuurbestemming
De tijdelijke toegang vanaf N80 alleen gebruiken bij de 2 grootschalige evenementen
met 80.000 bezoekers per dag of meer (= telkens max. 4 dagen + een week opbouw en enkele
dagen afbraak, waarbij het plaatsen en wegnemen van al dat materiaal met zorg gebeurt en
de afdekking van de graslanden in tijd zo beperkt mogelijk wordt gehouden) / bij alle
middenschalige evenementen, dit is tot 30.000 bezoekers per dag, de toegang langs N3
en de rotonde voorzien

Bijv. in metaal of gerecycleerd kunststof, of evt. met vaste honingraatrooster wanneer deze landschappelijk geïntegreerd
zijn, afsluitbaar en ze geen nieuwe barrières voor natuur creëren.
Volgens de recentste waarnemingen bevindt zich geen van deze wasplaten in de strook voor de tijdelijke toegang.
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RUP hier fors inkrimpen tot alleen de delen die nog nodig zijn voor de tijdelijke toegang en
idem in het latere onteigeningsplan / de omliggende terreindelen en waardevolle graslanden
behouden daarmee hun huidige gewestplannatuurbestemming.

Gebruik startbaan





De hoofdstartbaan, met uitzondering van het onttrokken zuidwestelijke deel ervan,
maar wel met inbegrip van het deel dat thans voor activiteiten wordt gebruikt, gebruiken als
parking, maar alleen bij de 2 grootschalige evenementen / ze daarom mee in overdruk
‘met occasionele regionale recreatie’ zetten / welk soort ontradende afscherming (hagen,
houtwallen, plekken KLE’s, …) op de zuidoostelijke rand zinvol de afscheiding van het
parkeergebeuren bij de twee grootschalige evenementen t.o.v. het zuidoostelijke
natuurgebied kan ondersteunen, wordt in het evenemententerreinbeheerplan (zie verder)
afgesproken en opgevolgd
Het achterhaalde noordoostelijke startbaanuiteinde bestemming ‘straten en pleinen’
geven
Het stukje van de Duitse baan ten zuidoosten van de hoofdstartbaan niet meer gebruiken voor
parking.

Andere toegangen





De logistieke toegang bij alle evenementen niet meer doorheen de zuidoostelijke lob, maar
altijd via N3, de rotonde en de westelijke domeinweg
In het noordwesten tussen de domeinweg en de zuidelijke groene schakel worden twee
toegangen / vluchtwegen voorzien. Het militair gebruik als oefenterrein aan de westzijde
van de domeinweg stopt in de toekomst ter hoogte van de noordrand van het bosje.
Om de militaire oefenzone zo min mogelijk te doorsnijden door toegangen allerhande, wordt
de aanduiding van de Romeinse weg op de afgeschafte buurtwegen ervan in het deel in het
bosgebied ten westen van de domeinweg en in het deel tussen hoofdstartbaan en Oude
Borgwormseweg geschrapt.

Centrale evenementenzone (ten noordwesten van hoofdstartbaan)






9
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In (geel-oranje) agrarisch gebied met occasionele grootschalige recreatie 9, waarvan
omvangrijke delen thans geen of nauwelijks natuurwaarde hebben, gaan het hele jaar door,
ook in het broedseizoen, kleine, middenschalige en grootschalige evenementen door. De
meest intensief gebruikte delen ervan worden ingezaaid en beheerd als ‘wei’ (beide
aspecten samen maken dat broedletsel daar grotendeels wordt voorkomen en er geen te
respecteren data in functie van vogels meer gelden); andere delen kunnen, binnen de globale
en afgestemde activiteitenplanning, ook als akkers worden benut
De meest centrale driehoek tussen de drie startbanen bevat thans waardevolle graslanden
en krijgt een bestemming van graslanden en groenzone met occasionele grootschalige
recreatie. Ook de verbindingen naar de hoofdstartbaan hebben een passende bestemming
De centrale driehoek wordt daarmee opgedeeld in drie deelzones. Het noordwestelijk deel
ervan heeft een bestemming van kernzone voor onbemande luchtvaarttuigen met occasionele
regionale recreatie. Het centrale deel ervan heeft de bestemming agrarisch gebied met
occasionele regionale recreatie, de meest centrale driehoek tussen de Duitse baan, de

In het eerdere voorontwerp was deze bestemd als groenzone met occasionele regionale recreatie.
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dwarse baan en de hoofdstartbaan en de parallelle zone aan de hoofstartbaan heeft als
bestemming graslanden en groenzone met occasionele recreatie. De principes van zuinig
ruimtegebruik en dat manifestaties en evenementen zoveel als mogelijk de westelijke zijde
van het terrein gebruiken staan daarbij voorop. Wanneer betalende middelgrote evenementen
doorgaan in de nabijheid van de graslanden in de meest centrale driehoek tussen de Duitse
baan, de dwarse baan en de hoofdstartbaan wordt deze met hekken afgeschermd tegen
betreding
In voorschrift van zone voor gemeenschapsvoorzieningen opnemen dat occasionele
grootschalige occasionele regionale recreatie een nevenbestemming is
Alle westelijke zones binnen de domeinweg tussen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en het (militaire) bosgebied van de vroegere kerosinetanks mee opnemen in
de zones met occasionele grootschalige recreatie 10
Behoud / bescherming enkele (functioneel minder hinderende) KLE’s / bomengroepen i.f.v.
vogels: als globaal principe inschrijven in voorschriften 11; in de noordrand van de
evenementenzone en de strook met waardevolle graslanden een aantal KLE’s voorzien die
het historische tracé van de Romeinse weg markeren
Delen van de zone ten noorden van de dwarse startbaan (buiten de afstand tot de Sevesobedrijven en buiten de zone voor drone-activiteiten) te benutten voor kamperen
Noordwestelijk deel Duitse baan in aansluiting met de domeinweg, wanneer dit compatibel
is met de drone-activiteiten, te benutten voor parking bij alle evenementen (en dan telkens
aan beide randen af te spannen met hekkens om naastgelegen graslanden te beschermen).

Noordelijk landbouwdeel


Opnemen in RUP dat de stad / stadsontwikkelingsbedrijf AGOST voor de landbouwers in de
enclaves in het zuidelijk militair deel elders binnen het domein, met name in een strook
ten noorden van duitse en dwarse baan, alternatieve goede landbouwgronden zal
aanbieden voor uitruil.

Kampeerzone




Forse verschuiving kampeerzone bij evenementen in noordoostelijke richting buiten
het samenhangend zuidoostelijk natuurgebied en (grotendeels) ook buiten het militair
oefenterrein tot alleen de noordelijke zone aanleunend bij het noordoostelijke onttrokken
einde van de hoofdstartbaan buiten de domeinweg en het deel met agrarische bestemming
ten noordoosten daarvan, en dus ook grotendeels buiten het militaire oefenterrein / dit gebruik
blijft (voor het kleine deel met de waardevolle graslanden binnen het militaire oefenterrein)
beperkt tot 2 evenementenperiodes van vier dagen (met telkens tien dagen opbouwtijd) / de
zone waarvan hier sprake is (ca. 7,3 ha), is vanuit het recente overleg tussen partijen sinds
ontwerp 3 in de bestemming natuurgebied opgenomen; de concrete regels zijn geschrapt,
maar het eventuele kamperen kan er alleen in laatste orde en met een dubbel akkoord van
de terreinnatuurbeheerder en van Defensie
Een gedeelte van deze kampeerzone (waar zeker meer dan 1000 mensen tegelijk zullen zijn)
zit weliswaar binnen de contourlijn voor wonen uit het RVR van het regionaal bedrijventerrein,
maar t.o.v. de bestaande Seveso-bedrijven en –activiteiten wel volledig buiten de afstand
tot de centrale evenementenzone zoals die in het RVR is ingerekend en buiten hun

10 Idem.
11 Dit is in voorliggend ontwerp voorzien, samen met een voorafgaande verschuiving binnen het gebied van de KLE’s die
op hun huidige plek wel hinderen.
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maximale contourlijn. Dit betekent concreet dat zich in het regionaal bedrijventerrein ten
oosten van de centrale inkomdreef geen nieuwe Seveso-bedrijven kunnen vestigen of pas
nadat hun OmgevingsVeiligheidsRapport (OVR) aantoont dat dit verenigbaar is met het
occasionele kampeergebeuren in deze noordoostelijke lob. Het advies van de dienst VR
bevestigt dit en bereidt dit uit tot alle delen van het bedrijventerrein waar Seveso-bedrijven
kunnen worden toegelaten
Het eventuele kamperen bij kleinere evenementen kan binnen de centrale geel-oranje zone
De oeverstroken van Melsterbeek in de noordoostelijke lob (rand van de kampeerzone)
krijgen een natuurbestemming
Naar de woningen langsheen Luikersteenweg en naar Luikersteenweg zelf wordt geen
permanente buffering voorzien (want die zou het mooie vergezicht van die bewoners en
passanten op het domein gedurende het merendeel van het jaar weg nemen), maar in de
voorschriften wordt een verplichte afstand van de kampeersite tot de perceelsgrens, en dan
een tijdelijke buffering, ingeschreven.

Zones voor waardevolle graslanden en andere habitats voor de beschermde
(akker)vogelsoorten ten zuidoosten van hoofdstartbaan




Niet alleen de twee landbouwenclaves, waarvan de landbouwers door de stad / AGOST
worden uitgeruild binnen het domein, een bestemming ‘natuurgebied’ geven, maar ook de
tussenliggende snippers agrarisch gebied binnen het gebied van de
samenwerkingsovereenkomst evenals een zone buiten die samenwerkingsovereenkomst, nl.
de oostelijke lob met vliegtuigshelters (nu bosbestemming) / deze gebieden vervangen
door gerichte inrichting en beheer mee de waardevolle graslanden die in de centrale zone
verloren gaan / tegelijk wordt hiermee ook ca. 10 ha bijkomende groene bestemming
gerealiseerd voor vogelhabitats (mede ter ondersteuning van de ca. 8 ha die ten noordwesten
van de hoofdstartbaan daarvoor minder bruikbaar wordt, maar wel aanwezig blijft)
Ter ondersteuning van de graslanden krijgen ook de zone tussen hoofdstartbaan en taxibaan
en de achterhaalde recreatiezone in de oostrand van het domein een natuurbestemming.

Beheersafspraak
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Opmaak van een evenemententerreinbeheerplan voor alle deelzones waar evenementen
en natuur overlappen, op te volgen door een gezamenlijke Beheer- of Opvolgingscommissie
met Stad, Defensie en de terreinnatuurbeheerder.
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Zones voor gebruik door evenementen van verschillende omvang
Zoals gevraagd in het dienstenoverleg over de plan-MER, geeft onderstaande figuur een
voorbeeld van het gebruik van diverse delen van het domein bij grootschalige en middenschalige
evenementen weer.

8.3. Veiligheidsaspecten
Het Ruimtelijk VeiligheidsRapport (RVR) voor het gehele bedrijventerrein Domein van Brustem
in zijn omgeving is in juni 2013 door de bevoegde Dienst VR goedgekeurd. De opmaak ervan is
doorgevoerd op basis van voorontwerp 4 van het PRUP (zie kaart 8). Een eerdere
veiligheidsstudie geeft op sommige punten meer gedetailleerde aanwijzingen over te respecteren
afstanden.
In deze toelichtingsnota worden beknopt de belangrijkste conclusies van het eindrapport (en waar
zinvol aangevuld met deze uit eerdere veiligheidsstudies) weergegeven; de beslissing van de
Dienst VR over dit RVR en de niet-technische samenvatting van het goedgekeurde RVReindrapport zit in bijlage 2 bij de toelichtingsnota van het provinciaal RUP. Het biedt een
interessant informatief kader om potentiële Seveso-bedrijven binnen het bedrijventerrein te
beoordelen, maar eveneens om veiligheidsgevoelige ontwikkelingen er omheen, elders in het
domein van brustem of er buiten, te evalueren en wanneer nodig bij te sturen of te weigeren. De
officiële beoordeling van dergelijke ontwikkelingen en aanvragen zal veelal alleen in het kader
van de omgevingsvergunningen kunnen gebeuren; het voorzien van heldere regels terzake in de
betreffende RUP’s (o.m. dit RUP Brustem 3 – domein van Brustem) is dan ook van groot belang.

55

OMGEVING – juni 2019 - 08177_05_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O

Het RVR concludeert dat uit de analyse blijkt het regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem
over eerder beperkte mogelijkheden voor de inplanting van Seveso-activiteiten beschikt en dit als
gevolg van de nabijheid van woningen in de omgeving.
Het RVR houdt rekening met de bestaande en geplande aandachtszones (woonzones,
grootschalige evenementenweide, een eventuele buitensportoefensite) en kwetsbare functies
(lagere en middelbare scholen, rusthuizen, ziekenhuizen) omheen het regionaal bedrijventerrein
Domein van Brustem. Voor het evenementengebeuren in de centrale open ruimte van het Domein
is er daarbij, op basis van conclusies uit het omgevingsveiligheidsrapport van een van de twee
aanwezige Seveso-bedrijven, net als in meerdere voorontwerpen en dit ontwerp-RUP, van
uitgegaan dat de grootschalige evenementen en hun bijhorende kampeerovernachtingen niet
noordelijker plaats vinden dan 110 m ten noorden van de zogenaamde dwarse baan (zie oranje
lijn op navolgende figuren).
Het RVR bekijkt op voorzichtige wijze de mogelijkheden en beperkingen in het bedrijventerrein
voor giftige stoffen enerzijds en voor explosieve en ontvlambare stoffen (die voor dit
bedrijventerrein representatief zijn) anderzijds en de afstanden die voor die stofsoorten in acht
moeten genomen worden om zeker veilig te zijn. Hierbij wordt ook aangegeven welke deelzones
binnen het bedrijventerrein meest, meer of minder of niet geschikt zijn voor Seveso-bedrijven. Elk
individueel bedrijf dat gevaarlijke stoffen wil behandelen of opslaan zal zelf een (meer
gedetailleerd) omgevingsveiligheidsrapport moeten opmaken en op basis van de specifieke
veiligheidsmaatregelen die het bedrijf voorziet, kunnen kleinere veiligheidsafstanden, of
omgekeerd, grotere toegelaten hoeveelheden gevaarlijke producten naar voor komen.
Omgekeerd geeft het RVR ook aan binnen welke afstanden rond het bedrijventerrein er geen
nieuwe kwetsbare functies of nieuwe aandachtszones zoals recreatiegebieden mogen komen.
Bijgaande figuren geven zowel de risicozonering binnen het bedrijventerrein als de
veiligheidscontouren er omheen weer, beide telkens voor giftige stoffen en rekening houdend met
de toekomstige omgevingssituatie omheen het bedrijventerrein (en de zone voor grootschalige
evenementen) 12.

12
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(De niet-technische samenvatting van) Het RVR bevat ook twee soortgelijke kaarten voor brandbare en explosieve
stoffen.
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Figuur: risicozonering binnen het bedrijventerrein: gelijke aanwijzingsgetallen voor giftige stoffen
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figuur: veiligheidscontouren omheen het bedrijventerrein voor giftige stoffen

Uit de figuur met de aanwijzingsgetallen blijkt duidelijk dat het centrale deel van het
bedrijventerrein (omheen de beide bestaande Seveso-bedrijven en in de zuidwestelijke lob) het
meest interessant zijn voor nieuwe Seveso-bedrijven. Meer westelijk en meer noordelijk tegen de
domeinweg is dit veel minder het geval.
Omgekeerd dienen nieuwe aandachtsgebieden zoals woonzones of grootschalige
evenementenzones en zeker nieuwe kwetsbare locaties als scholen, ziekenhuizen en rustoorden
een voldoende afstand tot het bedrijventerrein te bewaren (niet binnen de gele respectievelijk
paarse omcirkelingen op voorgaande figuur).
Het goedgekeurde RVR doet hierover geen specifieke uitspraak, maar een eerdere, niet door de
dienst VR goedgekeurde, veiligheidsstudie voor het gebied (Haskoning, 2011) geeft ook een
indicatie van afstanden omheen de toegangswegen doorheen het bedrijventerrein naar de
grootschalige evenementen in de centrale open ruimte: hier zijn afstandsbuffers waarbinnen geen
of alleen heel kleine hoeveelheden van die stoffen aanwezig mogen zijn aangewezen. Deze
bedragen 70 tot 140 m.
In oostelijke richting voorziet dit ontwerp-RUP ook in de noordoostelijke lob aan Melsterbeek een
zone voor graslanden en kampeermogelijkheden. Deze ligt t.o.v. de twee bestaande Seveso-
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bedrijven op eenzelfde afstand als in het RVR aangegeven voor de afstand tot de evenementenweide en ook buiten de maximale risicocontouren van die twee bestaande Seveso-bedrijven (zie
onderstaande figuur). Dit betekent concreet dat zich in het regionaal bedrijventerrein ten oosten
van de centrale inkomdreef geen nieuwe Seveso-bedrijven kunnen vestigen of pas nadat hun
OmgevingsVeiligheidsRapport (OVR) aantoont dat dit verenigbaar is met het occasionele
kampeergebeuren in deze noordoostelijke lob; vermits de stad de vergunningverlener is, kan zij
dit aansturen.
Het advies van de dienst VR over voorontwerp 11b van dit RUP (zie bijlage 2) bevestigt dit en
bereidt dit uit tot Seveso-inrichtingen in alle delen van het bedrijventerrein waar deze zijn
toegelaten.

De bevindingen en aanbevelingen van het RVR kunnen gericht in RUP’s worden vertaald.
De verordenende voorschriften van het PRUP voor het regionaal bedrijventerrein maken best
geen onderscheid tussen lagedrempel- en hogedrempel-Seveso-inrichtingen en ook niet tussen
de verschillende types stoffen, maar duiden gewoon aan in welke zones Seveso-inrichtingen zijn
toegelaten en nemen evt. ruimtelijke eisen (cfr. bufferafstanden) mee op. Het RVR reikt een
voorstel van voorschrift voor de beide situaties (waar het verboden wordt en waar het onder
voorwaarden toegelaten kan worden) aan. De Dienst VR adviseert ook om bij de voorschriften
richtinggevend te verwijzen naar de toepasselijke zoneringskaarten.
Voortgaand op de conclusies van het RVR en rekening houdend met de in de voorontwerpen van
dit RUP voorziene buffers en inrichtingselementen en met de ontsluitingsmogelijkheden naar de
centrale open ruimte bij grootschalige evenementen, kunnen in het regionaal bedrijventerrein met
in achtname van de aanwijzingsgetallen uit het RVR (nieuwe) Seveso-inrichtingen kunnen
worden toegelaten, behalve in de strook tussen N3 en domeinweg ten westen van de
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toegangsdreef, binnen de 70 m aan beide zijden van de toegangsdreef en haar verlengde, in de
lob ten zuiden van Kapelstraat en in een strook van 70 m ten noorden van Kapelstraat. Het PRUP
heeft dit voor zijn plangebied opgenomen.
In voorliggend gemeentelijk RUP Brustem 3 – domein van Brustem worden bij de zone die de
grootschalige evenementen toelaat ook bepaalde (ruimere) afstandsbuffers waar zich geen grote
mensenconcentraties mogen bevinden ingeschrevenen (met name hogervernoemde oostwestlijn 110 m ten noorden van de dwarse baan 13) in de voorschriften van het bouwvrij agrarisch
gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied en worden bepaalde vluchtwegen voor
geval van calamiteiten voorzien (meer in het bijzonder de Romeinse weg en twee verbindingen
richting de zuidelijke groene schakel) en gevrijwaard. Een daarvan (die ook als tijdelijke groene
schakel fungeert) wordt later onteigend; de tweede wordt in de buffer van het regionaal
bedrijventerrein aangelegd (hierover maakt de stad afspraken met de provincie). De zone ten
oosten van het bedrijventerrein binnen de risicocontouren van de twee bestaande Sevesobedrijven krijgt in dit RUP een puur agrarische bestemming waar occasioneel kamperen expliciet
verboden is.

8.4. Mobiliteit
Kaart 30

Gewenste verkeersstructuur

De gewestweg N3 krijgt – als voornaamste ontsluitingsweg voor het gebied – bijzondere
aandacht. Het voorheen door AWV en de Stad uitgewerkte streefbeeld voor N80 en de
aansluitende delen van N3 biedt op middellange termijn mogelijk perspectief op een zeer vlotte
(bijna conflictvrije) doorstroming langs N3 en N 80 vanaf de toegang van het bedrijventerrein
Domein van Brustem richting Hasselt en E313. Maar de mobiliteitssituatie van de
(extra)grootschalige en middenschalige evenementen wordt evident op basis van de bestaande
infrastructuur ingeschat.
Het Domein van Brustem moet een moderne, multifunctionele ruimte worden, waarin
verschillende functies een plaats krijgen. Functieverweving wordt waar mogelijk in de hand
gewerkt door een grote transparantie en toegankelijkheid van het interne wegennet. De centrale
hoofdinkom geeft niet enkel toegang tot het (met het PRUP verruimde) bedrijventerrein maar
ook tot het centrale natuurlijke evenementen-amfitheater (voor alle logistiek daarvan en voor de
bezoekers van de middelgrote evenementen), het vliegveld en zogewenst ook tot het militair
oefenterrein. Zij draagt echter niet bij tot de ontsluiting van de centrale open ruimte bij occasionele
grootschalige massa-evenementen omdat dit haar gewone functioneren in het gedrang zou
brengen. Deze hoofdinkom, aansluitend op de N3, zal verder representatief worden uitgewerkt.
Dit is het visitekaartje voor het gebied en alle daar voorkomende activiteiten. Er wordt, zoals
opgenomen in het RUP Bedrijventerrein Domein van Brustem, een totaalconcept toegepast voor
de aansluiting met de Luikersteenweg en de toegang tot de centrale open ruimte van Brustem.
Zowel verkeerstechnische als landschapsarchitecturale aspecten komen hierbij aan bod. De
rotonde langs de domeinweg wordt een belangrijk oriëntatiepunt.
Voor de grootschalige openluchtmanifestaties en –evenementen in de centrale open ruimte, is
de mobiliteitssituatie integraal onderzocht. Verbeteringen richten zich (cfr. punt 8.2.3) in eerste
instantie op het openbaar vervoer, maar in tweede instantie zullen ook een aantal ingrepen in de
verkeersinfrastructuur en verkeersorganisatie op het Domein en in de omgeving ervan
noodzakelijk zijn, eventueel zelfs in de ruime omgeving. Voor deze laatste kan gedacht worden

13
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In de praktijk biedt dit ontwerp-RUP over een grote lengte nog een grotere afstand en als natuurgebied bestemd.
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(en de effecten ervan geanalyseerd) aan het optimaliseren van de fietsverbindingen en het
voorzien van occasionele maar aantrekkelijke fietsstalmogelijkheden, het occasioneel
openstellen van een aantal zij-ingangen van het domein vanaf andere wegen dan N3, bijv.
Kapelstraat voor openbaar vervoer, het voorzien van bijkomende occasionele toegangswegen op
de passende plaats vanaf N80 Naamsesteenweg tot het Domein, aangepaste signalisatie en
stroombeïnvloeding, … .
Dit mobiliteitsonderzoek is gebeurd in het kader van de op te maken plan-MER voor voorliggend
RUP.
De hypothese hiervoor is bevestigd om een occasionele toegang bij grootschalige evenementen
tot het terrein in het verlengde van de hoofdstart- en landingsbaan, rechtstreeks vanaf N80 te
voorzien. Deze is onderzocht, komt als beste oplossing naar voor en wordt mee in het RUP
opgenomen / onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan een tijdelijke
toegang over een smalle strook die telkens (max. 2 maal per jaar) tijdelijk met bijv. rijplaten wordt
aangelegd en na het evenement weer verwijderd in de zuidwestrand van het domein, zodat de
aanwezige waardevolle graslanden zo min mogelijk worden geschaad. Deze tijdelijke toegang
benut de aanwezige tractorpasseerstrook mee als extra rijstrook.
De logistieke toevoer voor de evenementen kan best via een afzonderlijke tijdelijke oostelijke
toegang aan Oude Borgwormseweg vanaf het kruispunt met Vliegveldlaan gebeuren, waarbij de
vrachtwagens die van buiten Sint-Truiden komen deze via de gewestwegen vanaf afrit 29 op E40
bereiken.
Deze beide elementen dienen geconcretiseerd in een evenementenvervoersplan dat de
initiatiefnemer(s) moet(en) opmaken in overleg met de gemeenten en mobiliteitsdiensten. Ook de
signalisatie van alternatieve routes om de handelszaken aan Luikersteenweg bij middelgrote
evenementen te bereiken, wordt daarin opgenomen.
De domeinweg zelf is het belangrijkste verbindende element tussen de verschillende delen van
het gebied en dient dan ook duidelijk herkenbaar te blijven. Op kruisingen met andere wegen
zullen er zo nodig maatregelen genomen worden om de hiërarchie in het wegennet herkenbaar
te maken (wegversmallingen, aangepaste verhardingen, asverspringingen, poorteffecten, …). Op
de rand van het militaire oefenterrein kunnen (al dan niet periodiek functionerende) stevige maar
licht-ogende afsluitingen worden voorzien. Om veiligheidsredenen dient de domeinweg
gescheiden te blijven van de vliegactiviteiten: met de inkorting van de start- en landingsbaan en
het gebruik van de westelijke verlengde domeinweg is dit permanent het geval.
Er zal tevens een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het noordelijk deel – dat vooral
een rol vervult in functie van de activiteiten in de noordelijke rand –, het zuidwestelijk deel (deel
ten zuiden van de Romeinse weg), waar meer recreatieve functies aan gekoppeld zijn en het
oostelijk deel dat volledig in het militair oefenterrein ligt en dat voor het publiek afgesloten zal zijn.
Het is niet de bedoeling dat de hoge verkeersintensiteiten die in het noordelijk deel zullen
plaatsvinden over de ganse domeinweg, en dus ook over het ganse domein gespreid worden.
Er zullen mogelijkheden voorzien worden om in deze omgeving een halte voor het openbaar
vervoer in te planten. De openbaarvervoersvraag is afhankelijk van het toekomstige aantal
werknemers op bedrijventerrein en hun herkomst en kan momenteel niet ingeschat worden.
Indien er veel van de bus gebruik wordt gemaakt kunnen er langs de N3 14 bijkomende haltes,
bijv. in de westzijde in de omgeving van de nieuwe ovonde, groene schakel, Aalsterweg, voorzien
worden zodat de ganse noordelijke rand beter bediend kan worden. Van hieruit krijgt het gehele
domein zijn openbaarvervoersontsluiting. Evident dient dit ten gepaste tijde in samenwerking met
De Lijn nader onderzocht. Vanaf de reeds ingeplante halte op N3 aan (het beveiligde kruispunt

14

In principe kan ook aan bijkomende halten langs de domeinweg in het bedrijventerrein zelf worden gedacht, maar De
Lijn heeft reeds laten weten dat het reizigersaanbod daarvoor waarschijnlijk te klein zal zijn.
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van) Vliegveldlaan zou zulk een betere openbaar vervoerbediening van de oostelijke delen van
het bedrijventerrein kunnen verbeterd worden wanneer een rechtstreekse voetgangersverbinding
tussen die bushalte(n), de omgeving van loodsen 26/27 en de domeinweg wordt uitgebouwd. Het
eerste deel daarvan is in het provinciaal RUP voor het bedrijventerrein opgenomen, het tweede
deel ervan in het (voorontwerp van) gemeentelijk RUP recastrip brustem.
Bij grootschalige en middenschalige evenementen zal het specifieke vervoersplan van de
initiatiefnemers een forse inzet van occasioneel openbaar vervoer moeten bevatten die in
samenspraak met de vervoersmaatschappijen wordt gerealiseerd (trein en hoogfrequente
buspendeldienst tussen de stations van Sint-Truiden en Hasselt en Domein en vooral vanaf het
station van Landen, verhoogde frequenties van treinen en regionale bussen, …). De belangrijke
buspendeldienst vanaf het goed bediende en goed van busparkings uitgeruste station van
Landen loopt via Velm en dan ofwel langs Naamsesteenweg N80 (maar daar gecombineerd met
de autostroom vanaf E40, hetgeen minder wenselijk is), ofwel via Romeinse weg (dan met een
tijdelijke lokale omleiding van het fietsverkeer). De bussentoegang tot het Domein loopt dan best
via Kapelstraat die hiervoor kan worden gevrijwaard. Ook dit is in het kader van de plan-MER
voor voorliggend RUP meer in detail onderzocht.

8.5. Tijdelijke evenemententoegang ingepast in het landschap
Diverse mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht. Finaal wordt geopteerd voor een bescheiden,
deels licht verzonken aanleg die alleen gebruikt wordt bij de max. twee grootschalige
evenementen per jaar en die goed in het landschap is geïntegreerd.

Uitgangspunten
Voor de auto-ontsluiting van de bezoekers van (extra)grootschalige evenementen (niet voor de
evenementen-logistiek daarvan) geeft de plan-MER aan dat een ontsluiting vanaf N80
Naamsesteenweg ter hoogte van de startbaan de beste / minst schadelijke oplossing is, op
voorwaarde dat ze landschappelijk goed wordt ingepast en alleen tijdelijk bruikbaar is tijdens de
evenementen (en een beperkte opbouw en afbraaktijd) en daartoe deels zo is ingericht. Het RUP
neemt deze elementen in grafisch plan en voorschriften op.
De precieze locatie van een dergelijke tijdelijke evenemententoegang, net ten zuiden van de in
het RUP groene waarden beschermde hoogstamboomgaard en iets meer ten zuiden van de
recent gerealiseerde fietsbrug langsheen Naamsesteenweg, ligt vanuit de concrete situatie en de
plan-MER-eisen inzake landschap vast. De strook is tegelijk de meest noordelijke rand van het
beschermde dorpsgezicht ‘Landhuis wit kasteel en omgeving’. De totale lengte van de te
realiseren ontsluiting tussen N80 en het bestaande, niet meer gebruikte deel van de startbaan
via dit tracé bedraagt ca. 130 m. Na onderzoek en overleg neemt dit RUP een oplossing voor de
feitelijke realisatie op die plek op. Dit subhoofdstuk beschrijft deze. In een deel van deze strook
bevinden zich waardevolle schrale graslanden.
Uitgangspunten voor de inrichting van deze tijdelijke grote-evenemententoegang zijn :
 het tijdelijk gebruik ervan moet in de inrichting duidelijk zijn en hard afgedwongen; hiertoe
wordt de toegang tussen N80 en de bestaande startbaanverharding gedeeltelijk niet als weg
aangelegd, maar als grasland waarover telkens opnieuw bij elk groot evenement door de
organisator een tijdelijke verharding wordt gelegd en weer weggenomen, hetgeen autopassage op andere momenten zal ontmoedigen
 een ontsluiting met een voldoende capaciteit om de ca. 1.800 wagens per uur (cfr. discipline
mobiliteit in de plan-MER) ook rekening houdend met de afslag/invoegsituatie op N80
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verwerkt te krijgen, dit wil zeggen met één rijstrook in elke richting en een derde rijstrook met
wisselende rijrichting (in bij het begin van een evenement, uit bij het einde)
alhoewel voor hen niet de hoofdtoegang, ook voor voetgangers en fietsers hier een toegang
voorzien; deze kan wellicht ook voor nooddiensten worden gebruikt en heeft daarom best ook
de breedte van een rijstrook; ze kan aansluitend bij of los van voornoemde auto-rijstroken
worden aangelegd / in totaal zin dus vier rijstroken of ca. 10 à 12 m breedte nodig
evt. controlepost van de toekomende wagens van bezoekers op het domein zelf, ver genoeg
verwijderd van de toegang, te voorzien zodat daardoor geen opstoppingen aan N80 ontstaan
de inrichting biedt best voor het landschap en de natuur een meerwaarde, en in elk geval
voor de perioden buiten de evenementen dat de tijdelijke toegang niet in gebruik is; gelet op
de ligging in het dorpsgezicht en de ankerplaats / erfgoedlandschap en in de provinciale natte
natuurverbinding is dit evident
om de fauna in de omgeving zo min mogelijk (visueel) te verstoren, wordt de tijdelijke
toegangsweg afgeschermd met ondoorzichtig gemaakte hekken
de passage van de zuidelijke groene schakel (fietspad) in deze zone verslechtert door de
tijdelijke evenemententoegang doorheen het jaar niet, maar verbetert zo mogelijk (qua
fietscomfort, landschapsbeleving, …); tijdens de grootschalige evenementen wordt deze
passage door de organisator ervan extra beveiligd
de op het terrein aanwezige beschermde hoogstamboomgaard vlak naast de tijdelijke groteevenemententoegang wordt behouden
de aansluiting op N80 wordt gecombineerd met de tractorpasseerstrook (door inschakeling
er van als extra rijstrook en met een extra doorsteek door de aanwezige ‘midden’berm) en
met een lokale verlaging van de ca. 1,2 m hogere berm naast het fietspad van N80 / het deel
van de toegangsstrook tussen N80 en het fietspad van de groene schakel wordt uitgegraven
in zacht oplopende helling naar het fietspad dat op zijn huidige niveau (71 m TAW) blijft en zo
het hoogste punt in het tracé van de toegangsweg wordt (en daardoor goed herkenbaar
enerzijds en een goed uitzichtpunt anderzijds)
alle zones die met deze tijdelijke grote-evenemententoegang te maken hebben worden mee
in het RUP Brustem 3 – domein van Brustem opgenomen en niet in het RUP zuidwestelijke
dorpen
….

Relatie met het dorpsgezicht en het erfgoedlandschap
De voorgestelde inrichting van een deels licht verlaagde strook die (enkel) bij occasionele
grootschalige evenementen als tijdelijke toegang kan worden gebruikt wijzigt het landschap in het
beschermde dorpsgezicht en in de aangeduide ankerplaats. Maar deze nieuwe golving in het
landschap is een erg beperkte wijziging, zowel in omvang, in intensiteit als in tijd, die geen
significant effect geeft.
Onderscheid dient gemaakt tussen de structurele verandering die zich nagenoeg 95 % van de
tijd zal voordoen en de occasionele situatie (max. 8 dagen per jaar effectief gebruik en enkele
dagen voor- en nadien voor opbouw en afbraak) wanneer een evenement plaats vindt.
Structureel blijft de landschapsvorm, behoudens de aantakking op de steenweg die best verhard
wordt om voldoende stevig te zijn voor de bocht, van een graslandschap. De strook tussen de
startbaanverharding en Naamsesteenweg die als tijdelijke toegang wordt ingeschakeld, wordt
aangelegd / behouden als een (licht verzonken) gras- en hooiland. Het deel van de tijdelijke
toegang tussen de steenweg en de zuidelijke groene schakel wordt begeleid door lage hagen of
een andere vorm van landschappelijke integratie.
Al deze elementen samen schragen het vooropgestelde behoud van het landschap.
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In de occasionele momenten dat een evenement plaats vindt, wordt voornoemde gras- en
hooilandstrook bedekt met rijplaten of met een andere makkelijk wegneembare vorm van tijdelijke
verharding en deels met ondoorkijkbare hekkens afgeschermd om de naastliggende schrale
graslanden te beschermen. Op deze momenten is dit een landschapsvreemd element, dat
evenwel door de lagere ligging van die strook en door de drukte van het evenement nauwelijks
zal opvallen.
Voor het concrete inrichtingsproject zelf en het beheerplan zal de stad nauw met Onroerend
Erfgoed overleggen. Voor de uitgraving van de toegangshelling tussen Naamsesteenweg en de
zuidelijke groene schakel zal een archeologienota worden opgemaakt.

8.6. Landbouw
De verwevenheid tussen landbouw en andere ruimtegebruikers is bepalend voor het karakter en
de openheid in de centrale open ruimte. Agrarisch bodemgebruik dient zeker behouden en indien
nodig gestimuleerd te worden, waar mogelijk ook (reeds) in combinatie met het militaire
oefenterrein.
Niet alle vormen van landbouw zijn echter wenselijk. Akkerbouw en grasland bepalen het uitzicht
van de open ruimte, maar alle vormen van grondgebonden landbouw kunnen er plaats vinden.
Grondloze veehouderijen, glasteelten, tunnelserres en andere vormen van intensieve landbouw
zijn evenwel niet gewenst.
Het inplanten van nieuwe landbouwnederzettingen of loodsen (thans zijn er geen aanwezig) of
van vaste militaire constructies of gebouwen is dus niet wenselijk. Indien hiervoor behoefte zou
bestaan kan dit in de omgeving van het domein (buiten het RUP) gebeuren.
In antwoord op meerdere adviezen en bezwaarschriften uit het openbaar onderzoek kiest het
stadsbestuur er nu voor om geen grote evenementen in het domein te laten doorgaan, tenzij die
aan een aantal randvoorwaarden voldoen inzake impact op de bedrijvigheid in het algemeen en
Droneport in het bijzonder. Dit verhoogt de gebruiksmogelijkheden voor landbouw aanzienlijk.
Door de inperking van de mogelijkheden voor evenementen (als antwoord op sommige
bezwaarschriften) verruimen in de praktijk de mogelijkheden voor landbouw.
Om het gebruik van belangrijke delen van de centrale open ruimte ten noorden van de start- en
landingsbaan voor occasionele massamanifestaties in open lucht mogelijk te maken, dient de
teeltwijze daar echter in de regel beperkt te blijven tot weilanden en in de praktijk met name
hooigraslanden. Ook al gebeuren er maar een beperkt aantal (max. zes) groot- en
middenschalige evenementen per jaar, deze leggen toch hypotheek op een rendabel
landbouwgebruik. Maar dit is, wanneer evenementen bepaalde jaren maar een deel van het
terrein zouden gebruiken, of aan een lager ritme doorgaan, zeker niet uit te sluiten. Deze gronden
kunnen dan, zij het met beperkingen, verder als agrarisch gebied voor professionele landbouwers
worden gebruikt. Gebruik als weide- en hooilanden, inrekening van die gronden in functie van
mest en inschakeling in het beheer van de waardevolle graslanden blijven uiteraard interessante
aanvullende opties voor lokale landbouwers.
Onderscheid dient daarbij gemaakt tussen het centrale deel van de evenementenzone (de grote
centrale driehoek tussen de twee landingsbanen en de domeinweg) waarvan delen meer dan
waarschijnlijk zowel bij kleinere als grote evenementen zullen worden benut en die wellicht slechts
sommige jaren of seizoen (en wellicht buiten het ruime zomerseizoen) als grasland of akker
kunnen worden gebruikt, en de graslanden ten noordoosten van de start- en landingsbaan in de
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noordoostelijke lob. Deze laatste worden hoofdzakelijk alleen bij de grootste evenementen mee
als kampeerweiden ingeschakeld en zullen dus makkelijker nog als (graas- en) hooiweiden en
als seizoensakkers kunnen fungeren. Eventuele inkomstendervingen die daaruit voortvloeien
worden evident in de vergoeding van dat grondgebruik verrekend. Maar al deze gronden
behouden wel een agrarische bestemming.
Omwille van de gevarieerde kruidvegetaties langs de bermen van de domeinweg zullen ook hier
bufferstroken voorzien worden. Behalve in het centrale deel van de evenementenzone zullen de
bestaande kleine landschapselementen worden gevrijwaard, of verschoven naar minder
hinderende plekken in de zone.
Om een zo groot mogelijke toegankelijkheid van de centrale open ruimte te garanderen voor
recreatief medegebruik blijven in principe alle veldwegen buiten het militair oefenterrein, de
hoofdstartbaanstrook en de zone voor drone-activiteiten open.
De toegankelijkheid van de landbouwgronden voor de landbouwers wordt gegarandeerd
(afspraken bij militaire oefeningen en vliegactiviteiten en – wat de toegankelijkheid bij
evenementen betreft – opgelegd in het RUP) en gebeurt vanaf of over de domeinweg ten zuiden
van het bedrijventerrein langs de bestaande veldwegen. Waar nodig worden deze laatste beperkt
aangepast om de afsluiting door het nieuwe bedrijventerrein (vastgelegd in het PRUP) te
ondervangen; o.m. ten oosten van de toegangsdreef in de buffer van het bedrijventerrein is dit
over een beperkte lengte het geval. Ook wordt door het bedrijventerrein een toegang naar de
centrale open ruimte behouden.
Ten opzichte van de bestemmingen die in het gewijzigde gewestplan zijn vastgelegd, zijn in het
thans voorliggende ontwikkelingsperspectief binnen dit RUP vijf factoren aanwezig die het
landbouwgebruik van met name de centrale open ruimte van het domein bemoeilijken of
beperken.
Ten eerste betreft het het gebruik van een behoorlijk deel van die ruimte als militair oefenterrein
waarbij landbouw (hoogstens) in een vorm van medegebruik aanwezig zal kunnen zijn. Dit betreft
het volledige gedeelte ten zuidoosten van de start- en landingsbaan (ca. 41 ha). De niet ‘belaste’
landbouwgronden vallen hiermee terug tot ongeveer driekwart van het geheel van de centrale
open ruimte.
Ten tweede legt ook het occasioneel gebruik van een deel van de centrale open ruimte (ca. 37
ha in totaal, waarvan ongeveer de helft in 2015 in landbouwgebruik en het overgrote merendeel
buiten het militaire oefenterrein) voor grootschalige openluchtmanifestaties beperkingen aan het
landbouwgebruik op; zij het dat deze door de compatibiliteitsvoorwaarden van die evenementen
met de bedrijfs- en drone-)activiteiten kleiner zullen zijn dan in eerdere versies van het RUP. Met
name zullen de betrokken percelen in de regel alleen nog (in wisselende mate) in aanmerking
komen voor gebruik als hooiweiland en voor eenjarige seizoensakkerteelten naast of tussen
evenementen door. In sommige delen en jaren zijn ook meerjaarsakkerteelten niet geheel
uitgesloten. In de praktijk blijft professioneel landbouwgebruik hier, met beperkingen, aanwezig.
Met de bestemming ‘agrarisch gebied met occasionele regionale recreatie’ die dit ontwerp in
akkoord met de landbouwsector aan deze zone geeft, is dit dus veeleer als een verfijning te
aanzien. Ten noorden van dit deel (namelijk noordelijk van (de 110 m-lijn ten noorden van) de
zogenaamde duitse en dwarse banen en de daaraan palende strook waardevolle graslanden)
blijft echter een gebied aanwezig dat om veiligheidsredenen niet voor grootschalige evenementen
kan worden benut en dat verder zijn grondgebonden agrarisch gebruik kan kennen.
Ten derde worden de landbouwenclaves temidden het militair oefenterrein (ca. 10 ha) met een
uitruiloperatie naar geschikte landbouwgronden in de voornoemde strook met graslanden ten
noorden van duitse en dwarse banen in het domein vrijgemaakt voor het geïntensifieerde militair
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oefengebruik en tegelijk ingezet voor nieuwe natuurontwikkeling van (op termijn, want met een
lange overgangs- en verschralingsperiode) schrale graslanden.
Ten vierde worden ca. 19 ha met waardevolle graslanden in de centrale open (evenementen)ruimte voor gericht evenementen- en natuurbeheer voorbehouden en niet mee
opgenomen in voornoemd agrarisch gebied met occasionele regionale recreatie. Logischerwijze
zal de terreinbeheerder wel lokale landbouwers bij het beheer van die graslanden inschakelen.
Een vijfde factor is eveneens veeleer als verfijning van het agrarisch gebruik te aanzien: het
betreft het kamperen op niet-waardevolle graslanden en weiden in de noordoostelijke lob (ca. 7
ha) die een (gemengde) agrarische bestemming behouden.
De vraag die vanuit de planningscontext (zie hoofdstuk 3) voorligt is of en in welke mate het
occasioneel gebruik van de centrale open ruimte voor massa-evenementen, de militaire oefensite
en de omschakeling van de zuidoostelijke landbouwenclaves binnen dit niet herbevestigd
agrarisch gebied de agrarische structuur van de leemplateaus ten zuiden van N3 aantasten en
daardoor in tegenspraak zouden zijn met de gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, bos
en natuur in Haspengouw-Voeren. Verschillende aspecten zijn hierbij van belang :
 de omvang: de sites hebben samen met ca. 86 hectaren een niet verwaarloosbare omvang,
maar ten opzichte van het gehele domein (370 ha) en het gehele plateau tussen Cicindria en
Melsterbeek (tussen N3 en Kerkom, ca. 740 ha in totaal) is dit toch slechts een kleiner
aandeel. Evident is zulk een aandeelvergelijking relatief, maar zeker in dit geval toch relevant:
de betreffende zones zijn immers al jaren veel minder bruikbaar voor professionele landbouw
door de beperking die het militair en het vliegveldgebruik hier leggen en door de versnippering
ervan door de diverse start- en rolbanen
 de aanwezigheid van landbouwbedrijfsgebouwen en huiskavels (belangrijkste criterium, zoals
aangegeven in punt 3.1): in deze zones en in de verre nabijheid ervan zijn geen landbouwbedrijfsgebouwen en dus ook geen bedrijfszetels of huiskavels aanwezig. Ook de percelen
met zeer hoge impact op de bedrijfsvoering zijn volgens de LIS (zie figuur en bijhorende
bemerking in punt 3.4.4) beperkt in aantal en liggen verspreid. De impact op de bedrijfsvoering
is dus in elk geval niet fundamenteel
 de huidige agrarische bedrijfsvoering: in de zone voor de grootschalige evenementen bestaat
ongeveer 90 % van de bewerkte landbouwpercelen thans uit grasland en de overige 10 %
(het meest centrale deel, ca. 8 ha) hoofdzakelijk uit akkers. Omheen dat meest centrale deel
bevinden zich ook ca. 10 ha graslanden die alleen nog een zeer beperkte (winter)exploitatie
voor landbouw zullen kennen. Samen betreft het hier max. tien bedrijven. Het aantal wellicht
qua teelt om te schakelen percelen is hier dus erg beperkt (ca. 8 ha); de overige bedrijven
met gronden omheen de start- en landingsbaan gebruiken deze thans immers alleen als
graslanden.
In totaal betreft het dus maximum 10 bedrijven voor 8 ha, of gemiddeld voor ca. 0,8 ha per
bedrijf. Momenteel is er geen zicht op de aandelen die de betreffende percelen in de totale
arealen van de verschillende betrokken landbouwbedrijven uitmaken. Hooiweilanden leveren
een kleinere opbrengst en dit zal zeker het geval zijn wanneer ze een of enkele malen per
jaar moeten leeg gemaakt worden en de druk van een massa-evenement zullen ondergaan.
Het ligt voor de hand dat de initiatiefnemers van deze massa-manifestaties in de gebruiksovereenkomst met de betrokken eigenaars en pachters voor dit lagere rendement een
passende vergoeding zullen betalen; daardoor komt de huidige agrarische bedrijfsvoering niet
in het gedrang. Daarenboven kunnen de betrokken landbouwbedrijven sommige van deze
gronden, die minstens tien aaneengesloten maanden in landbouwgebruik zijn, verder mee in
rekening blijven brengen voor hun areaal bij de Mestbank; ook dit ondersteunt hun
bedrijfsvoering.
Voor de landbouwers die in de zuidoostelijke enclaves actief zijn (met alleen eenjarige teelten)
en voor de ene eigenaar-landbouwer in de meest centrale evenementenzone, engageren de
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stad en het stadsontwikkelingsbedrijf zich om in het domein, in de strook ten noorden van de
duitse en dwarse banen evenwaardige landbouwgronden te voorzien en deze uit te ruilen.
Behoudens eventueel iets langere verplaatsingen tussen hoeve en die gronden voor sommige
van die landbouwers betekent dit dus geen negatieve effecten
 de samenhang van het landbouwgebied: de betrokken zone is in een omsloten uitloper van
het plateau van Kerkom gelegen, langs drie zijden erdoor omringd en daardoor aan de rand
van het functioneel samenhangende landbouwgebied gesitueerd. Wanneer het zuidelijk deel
van het domein als militair oefenterrein in gebruik blijft en het landbouwgebruik hiervan
beperkt blijft tot een vorm van medegebruik, zullen de landbouwgronden in het centrale en
noordelijk deel van het domein (ook deze in de betrokken zones, samen ca. 60 ha) de facto
geïsoleerd blijven liggen van de rest van het landbouwplateau. De landbouwenclaves in het
zuidoosten zijn nu al geïsoleerd en niet in samenhang met de ruimere plateaus
 de herbestemmingen qua ruimtebeslag goed worden afgewogen: de evenementensite is in
verhouding tot de ingeschatte noden zo compact mogelijk opgezet (getuige hiervan ook de
inkrimpingen tussen voorontwerpen 2 en 3, tussen voorontwerpen 6 en 7b, in voorontwerp
11b en in de opeenvolgende ontwerpen en ook nog in dit definitief ontwerp) en het werken
met een kerngebied ‘binnen de driehoek’ dat bij de meeste manifestaties wordt benut en een
randzone omheen die slechts mee wordt ingeschakeld wanneer echt nodig, laat een verdere
modulering naargelang de noden toe
 de herbestemmingen tegen bestaande bebouwing aan worden gesitueerd: vermits er geen
bebouwing in de evenementensite wordt toegelaten, speelt dit aspect in deze geen rol.
Geconcludeerd kan worden dat het occasionele medegebruik van de centrale open ruimte voor
grootschalige massa-evenementen een impact heeft op de landbouwactiviteit, met beperkingen
voor professioneel landbouwgebruik aldaar, maar dat vormen van professioneel landbouwgebruik
er niet zijn uitgesloten en dat dit mits passende vergoedingen geen betekenisvolle schade geeft
aan de lokale landbouwstructuur. Individuele bedrijven kunnen mogelijk door de areaalvermindering en/of de enkele jaarlijkse onderbrekingen van het agrarisch gebruik in hun
leefbaarheid worden aangetast, waardoor er bijkomende flankerende maatregelen noodzakelijk
zijn. In het bijzonder zijn grondruilen met uitbollende landbouwers in het domein en in de
omgeving interessant; dit spoor is actief verder onderzocht, in het bijzonder voor en ten voordele
van de landbouwers uit de zuidoostelijke enclaves voor wie de stad terzake engagementen
neemt.
Nader overleg van het stadsbestuur met alle betrokken eigenaars en landbouwers in het centrale
deel is hoe dan ook noodzakelijk om tot afstemming van de inzichten te komen en om
beheersovereenkomsten uit te werken waarlangs betrokkenen de gronden voor occasioneel
gebruik voor grootschalige manifestaties mee willen beheren en tegelijk waar mogelijk benutten
in het kader van de mestregeling. Om een stabiele garantie voor het gebruik van minstens een
deel van de centrale open ruimte ten noorden van en omheen de hoofdstartbaan voor dergelijke
manifestaties te bekomen, opteert het stadsbestuur ervoor om tot verwerving van een
samenhangend aantal percelen over te gaan.
Tot slot mag niet vergeten worden dat de stad Sint-Truiden de fruitteelt en de landbouw op diverse
manieren ondersteunt. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet verschillende
maatregelen voor de ruimtelijke ondersteuning van de landbouwsector; deze worden
stapsgewijze met RUP’s gerealiseerd en in contacten met hogere overheden aangekaart.
De diverse buitengebied-RUP’s bevatten naast specifieke steunmaatregelen (waardevolle
hoeven, inpassingsregels voor landbouwbedrijfsgebouwen in de dorpen, …) toenames en
afnames van agrarische bestemmingen. Per saldo neemt de agrarische bestemming in de
gemeente daardoor licht af (met 0,6 % t.o.v. 2002). Deze afname is echter beduidend minder
dan in vele andere gemeenten in Vlaanderen. En een substantieel deel (grosso modo de helft)
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van die afgenomen agrarische bestemmingen hebben betrekking op wegen, de spoorweg en
tuinen van woningen die in het gewestplan een landbouwbestemming hadden maar in praktijk
niet voor landbouw bruikbaar zijn en zullen zijn. En voor alle herbestemmingen uit herbevestigd
agrarisch gebied voorzien gemeentelijke RUP’s stapsgewijze compensatie met nieuwe
agrarische bestemmingen, onder meer in het woonuitbreidingsgebied Schoorse veld in Velm.
Daarenboven heeft de stad in de praktijk de voorbije twee decennia ca. 450 ha landbouwgebied
herbevestigd, bovenop de officiële herbevestigde agrarische gebieden van het gewest.
Door in te gaan op het merendeel van de eerdere vragen van zowel provincie, de sector zelf als
L&V (agrarische bevestiging vroegere buitensportoefensite, agrarische bestemming in
noordoostelijke lob en nabestemming van de bruikbare gronden voor landbouw uit de centrale
zone ingeval er geen evenementen zouden doorgaan) is de impact van voorliggend RUP naar
de sector getemperd. Vooral het effectief aanbieden van volwaardige ruilgronden aan de
landbouwers uit de zuidelijke enclaves en de ene (en enige) eigenaar-landbouwer uit de centrale
zone die impact van dit RUP ondervinden, is een cruciaal element in de ondersteuning van de
sector in deze. Door in het RUP terug te kiezen voor het inschakelen van de strook ten noorden
van de duitse en dwarse baan voor landbouw, kan deze uitruil gebeuren op gronden waar er
geen andere actieve landbouwers voor moeten wijken en die, volgens de
landbouworganisatie en de landbouwers, op korte termijn terug hoogwaardige landbouwgrond
kunnen zijn.
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8.7. Natuur- en bosontwikkeling
Kaart 31

Natuur- en bosontwikkeling

Het bodemgebruik in de centrale open ruimte is (groten)deels agrarisch terwijl de randzones van
het Domein van Brustem zich meer kenmerken door een verweving van natuurlijke en
bosfuncties.
De Biologische Waarderingskaart geeft een beeld van de ecologische waarde. In de versie van
2010 zijn in het noordelijk deel van het domein de boscomplexen langs de domeinweg in de
westelijke en oostelijke randen van het domein als waardevol en sommige als zeer waardevol
aangeduid. In de centrale open ruimte komen geen aanduidingen van waardevolle gebieden voor,
behoudens (beide als waardevol aangeduid) de bomengroep rond de watertoren en een spie
grasland nabij de Romeinse weg.
De voorbije jaren / decennium is het gebied sterk geëvolueerd. De BWK van 2016 (zie bijgaande
kaart) geeft de meest actuele situatie weer. Ook de habitats van bijlage I van de Europese
Habitatrichtlijn die in diverse gradaties van kwaliteit in het plangebied voorkomen zijn er op
aangeduid.
In het plangebied van het RUP zijn de aanwezige bossen in de westrand biologisch waardevol.
Deze hebben in het RUP overwegend een natuurbestemming.
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De meest voorkomende biologisch (zeer) waardevolle gebieden in het plangebied betreffen
graslanden. Met name mesofiel hooiland type Glashavergrasland en enkele kleine stukken
(samen 0,2 ha) soortenrijke heischrale graslanden die prioritair zijn voor de Habitatrichtlijn. Deze
laatste hebben in het RUP volledig een natuurbestemming. De Glanshavergraslanden, die
eveneens in de bijlage I van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, komen omheen de verschillende
start- en taxibanen voor. De biologisch zeer waardevolle delen daarvan bevinden zich :
- in de zuidwestelijke hoek waar ze in het RUP een natuurbestemming hebben
- in grote delen ten zuidoosten van de taxibaan en in een deel tussen de hoofdstartbaan en die
taxibaan waar ze in het RUP een natuurbestemming krijgen, en de strook omheen de
hoofdstartbaan in een bestemming zone voor graslanden die niet voor kamperen of recreatie
mag worden gebruikt
- in de meest centrale driehoek tussen de drie startbanen waar ze in het RUP een bestemming
van graslanden en groenzone met occasionele regionale recreatie hebben en ze alleen
wanneer nodig voor evenementen mogen gebruikt worden
- in de rand van het noordoostelijke bos waar ze in het RUP een natuurbestemming hebben en
alleen in laatste orde en met akkoord van de terreinnatuurbeheerder en van Defensie mogen
gebruikt worden voor kamperen.
Dit RUP geeft de belangrijkste van deze graslanden een goede bescherming met een
bestemmingscategorie natuur. Deze laat, in tegenstelling tot de actuele agrarische bestemming,
toe het scheuren en omploegen van deze waardevolle graslanden via natuurvergunningen tegen
te gaan. Voor de natuurdoelstellingen in het plangebied van dit RUP is dit een belangrijke stap
vooruit.
Navolgende tabel en situerende kaart geven de evolutie van de waardevolle graslanden die
mogelijk worden door dit RUP weer: de graslanden die zullen verdwijnen (naar kwaliteit gewogen
ca. 26 ha), versterkt worden of nieuw gecreëerd (naar kwaliteit gewogen samen ca. 32 ha en
deze die er al zijn maar met het RUP een sterke bescherming krijgen (34,5 ha).
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RUP brustem 3 ‐ domein van brustem ‐ def ontwerp ‐ graslandentabel waardevolle graslanden 6510_hu
(vergelijking volledig en partieel habitatwaardige percelen binnen de RUP‐grens)
te vervangen 6510_hu binnen def ontwerp
% habtitat‐
verlies / te
deelgebiedje
opp. (ha) waardigheid vervangen (ha)
A
0,73
100%
0,44 (deels verlies (60%), want alleen grote en middel‐
grote evenementen in specifieke becherming)
A1
0,3
100%
0,3
B
11,65
90%
10,49
C
4,82
100%
2,89 (idem)
D
2,07
100%
2,07
E
1,16
100%
1,16
F
4
60%
2,4
G
0,09
100%
0,09
I
10,6
60%
6,36
totaal

26,2

te versterken / nieuw te creëren 6510_hu binnen Ontwerp3
% habtitat‐
winst /
deelgebiedje
opp. (ha) waardigheid vervanging (ha)
snelle opwaardering mogelijk
1
4,51
90%
0,45
0,45
3
6,4
0%
6,4
4
6
0%
6
5
1,42
70%
0,43
0,43
6
4,4
0%
4,4
4,4
7
7,19
0%
4,32 (deels (60 %?) want hoge graad verharding)
8
0,6
0%
0,6
9
6,32
0%
6,32
6,32
10
0,83
0%
0,83
0,83
11
0,57
90%
0,06
0,06
12
4,38
60% ?
1,75
1,75
13
0,63
0%
0,63
14
0,53
60% ?
0,21
0,21
totaal

32,4

14,45

extra beschermde bestaande habitatwaardige 6510_hu binnen Ontwerp3
% habtitat‐
winst / be‐
deelgebiedje
opp. (ha) waardigheid scherming (ha)
J
6,8
100%
4,6 (deels (40 %) want ook kamperen)
H
0,8
100%
0,32
100%
3,86
R
3,86
S
2,8
100%
2,8
T
2,47
100%
2,47
U
0,98
100%
0,98
V
4,66
100%
4,66
W
4,69
100%
4,69
X
5,86
100%
5,86
Y
1,88
100%
1,88
Z
2,42
100%
2,42
totaal

34,54
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Een tijdelijke achteruitgang aan habitatwaardige natuur is tegen de decretaal verplichte standstill.
Ze kan vermeden worden met een goede overgangsregeling in een evenwicht en een
‘gelijktijdig oversteken’ tussen landbouw en natuur. Kwalitatieve opwaardering van een aantal
bestaande en te behouden graslanden in de omgeving van de hoofdstartbaan (ca. 14 ha volgens
voorgaande tabel) door gepast natuurbeheer is hierbij een eerste belangrijk spoor om die alle de
hoogste habitatwaardigheid te geven. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) en de
natuurbeherende instantie daar. Met deze kwaliteitswinst kan op korte termijn van enkele jaren
een kwaliteitssurplus worden gecreëerd dat afbouw elders toelaat. Een tweede belangrijk spoor
dat daar mee kan op steunen betreft de overgang van de thans nog actieve en dus rijke
landbouwpercelen naar graslanden. Dit gebeurt best stapsgewijze, gefaseerd en over een
langere periode. Het afgraven van de (sterk verrijkte) bouwvoren en stopzetting van elke
bemesting op die percelen of een bovenlaagbodemruil lijken daarbij de eerste mogelijke en
logische stappen, een aantal jaar betelen met nitraat- en vooral fosfaatminnende planten om de
grond versneld te verarmen mogelijk een volgende stap alvorens naar eventuele
bodemaanpassing en het inzaaien van gepaste zaakmengsels / het aanbrengen van grasbodems
en zaadbanken van waardevolle graslanden over te gaan en die natuurtechnisch goed te
beheren. Hiertoe kan voor de lagere inkomsten van de landbouwers beroep gedaan worden op
de beheersvergoeding voor overgangsbeheer zoals ANB die, o.m. op basis van de praktijk in
Kalkense Meersen, naar voor schuift. Maar wellicht zijn ook andere instrumenten en
vergoedingen, bijv. voor langere overgangstrajecten, van ANB en/of VLM inzetbaar. Verder
overleg hierover tussen stad, ANB en VLM is aangewezen, monitoring van dit omvormingsproces
evenzeer.
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Randen
Door de afwisseling van open en gesloten, schaduwrijke en zonnige gebieden komt er in de
randzones van het domein een zeer gevarieerde en vermoedelijk ook waardevolle kruidvegetatie
voor. De wegbermen zijn begroeid met talloze bloeiende planten en ook het bomen- en
struikenbestand is gevarieerd. Het bestaat grotendeels uit inheemse loofhoutsoorten met onder
meer berk, tamme kastanje, eik, meidoorn, populier enz. … Door de afwisselende vegetatie kan
verondersteld worden dat deze randen ook avifaunistisch interessant zijn. De RUP-voorschriften
geven bescherming aan de wegbermen.

Akkervogels
Zoals bijgaande figuur aangeeft, behoren delen van het domein van Brustem tot een kerngebied
voor akkervogels.

Enerzijds betreft het een gedeelte van het zuidoostelijke militaire oefenterrein, als uitloper van
een aansluitend veel groter gebied omheen Aalst.
Anderzijds betreft het het gedeelte van de centrale open ruimte ten noorden van de dwarse
startbaan en de daarbij aansluitende zuidrand van het bedrijventerrein. Alleen dit eerste valt
buiten dit RUP. Het gedeelte van de centrale open ruimte / kerngebied voor akkervogels binnen
dit RUP heeft een bestemming van bouwvrij agrarisch gebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Dit zijn bestemmingen die, tenzij er grote omzettingen van akkers naar
fruitplantages zouden gebeuren, de habitat van akkervogels garandeert. Niettemin kan in dit
bouwvrij gebied samen met de landbouwers een project rond akkervogels worden opgezet en
daarbij beroep gedaan op de ervaring en de ondersteuning via beheersovereenkomsten van
VLM.
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Kleine landschapselementen
Verplichte aanplant van KLE’s in een deel (50 m-strook) van de strook ten noorden van duitse en
dwarse baan ter vervanging van een aantal KLE’s uit de evenementenzone naar die strook is een
verplicht te nemen milderende maatregel van de plan-MER. Dit ondersteunt het noordelijk
landbouwgebied als akkervogelgebied. Het gaat daarbij niet over heel die strook, maar slechts
om een beperkte zone (min. ca. 500 m²). Deze kunnen ook met de wegbermen worden
gecombineerd.

Bossen
Aaneengesloten bosformaties komen er in het gebied niet voor en zijn ook niet kenmerkend voor
Droog Haspengouw. Wel zijn er op verschillende plaatsen langs de domeinweg kleinere bosjes
terug te vinden. In het noorden zijn deze boombestanden bepalend voor de eerder vermelde
randen van de centrale open ruimte en moeten dus zeker behouden blijven. Het bedrijventerreinRUP bevat hiervoor een regeling.
In het zuiden komen bomen en struiken vooral voor in de omgeving van de pijpenkoppen en
vliegtuigshelters, als camouflagebeplanting. Deze groene heuvel is van ver zichtbaar. Opvallend
is ook het munitiedepot langs de zuidoostelijke rand van de domeinweg. Door de strakke
begrenzing met populieren is dit gebied duidelijk waarneembaar in het landschap.
Deze zone werd op het gewijzigde gewestplan aangeduid als bosgebied. Ze valt buiten het
plangebied van dit RUP
De ontwikkeling van het de op het gewestplan voorziene noord-zuidgerichte bosstrook is geen
prioriteit. Dit gebied heeft immers geen verbindende functie met andere natuurlijke gehelen. In
functie van de westelijke randafwerking van de centrale open ruimte is het echter wel wenselijk
dat hier een voldoende groot groenvolume behouden blijft of aangeplant wordt.
De aaneenschakeling van de groene stapstenen tussen de Cicindria en de Melsterbeek is van
groter belang. Om deze verbinding te realiseren dient de bestaande openruimtecorridor te worden
opgevuld. Met de natuurbestemming in de hele zuidoostelijke rand van dit RUP wordt dit, in een
afwisseling van bosjes en waardevolle graslanden, mee gegarandeerd.
Het voormalig munitiedepot biedt door de vermoedelijk rijkere aanwezigheid aan metalen in de
bodem vermoedelijk potenties voor specifieke fauna-ontwikkeling en wordt best – binnen de
wettelijke bepalingen van vlarem, vlarebo en vlarea terzake – op een aangepaste (beperkte) wijze
gesaneerd vooraleer er tot verdere bosontwikkeling (voor zover deze combineerbaar is met de
oefenschietstand van de militaire school) wordt overgegaan. Populieren zijn atypisch voor de
Haspengouwse plateaugronden en de ecologische waarde van populierenbestanden is erg laag;
zij worden daarom wanneer zich gelegenheden voordoen best stelselmatig vervangen door
streekeigen loofsoorten. Wanneer deze zone in het kader van het militair oefenterrein als open
schietstand wordt gebruikt, voldoet deze activiteit op zich aan de vlarem-normen en starten een
ombouw en de waarschijnlijk bijhorende sanering van het historisch passief in dit gebied pas na
het aflopen van deze activiteit.
Deze suggesties betreffen een deel van de zuidelijke helft van het Domein dat niet in dit RUP is
opgenomen.

Natuurontwikkeling in Melsterbeekvallei
Melsterbeekvallei, in de noordoostelijke hoek van het plangebied, is als provinciale natte
natuurverbinding geselecteerd. Gelet op de ruim aanwezige effectieve overstromingszones is de
vraag van de waterloopbeheerder om hier voldoende ruimte voor water te voorzien terecht.
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In het RUP kunnen deze beide aspecten worden gecombineerd door het voorzien van een
passende natuurbestemming naast de kampeerzone op de westelijke beekoever. Deze laat ook
ingrepen voor het waterbeheer toe.
De effectief overstroombare zones meer stroomafwaarts die in het agrarisch gebied en buiten dit
RUP vallen kunnen verder overstromen en worden verder bestudeerd in het kader van het
hemelwaterplan dat de stad en Fluvius momenteel opmaken.

8.8. Combinatie van vliegactiviteiten met de andere functies in het
domein
Een laatste punt dat verduidelijking verdient, is de mate waarin en de wijze waarop de
verschillende functies in de centrale open ruimte van het domein van brustem met elkaar, en in
het bijzonder met de vliegactiviteiten, kunnen worden gecombineerd.
Het betreft met name de landbouw, de vliegactiviteiten, de militaire oefeningen en de
grootschalige culturele en sportieve evenementen.
De militaire oefeningen vinden alleen plaats op de militaire gronden (ten zuidoosten van de
start- en landingsbaan, de zuidelijke punt en – beperkt – in de westelijke rand van het domein).
De landbouwactiviteiten die daar plaats vinden (in de toekomst alleen hooigraslanden) gebeuren
in het kader van gebruiksovereenkomsten tussen de landbouwer(s) en de militaire overheid; ook
afspraken over het hooien zijn daarin vastgelegd.
De militaire oefeningen interfereren in de regel niet met de vliegactiviteiten daar de start- en
landingsbaan en een strook (ong. 95 m) grasland aan beide zijden ervan door LRM / POMLimburg zijn opgekocht en niet meer voor militaire oefeningen kunnen worden gebruikt. Alleen
wanneer (omwille van de windrichting of andere redenen) vliegtuigen via de langstaxibaan naar
de andere zijde van de start- en landingsbaan moeten, doorkruisen zij het militaire oefenterrein.
Voor dergelijke momenten en maneuvers zijn afspraken tussen de vliegveldbeheerder en de
militaire overheid gemaakt / te maken.
Voor de grootschalige evenementen is het de bedoeling dat zij, wanneer dit in laatste orde nodig
is en mits akkoord van de terreinnatuurbeheerder en van Defensie, ook de meest noordelijke
graslanden van het militaire oefenterrein ten noordoosten van de start- en landingsbaan mee in
gebruik nemen, met name als kampeersite. Deze worden op die momenten uitgerust met
verplaatsbare
infrastructuur
(sanitair
en
bijhorende
waterzuivering,
verlichting,
afvalsorteerstraten, …), al dan niet aangetakt aan voorziene ondergrondse leidingen. Per
evenement zal de organisator hiervoor een gebruiksovereenkomst met Defensie en met de
terreinnatuurbeheerder moeten afsluiten.
Recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) in dit militaire oefenterrein is verboden (door de
militaire overheid).
Bij de vliegactiviteiten dient recent onderscheid gemaakt tussen deze met vliegtuigen en deze
met drones.
De
vliegactiviteiten
en
snelheidstesten
vinden
overdag
plaats
binnen
de
erfdienstbaarheidsoverdruk voor luchtvaartactiviteiten en in het bijzonder binnen de door LRM /
POM-Limburg verworven gronden en op de daartoe bestemde vliegveldinfrastructuur, en dit
onder leiding van de vliegveldbeheerder. In de regel zijn de LRM-gronden niet toegankelijk voor
het publiek.
De landbouwactiviteiten die daar binnen plaats vinden (alleen hooigraslanden) gebeuren in het
kader van gebruiksovereenkomsten tussen de landbouwer(s) en de LRM / vliegveldbeheerder;
ook afspraken over het hooien zijn daarin vastgelegd.
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Middenschalige culturele en sportieve evenementen en kleine manifestaties vinden plaats in de
centrale driehoek tussen de twee startbanen en de domeinweg, ten westen van de LRM-gronden.
Zodoende vindt er geen interferentie tussen enerzijds deze evenementen en hun deelnemers /
bezoekers en anderzijds de vliegactiviteiten plaats. Dit wordt gegarandeerd door een
afschermend licht-ogend hekwerk op de rand van de LRM-percelen. Evident zullen dergelijke
evenementen geluidshinder van dan opstijgende of landende vliegtuigen ondervinden.
Bij occasionele grootschalige evenementen worden ook graslanden ten noordoosten van de starten landingsbaan als kampeergronden ingeschakeld en de start- en landingsbaan zelf als parking.
De dagen van het evenement / festival zelf en de dag erna (voor opkuis en nazicht) is er dus geen
vliegactiviteit mogelijk; tijdens de opbouw en de overige dagen van de afbraak wel. Veelal gaan
dergelijke evenementen in een (verlengd) weekeinde door, zodat de effectieve vliegloze periode
van donderdag of vrijdag tot maandag is, zijnde twee of drie werkdagen per evenement. Wanneer
het eendaagse grootschalige evenementen betreft, is de kans nog groter dat deze alleen op een
weekeindedag doorgaan en kan de start- en landingsbaan zeker nog diezelfde dag worden
opgekuist en nagekeken, zodat er geen vliegloze werkdagen zijn. Met twee van dergelijke
meerdaagse evenementen per jaar (het maximum dat het RUP toelaat), zouden er op een jaar
maximum zes vliegloze werkdagen zijn. Deze dagen zijn lang tevoren gekend. Voor dit gebruik
van militaire en LRM-gronden zal de organisator telkens een gebruiksovereenkomst met de drie
bevoegde instanties (militaire overheid, LRM, vliegveldbeheerder) moeten afsluiten; clausules
over het vrijmaken en reinigen van de start- en landingsbaan en taxibanen zullen daar allicht
onderdeel van uitmaken, evenals mogelijk / waarschijnlijk een vergoeding voor de
vliegveldbeheerder en de betrokken bedrijven voor derving van het gebruiksgenot van het
vliegveld gedurende de betreffende dagen.
Recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) op de LRM-gronden is verboden (door de
vliegveldbeheerder). Om de doortocht van de regionale fietsroute van de Romeinse weg door het
Domein van Brustem terug in haar continuïteit te herstellen voorziet het RUP een korte lokale
omleiding die de fietsroute via de domeinweg noordelijk omheen de hoofdstartbaan en het militair
oefenterrein loodst. Dit lokaal fietsomleidingspad zal vanaf de zuidelijke groene schakel via een
nieuw pad (vluchtweg) naar de domeinweg lopen en dan via de domeinweg en Oude
Borgwormseweg terug tot op het tracé van de Romeinse weg. Deze lokale omleiding is steeds
publiek toegankelijk.
De uitbouw van Droneport is cruciaal voor de omgeving en staat voorop.
Het RUP faciliteert het gebruik van de gronden door Droneport door het opstijgen en landen van
onbemande luchtvaartuigen algemeen te verankeren in het gehele plangebied.
De impact van de opbouw- en afbouw op het gebruik van de terreinen door Droneport moet
geminimaliseerd worden. Daartoe worden in principe geen grote evenementen (+30 000
personen/dag) meer toegestaan, behoudens aan een aantal extra randvoorwaarden kan voldaan
worden. De impact op de bedrijvigheid algemeen en Droneport in het bijzonder vormt daarbij een
aandachtspunt, de impact op de omwonenden (geluid / verkeer) en in ondergeschikte orde speelt
de impact op fauna en flora (zoals reeds omschreven in de plan-MER). Bijkomend moeten ook
de kleine en middelgrote evenementen buiten de contouren van de risicozone van de drones
blijven, tenzij hiermee afstemming gebeurt.
Voor de vliegactiviteiten met drones zijn enkele jaren geleden twee zones vergund (zie
onderstaande figuur): een centrale (blauw omrande) zone voor de meest experimentele vluchten
en een ruimere (geel omrande) zone voor iets minder experimentele vluchten. De delen van de
duitse en dwarse baan in die centrale zone worden benut voor het opstijgen en landen van de
toestellen. In deze zones mogen geen grote aantallen mensen aanwezig zijn om de
veiligheidsrisico’s te beperken; beperkte aanwezigheid van personen is toegelaten.
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Deze zones overlappen deels met de zones die voor evenementen zullen worden ingezet. Het
ligt voor de hand dat tussen de evenementenorganisatoren, de stad en Droneport concrete
afspraken worden gemaakt over een voor de verschillende partijen werkbare regeling van het
gebruik van de gronden in deze zones, zowel bij evenementen als bij de opbouw en afbraak er
van.
De delen van de (blauwe omrande) meest experimentele zone die ook voor evenementen kunnen
worden ingeschakeld, krijgen in dit RUP een specifieke bestemming van kernzone voor
onbemande luchtvaartuigen en occasionele regionale recreatie, die deze dubbele rol weergeeft.
Op die manier krijgen deze beide activiteiten die het stadsbestuur toekomstgericht wenst te
ondersteunen evenwichtige ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij de grootschalige evenementen
buiten deze kernzone compatibel zullen moeten zijn met de omliggende bedrijfs- en droneactiviteiten.
Middenschalige culturele en sportieve evenementen en kleinschalige manifestaties vinden plaats
in het westelijke deel van de centrale driehoek tussen de startbanen en dus overwegend in het
meest centrale op gronden die de stad verwerft en die zij voor (zeer) beperkt gebruik als
hooilanden in gebruik aan landbouwers geeft; de meest centrale driehoek tussen de drie
startbanen wordt daarbij alleen uitzonderlijk en zo laat mogelijk mee ingeschakeld. Het gebruik
van deze gronden en het hooien (best voor elk evenement) worden in een gebruiksovereenkomst
geregeld. Gelet op de aard van de evenementen gebeurt dit lange tijd op voorhand en is dit voor
de landbouwer (behalve voor het weer uiteraard) goed planbaar.
Voor de enkele momenten dat voor grootschalige evenementen ook de graslanden ten
noordoosten van de start- en landingsbaan in gebruik worden genomen (binnen de bepalingen
van het RUP maximaal twee keer per jaar), voorziet de gebruiksovereenkomst tussen de militaire
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overheid en de stad best de nodige kader-bepalingen. Per evenement worden deze dan
gedetailleerd vanuit de overeenkomst tussen organisator, stad, militaire overheid en
terreinnatuurbeheerder.
In het landbouwgebied ten noorden van de dwarse baan is recreatief medegebruik (wandelen,
fietsen) op de aanwezige veldwegen steeds mogelijk.

Relatie van evenementen met de bedrijvigheid in het bedrijventerrein
Voor de duidelijkheid kan worden aangegeven dat het gemeenschappelijk bedrijfsvervoerplan
waarvan sprake is in de niet-technische samenvatting, zoals daar ook uitdrukkelijk staat, vanuit
het RUP bedrijventerrein domein van Brustem alleen betrekking heeft op de bedrijven binnen dat
bedrijventerrein en niet op eventuele evenementen: daarvoor geldt het evenementenvervoerplan.
Het uitgangspunt voor de grootschalige evenementen is dat (de) het bezoekers(verkeer) totaal
buiten het bedrijventerrein blijven en dit via andere toegangen bereiken; ook bij de
overloopparkings is het bedrijventerrein nergens vermeld. Maar ook bij middenschalige
evenementen gebeurt het parkeren in de evenementenzone zelf en niet in het bedrijventerrein.
Bij sommige kleinere manifestaties zou een dergelijk gemeenschappelijk gebruik misschien wel
zinvol kunnen zijn, zeker omdat de verhardingen van de westelijke delen van duitse en dwarse
baan dan niet meer mogen gebruikt worden, maar dit dient dan uiteraard met het
bedrijventerreinmanagement te worden afgesproken. Naar verluidt zien meerdere bedrijven in
dergelijk medegebruik van parkings ook potenties.
De toegang tot het bedrijventerrein wordt bij geen enkel soort evenement afgesloten.
De zijtoegang van het bedrijventerrein waarvan sprake bij middenschalige evenementen (die
normalerwijze in weekeindes en/of op feestdagen plaatsvinden) is de extra-toegang die
werknemers en bezoekers van de oostelijke bedrijven in het bedrijventerrein hebben via Oude
Borgwormseweg, waarmee ze de dan drukke hoofdtoegang via de rotonde kunnen vermijden.

8.9. Water
Bijlage 1 geeft de watertoets van dit ontwerp-RUP weer.
Daarnaast geldt voor de omgeving van Melsterbeek in de noordoostelijke lob vanuit de RUPvoorschriften het principe dat de effectieve risicozones voor overstroming daar niet voor
kamperen bij evenementen worden gebruikt, ook niet in de bestemming agrarisch gebied met
occasionele regionale recreatie.
Volgens de kaart van de watertoets 2014 betreft dit volgende zones.
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Volgens de reliëfkaart (DHM II_1 m, 2015) zijn evenwel meerdere delen hiervan boven 60 m TAW
gelegen, daar waar de beek zelf zich op niveau 58,8 m TAW bevindt, en ook buiten de recent
overstroomde zones (zie helderblauwe zone in onderstaande figuur) die zich vooral meer
zuidwaarts bevinden.

Bijgaande figuur geeft met volblauwe omranding de risicozones die lager dan 60 m TAW liggen
en die dus effectief risico op overstroming lopen weer. Deze beslaan ca. 0,6 ha van de agrarische
bestemmingszone.
Voor de toepassing van dit RUP worden deze zones actueel als risicozones voor overstroming
gehanteerd.
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9. Krachtlijnen voor een ruimtelijk uitvoeringsplan
Brustem 3 – domein van Brustem
Volgende krachtlijnen kunnen voor dit RUP, aanvullend aan en inspelend op het goedgekeurde
bedrijventerrein-RUP en provinciaal RUP voor het regionaal bedrijventerrein worden
geformuleerd.

9.1. RUP Brustem 3 – domein van Brustem
Het RUP bestaat uit vier delen.
De toelichtingsnota situeert en verantwoordt de keuzen en bepalingen uit het RUP, geeft de
relatie met het provinciaal en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan weer en duidt flankerende
beleidsmaatregelen. Zij wordt begeleid door een kaart feitelijke en juridische toestand en door het
eindrapport (niet-technische samenvatting) van de plan-MER.
Een bundel stedenbouwkundige voorschriften geeft de voorschriften inzake bestemming,
inrichting en beheer weer. Het grafisch plan (op schaal 1/5.000) geeft het plangebied van dit RUP
aan, alsook de grafische aanduidingen van bestemming en inrichting.

9.1.1. Voorschriften: algemeen
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan bouwt, waar het kan, voort op het systeem dat voor de RUP’s in het
buitengebied van Sint-Truiden tot stand is gebracht. De bestemmingscategorieën en bijhorende
voorschriften, de inrichtingsvoorschriften en meer algemeen het systeem van een vastgelegde
normaal gewenste situatie en tolerantiemarges waarbinnen mits motivatie kan worden
afgeweken, worden ook in dit ruimtelijk uitvoeringsplan doorgetrokken. De voorschriften zijn
zoveel als mogelijk per bestemmingszone gebundeld.
Alhoewel de plan-MER over een terreinbeheerder spreekt, wordt deze in de voorschriften
aangeduid als terreinnatuurbeheerder om geen verwarring met andere terreinbeheerders die
andere aspecten beheren mogelijk te maken.

9.1.2. Bestemmingsvoorschriften
Kaart 32

Schematische voorstelling van het grafisch plan van het RUP Brustem 3 – domein
van Brustem

Volgende gebiedsdekkende bestemmingscategorieën worden in het RUP gehanteerd die de
bestemmingen en voorschriften van het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren (dd. 1/1/2002)
volledig vervangen :
- landschappelijk waardevol agrarisch gebied
- bouwvrij landschappelijk waardevol agrarisch gebied
- graslanden en groenzone met occasionele regionale recreatie
- zone voor graslanden
- zone voor gemeenschapsvoorzieningen
- agrarisch gebied met occasionele regionale recreatie
- kernzone voor onbemande luchtvaarttuigen en occasionele regionale recreatie
- straten en pleinen
- groene schakel
- natuurgebied
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- zone voor vliegveldinfrastructuur.
Ze vervangen ook kleinere onderdelen van het RUP groene waarden en een klein deel van het
provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein van brustem.
Als niet-gebiedsdekkende overdrukken worden in dit RUP gehanteerd :
- overdruk ‘met occasionele regionale recreatie’
- overdruk ‘erfdienstbaarheidszone voor luchtvaartactiviteiten’ (een herneming van de
gewestplan-overdruk ‘erfdienstbaarheidszone voor bestaand luchtvaartterrein’ binnen het
plangebied)
- (overdruk) gebied voor militaire activiteiten
- te vrijwaren zicht
- te bebomen randafwerking
- tijdelijke groene schakel
- tijdelijke ontsluiting occasionele regionale recreatie
- erfgoedlandschap.
Zij komen ook bovenop enkele delen van het gewestplan en een deel van het provinciaal RUP
regionaal bedrijventerrein van brustem.
De voorschriften voor de belangrijkste van deze bestemmingscategorieën zijn op hoofdlijn de
volgende.
-

De hoofdbestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het agrarisch
gebruik, net zoals in het gewestplan. Bij gebouwen en constructies is bijzondere aandacht
voor het uitzicht vereist; een bouwverbod stelt deze bestemming niet in. Deze
bestemmingsverfijning wordt ingevoerd voor alle gewone agrarische gebieden die blijvend
een agrarische bestemming hebben en voor de zone in het oksel van het bedrijventerrein die
potentie heeft voor een kombaan. In het centrale deel van de centrale open ruimte is bouwvrij
landschappelijk waardevol agrarisch gebied voorzien en leggen de voorschriften een
bouwverbod, het vrijwaren van de bermen en het voorafgaandelijk aanplanten van KLE’s in
de meest zuidelijke strook ervan op.

-

De hoofdbestemming van de agrarisch gebied met occasionele regionale recreatie is het
recreatief gebruik, maar aansluitend ook voor grondgebonden landbouw. Deze bestemming
wordt ingevoerd voor het gedeelte van de centrale open ruimte ten noorden van de
hoofdstartbaan tussen en omheen domeinweg en de zogenaamde dwarse baan. In dit deel
van de centrale open ruimte leggen de voorschriften een bouwverbod op, wordt het gebruik
ervan voor occasionele grootschalige en middelgrote culturele en sportieve manifestaties
(max. 6 periodes per jaar met in totaal maximum 12 effectieve activiteitsdagen per jaar)
toegelaten en wordt de aanleg van ondergrondse infrastructuur en constructies daarvoor
toegelaten. De site kan maar voor grootschalige evenementen functioneren met de tijdelijke
evenemententoegang vanaf N80 als ontsluiting en wanneer daarvoor een
evenementenvervoerplan is goedgekeurd. Deze zone kan ook voor kleine manifestaties
worden gebruikt. Ook de noordoostelijke lob tegen Luikersteenweg, die voor manifestaties en
kamperen bij grootschalige evenementen kan worden ingeschakeld, wordt in deze
bestemmingszone opgenomen.

-

De hoofdbestemming van de kernzone voor onbemande luchtvaarttuigen en occasionele
regionale recreatie is het gebruik ervan voor drone-activiteiten, maar aansluitend en voor
zover compatibel daarmee ook voor evenementen. Deze bestemming wordt ingevoerd voor
het gedeelte van de centrale open ruimte omheen de westelijke uiteinden van de duitse en
dwarse baan.
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-

De hoofdbestemming van de graslanden en groenzone met occasionele regionale
recreatie is het recreatief gebruik, maar aansluitend ook voor wei-, gras- en hooilanden. Deze
bestemmingsverfijning wordt ingevoerd voor de meest centrale driehoek tussen de drie
startbanen en drie delen van de centrale open ruimte ten noordoosten van de hoofdstartbaan
die deze verbinding geven met de centrale evenementenzone. Het scheuren van graslanden
is er verboden.

-

De hoofdbestemming van de zone voor graslanden is wei-, gras- en hooilanden. Deze
bestemmingsverfijning wordt ingevoerd voor delen van de centrale open ruimte met
waardevolle graslanden omheen de hoofdstartbaan. In dit deel van de centrale open ruimte
leggen de voorschriften een bouwverbod en een verbod op het scheuren van graslanden op
en is het gebruik ervan voor occasionele grootschalige culturele manifestaties verboden.

-

De zone voor gemeenschapsvoorzieningen in dit RUP laat voornamelijk voorzieningen van
openbaar nut toe aan lage bebouwingsdichtheid. Deze bestemming wordt toegepast op de
huidige westelijke recreatiezone waarin zich de vliegveldgebouwen bevinden. In deze laatste
zijn ook luchtvaartgerichte voorzieningen, maar geen luchtvaartgebonden bedrijven, en
recreatieve functies en evenementen toegelaten.

-

De zones straten en pleinen en groene schakel hebben op hoofdlijn dezelfde inhoud als in
de kernstads-RUP’s. Zij wordt toegepast voor de delen van de domeinweg buiten het vliegveld
en het militair oefenterrein, voor een deel van de Romeinse weg en voor het te onttrekken
oostelijk deel van de hoofdstartbaan.

-

Het natuurgebied is bestemd voor natuurbehoud en –ontwikkeling. Deze categorie wordt
overgenomen van het gewestplan en ruimer toegepast voor de westelijke bossen, in een
smalle strook naast de startbaanstrook, in het deel voorbij de omgelegde domeinweg in de
uiterste zuidwestelijke punt van het plangebied, in de noordrand rond de evenementenzone
en in het hele zuidoostelijke deel van het plangebied. Ook de gewestplan-bosgebieden
worden er in opgenomen. Militair gebruik als buitenoefensite is er toegelaten. Ook op de
meest natte oevers van Melsterbeek wordt deze bestemming toegepast.



De zone voor vliegveldinfrastructuur garandeert de mogelijkheid van aanleg, vervanging
en gebruik van de start- en landingsbaan, noodzakelijke rolbanen en bijhorende installaties
voor luchtvaart en testritten.
De overdruk ‘erfdienstbaarheidszone voor luchtvaartactiviteiten’ laat kleine constructies die
noodzakelijk zijn voor de vliegveldactiviteiten (voor signalisatie, veiligheid, …) toe en beperkt
de toegelaten hoogte van gebouwen en constructies.
Deze worden gewoon overgenomen uit het gewestplan.

9.1.3. Inrichtingsvoorschriften
Voor de verschillende bestemmingscategorieën worden specifieke inrichtingsvoorschriften
ingeschreven. In eerste instantie hebben deze betrekking op de hoofdlijnen van de inrichting, met
name enerzijds het open, bebouwbare of al dan niet beboombare karakter van betrokken
percelen en anderzijds de mogelijkheden en beperkingen voor verbouwing, vervangingsbouw en
nieuwbouw met een zekere uitbreiding van constructies, infrastructuren en gebouwen (voor de
enkele en kleinere zones waar deze zijn toegelaten). Aanvullend worden waar nodig (aanvullend
aan de bepalingen in de provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen)

83

OMGEVING – juni 2019 - 08177_05_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O

specifieke voorschriften met betrekking tot afwerking van percelen, de omvang en aard van
verhardingen, de aard van de buffers, faseringen opgenomen.

9.1.4. Beheersvoorschriften
Volgende soorten van beheersmaatregelen zijn opgenomen :
 de onderhoudsplicht van de betrokken eigenaren en gebruikers voor de percelen, gebouwen
en constructies die door dit RUP worden gevat wordt extra onderstreept
 de terreinen die voor de realisatie van het agrarisch gebied met occasionele regionale
recreatie, delen van de graslanden en groenzone met occasionele regionale recreatie, de
zuidwestelijke lob voor gemeenschapsvoorzieningen, delen van de tijdelijke
evenemententoegang, een van de twee nieuwe voet/vluchtwegen en de ruil van de
landbouwenclaves nodig zijn en die thans geen overheidsbezit zijn of die militaire eigendom
zijn en de perceeltjes van vroeger lichtmasten, kunnen later in een onteigeningsplan worden
opgenomen, dat onteigeningsmachtiging verleend aan AGOST en de Stad Sint-Truiden en
dat op basis van dit RUP nadien volgens de geëigende procedure van het nieuwe
onteigeningsdecreet wordt opgemaakt
 de opmaak van een natuurbeheerplan voor de natuurbestemmingen
 de opmaak van een evenemententerreinbeheerplan voor de centrale evenementenzone, de
tijdelijke toegang ervan en de noordoostelijke lob.
Verder worden er voor dit RUP geen onteigeningen of rechten tot voorkoop ingesteld.

9.2. Gemotiveerd globaal ontwikkelingsplan en gemandateerde
werkgroep van de GECORO, motivatiehoofdstuk in de
beschrijvende nota
Het inschakelen van een gemotiveerd globaal ontwikkelingsplan en de gemandateerde
werkgroep van de GECORO is voor enkele elementen relevant. Deze wordt ingeschakeld voor
alle vergunningplichtige bouwwerken en handeling bij elk grootschalige en middelgroot
evenementen van meer dan 20.000 bezoekers per dag.
In deze gevallen dienen bouwheren veiligheidshalve (om nutteloos gedetailleerd teken- en
dossierwerk te vermijden) best eerst een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest,
ondersteund door een gemotiveerd globaal ontwikkelingsplan in. Een dergelijke principeaanvraag wordt binnen de wettelijk voorziene termijn behandeld. Na aflevering van dat
stedenbouwkundig attest kan een gedetailleerde bouwaanvraag vlotter worden afgehandeld. Het
gemotiveerd globaal ontwikkelingsplan dient ten laatste gelijktijdig met de aanvraag van
omgevingsvergunning te worden ingediend. Net als bij de overige RUP’s in Sint-Truiden is een
dergelijk gemotiveerd globaal ontwikkelingsplan een louter informatief document dat geen
afzonderlijke procedure doorloopt en dat als dusdanig niet wordt goedgekeurd.
Conform de vereenvoudigde regels die de stedenbouwkundige verordening thans voorziet, wordt
voor dossiers met een geringere impact voortaan een motivatiehoofdstuk in de beschrijvende
nota gevraagd (ingebed in de motiverende nota), dat niet meer door de gemandateerde
werkgroep van de GECORO maar door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren zal
worden beoordeeld.
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9.2.1. Op te heffen strijdige voorschriften en verkavelingen
Dit RUP vervangt voor een reeks percelen de gewestplanbestemming met het bijhorende
voorschrift; het betreft de voorschriften voor agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch
belang, bosgebied, natuurgebied, recreatiegebied en bestaand luchtvaartterrein.
Dit RUP vervangt drie zeer kleine delen van het RUP groene waarden, namelijk voor de percelen
van de Romeinse weg in de westrand en de oostrand van het plangebied en voor de zone van
de tijdelijke toegang tot de evenementenzone. De overdruk bijzonder landschappelijk waardevol
gebied die daar in het RUP groene waarden aanwezig is, wordt in voorliggend RUP op de
bestemmingen van straten en pleinen en groene schakel hernomen. De overdruk van bijzonder
landschappelijk waardevol gebied wordt hernomen in de overdrukken ‘erfgoedlandschap’ en
‘erfdienstbaarheid tijdelijke ontsluiting occasionele regionale recreatie’.
Dit RUP is verder op geen enkel punt in strijd met voorschriften van andere goedgekeurde
B.P.A.’s, gemeentelijke RUP’s of verordeningen; er dienen dus geen strijdige voorschriften te
worden opgeheven.
Evenmin dienen voor de realisatie van dit RUP (delen van) verkavelingen te worden opgeheven.

9.2.2. Relatie met gewestplan en andere RUP’s
Kaart 33

Officieuze coördinatie RUP’s en gewestplan Domein van Brustem

Om de leesbaarheid van het geheel van de doorgevoerde herbestemmingen in dit RUP en in het
recent goedgekeurde provinciaal RUP regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem te
verduidelijken, zijn deze in bijgaande kaart uitgetekend ten opzichte van de resterende delen van
het gewestplan en van het goedgekeurde gemeentelijk RUP Bedrijventerrein Domein van
Brustem die in de omgeving ervan kracht blijven. Deze kaart geeft het uiteindelijke beeld weer
zoals dat na goedkeuring van de beide nieuwe RUP’s in het planregister zal worden opgenomen.
Het in voorbereiding zijnde provinciaal RUP kombaan is hier, gelet op de nog te nemen keuzen,
nog niet in meegenomen.

9.2.3. Flankerende maatregelen
Bij de uitvoering van dit RUP worden volgende flankerende maatregelen voorzien.
Om de (financiële) gevolgen van de herbestemmingen voor enkele individuele landbouwbedrijven
(in de evenementenzone) beperkt te houden en hun leefbaarheid niet in het gedrang te brengen,
zal de verwervende instantie, naast de vergoeding voor de verwerving van het ene nog niet
verworven perceel in de centrale evenementenzone, aan deze bedrijven, als milderende en
flankerende maatregel ook de nodige stopzettingsvergoedingen, rekening houdend met het
productiejaar waarin de eventuele fruitbomen verkeren en met het feit dat de stad de andere
gronden al jaren geleden heeft verworven en de bedrijven die al jaren gratis gebruiken waardoor
de impact kleiner is dan de kaart uit het LIS aangeeft, betalen.
Stad en stadsontwikkelingsbedrijf AGOST engageren zich om de landbouwers uit de
zuidoostelijke landbouwenclaves een evenwaardige uitruilgrond in het domein, met name in de
strook graslanden ten noorden van de duitse en dwarse banen aan te bieden, zodat de huidige
gronden ten volle voor het militair oefenterrein en voor natuurontwikkeling kunnen worden
ingezet. Ook de eigenaar-landbouwer die in de centrale evenementenzone sterk geïmpacteerd
wordt door dit RUP krijgt een dergelijke gronduitruil aangeboden.
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De goede overgangsregeling voor de uitruil van gronden in een evenwicht tussen landbouw en
natuur kan tijdelijk voor de lagere inkomsten van de landbouwers zorgen. Hiervoor kan beroep
gedaan worden op de beheersvergoeding voor overgangsbeheer zoals ANB die, o.m. op basis
van de praktijk in Kalkense Meersen, naar voor schuift. Maar wellicht zijn ook andere
instrumenten en vergoedingen, bijv. voor langere overgangstrajecten, van ANB en/of VLM
inzetbaar. De stad voert een dergelijke regeling in en om deze op te zetten voert ze hierover best
verder overleg met ANB en VLM.
Een flankerend beleid op maat voor de getroffen landbouwers, het (alleen) uitruilen van
evenwaardige landbouwgronden en garanties daarvoor bij voorkeur in overeenkomsten vast te
leggen, zijn op diverse manieren reeds in belangrijke mate in het ontwerp-RUP aanwezig, maar
dit wordt in dit definitieve ontwerp nog verfijnd. Voor landbouwers uit zuidelijke enclaves en de
ene eigenaar-landbouwer uit de centrale evenementenzone is uitruil naar de strook ten noorden
van duitse en dwarse baan voorzien (wat kan worden ondersteund met een overgangsbeheersvergoeding voor de een of twee jaar die nodig zijn om er tot kwaliteitsvolle landbouwgrond te
komen en voor meerdere jaren overgangsbeheer voor verarming van de huidige
landbouwgronden); daar is flankerend beleid gegarandeerd en dit zal uiteraard in
overeenkomsten worden vastgelegd. De andere landbouwers uit de centrale evenementenzone
zijn eerder al door de stad uitgekocht, hebben enkel een precair gebruik en vallen dus buiten
flankerend beleid. De landbouwers die de graslanden in de centrale evenementenzone beheren,
kunnen dat normalerwijze binnen jaarcontracten blijven doen; hierover zullen overeenkomsten
worden afgesloten. Zoals o.m. in hoofdstuk 8.6 aangegeven zijn in de centrale evenementenzone
en in de noordoostelijke lob in delen ervan of bepaalde jaren of perioden ook akkerteelten
mogelijk. Gelet op de planningen die zowel evenementenorganisatoren als landbouwers voor
zichzelf (moeten) maken, is het logisch dat ook deze mogelijkheden in overeenkomsten worden
vastgelegd om beide partijen onderling zekerheid te bieden. Kortom, er is flankerend beleid met
maatwerk en waar nodig met overeenkomsten voorzien.
Net als de organisatoren zelf, maakt de stad een communicatieplan op voor bij de evenementen.
Naast het evenementenvervoerplan dient een evenementenorganisator ook een evenementenveiligheidsplan op te maken. Best wordt daarin ook toezicht op de panden in de omgeving van
het evenementen opgenomen.

9.2.4. Latere onteigening
Kaart 34

Schematisch onteigeningsplan bij RUP Brustem 3 – domein van Brustem

Voor de zone voor occasionele grootschalige culturele evenementen en de kampeergronden in
de noordoostelijke lob, delen van de tijdelijke evenemententoegang, een nieuwe voetweg die ook
als vluchtweg bij grootschalige evenementen moet fungeren en de uitruilgronden van de
zuidoostelijke landbouwenclave, kan later een onteigening worden ingesteld met 1. AGOST en
2. Stad Sint-Truiden als onteigeningsgemachtigden. Ook de POM zal een belangrijke rol bij de
uitvoering van het RUP spelen. Op deze wijze kan de overheid, en in het bijzonder de stad SintTruiden, in heel het verdere ontwikkelingsproces van het evenementengebeuren verder een
actieve rol opnemen om dit interessante gebied daarvoor snel en op een goede wijze in gebruik
te nemen.
Daarbij zijn er een reeks percelen van de militaire overheid, onder meer in de omgeving van de
start- en landingsbaan maar ook de percelen in de noordwestelijke hoek en de westelijke
perceeltjes van de vroegere lichtmasten, die mee in de latere onteigening worden opgenomen
om ze in der minne (overeenkomstig titel III van de omzendbrief BA-99/01 betreffende de
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onteigeningen van algemeen nut van 23/2/1999 volgens de procedureregels die de militaire
overheid hanteert) te kunnen overkopen van de militaire overheid. Hierdoor kan Defensie een
actieve rol opnemen in de totaalontwikkeling en de landbouwenclaves verwerven die centraal
gesitueerd zijn in het natuurgebied met overdruk ‘militaire activiteiten’.
Deze latere onteigeningen worden op basis van dit RUP, maar nadien via de geëigende
procedure van het nieuwe onteigeningsdecreet en de bijhorende inspraakmomenten,
doorgevoerd. Het RUP zelf bevat daarom geen onteigeningsplan, maar alleen een schematische
weergave ervan in deze toelichtingsnota.
In het latere onteigeningsplan kunnen percelen opgenomen worden omwille van onderstaande
redenen :
 gebruik voor occasionele grootschalige culturele en sportieve evenementen
 onbebouwde percelen die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van de evenementensite
 verwerving uitruilgronden (landbouwgrond) voor de getroffen landbouwers in de evenementenzone en de landbouwenclaves in natuurgebied met overdruk militaire activiteiten
 overname van versnipperde percelen van Defensie.

9.3. Planschade en planbaten
Ten opzichte van de vastliggende bestemmingen in gewestplan legt dit RUP, behalve in de
centrale open ruimte die bouwvrij wordt gemaakt en in de strook langsheen Luikersteenweg,
nergens een bouwverbod op dat tot planschade aanleiding zou kunnen geven. Vergoeding voor
deze beperking (die in de centrale open ruimte alleen voor agrarische gebouwen telt) wordt
logischerwijze mee verrekend in de gebruiksvergoeding die de landbouwers voor deze percelen
ontvangen (als beheersmaatregel verplicht door het RUP), en bij de strook aan Luikersteenweg
in de verwervingsafspraken met de militaire overheid.
Evenmin worden in dit RUP percelen die voorheen onbebouwbaar waren bebouwbaar gemaakt;
nergens ontstaat aanleiding tot planbaten.
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 kaart bij bijlage 3 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.

87

OMGEVING – juni 2019 - 08177_05_GUN_TK_76_toelichtingsnota def O

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 voorbehoud
geraadpleegd worden. Meer informatie over het register voor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade is opgenomen in bijlage 3 van deze toelichtingsnota.

9.4. Elementen voor een ruimtebalans
Ten behoeve van verwerking in ruimtebalansen kunnen als oppervlaktegegevens over de
(her)bestemmingen in dit RUP Brustem 3 – domein van Brustem worden vermeld :










totale oppervlakte van het RUP: ca. 281,7 ha
zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied, al dan niet bouwvrij: ca. 79,4 ha
zone voor vliegveldinfrastructuur: ca. 16,7 ha
natuurgebied en zone voor graslanden: samen ca. 117,9 ha
kernzone voor onbemande luchtvaarttuigen en occasionele regionale recreatie: ca. 10,8 ha
agrarisch gebied met occasionele regionale recreatie: ca. 37,6 ha, waarvan, 1,8 ha van de
startbanen bij de categorie lijninfrastructuur worden gerekend
graslanden en groenzone met occasionele regionale recreatie: ca. 5,4 ha
zone voor gemeenschapsvoorzieningen: ca. 6,9 ha
straten en pleinen: ca 6,8 ha.

RUIMTEBALANS
bestemmingscategorie
1. wonen
2. bedrijvigheid (incl. buffers)
3. recreatie
4. landbouw
5. bos
6. overig groen
7. natuur & reservaat
8. lijninfrastructuur
9. gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut (incl. militair
gebied)
10. ontginning en waterwinning
TOTAAL
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gewestplan
0,5ha
17,5ha
207,1a
29,1ha
13,0ha
14,2ha
0,1ha

BPA/RUP

281,5ha

grafisch plan
0ha
0ha
115,2ha
0ha
19,2ha
104,1ha
36,1ha
6,9ha

saldo
-0,5ha
-17,5ha
-91,9ha
-29,1ha
+19,2ha
+91,1ha
+21,9ha
+6,8ha

0ha

281,5ha

0ha
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In totaal zorgt dit RUP dus voor:
 een toename van de (occasioneel gebruikte) zones voor recreatie met ong. 73 ha
 een toename van de zones voor natuur (en bos) met ong. 76 ha
 een toename van de zones voor lijninfrastructuur met ca. 22 ha
 afname van de zones voor landbouw met ca. 92 ha
 enkele andere kleine wijzigingen.
Dit RUP bevestigt buiten de zone met potentie voor de kombaan wel ca. 73 ha agrarisch gebied
buiten herbevestigd agrarisch gebied (h.a.g.), maar deze worden officieel niet bij de omvang van
het herbevestigd agrarisch gebied in Sint-Truiden meegeteld, want de aanduiding daarvan is een
gewestelijke bevoegdheid.
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Bijlage 1 - watertoets
In het plangebied is een waterloop aanwezig, namelijk een deel van Melsterbeek, en in de directe
omgeving ervan nog een tweede waterloop, namelijk Cicindriabeek.
In dit ontwerp-RUP focust de watertoets op een toets op hoofdlijn voor de aspecten de
overstromingsgevoeligheid,
grondwaterstromings-,
erosieen
infiltratiegevoeligheid,
afstroomhoeveelheid.

Overstromingsgevoeligheid
Bijgaande kaarten geven de overstromingsgevoeligheid van het hele plangebied en (in uitsnede)
die in 2014 voor de vallei van Melsterbeek weer.
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Voor deze beknopte watertoets op planniveau kan onderscheid gemaakt worden tussen :
 de delen van het plangebied die in of in relatie tot een risicogebied voor overstromingen in
een beekvallei zijn gelegen (donkerblauw op de figuur)
 de delen van het plangebied die in andere delen, met name in de historisch, van nature uit
overstroomde delen, van de valleien zijn gelegen (lichtblauw op de figuur)
 de delen van het plangebied die buiten de beekvalleien zijn gelegen.
Behoudens de omgeving van Melsterbeek (zie ook punt 8.9) ligt geen enkel deel van het
plangebied in een overstromingsgebied. In de omgeving van Melsterbeek zijn hoofdzakelijk
bestemmingen voorzien die geen bebouwing of verharding toelaten; de bestaande
landbouwgebouwen worden verwijderd. Kamperen wordt in de laaggelegen risicozones voor
overstroming verboden.

Grondwaterstromingsgevoeligheid

Een enkel deel van het plangebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1, aangeduid
in oranje op de figuur), namelijk de vallei van Melsterbeek in de noordoostelijke lob. Hier laat het
RUP geen bebouwing, en dus ook geen ondergrondse constructies toe. De rest van het
plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2, aangeduid in lichtgeel op de
figuur).
De matig gevoelige zone bevat in hoofdzaak onbebouwbare bestemmingen (landbouw en bos),
maar ook enkele delen (voor gemeenschapsvoorzieningen), waarin ook ondergrondse
constructies toegelaten zijn. In dit type van terrein (type 2) kan men er van uitgaan dat de realisatie
van een ondergrondse constructie geen significant negatieve invloed zal hebben op de
grondwaterstroming als die constructie (met uitzondering van funderingspalen en leidingen met
diameter van minder dan 1 m) minder dan 5 m diep of dan 100 m lang in de grond zit. Gelet op
de afmetingen en de aard van de zones en de toegelaten bebouwing daarin is dit redelijkerwijze
nooit het geval. Ook voor de toegelaten ondergrondse infrastructuren in de evenementenzone
kan redelijkerwijze aangenomen worden dat dit het geval is.
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Infiltratiegevoeligheid
In het plangebied komen geen infiltratiegevoelige zones (aangeduid in geel op de figuur) voor.

Erosiegevoeligheid
In het plangebied van het RUP komen sporadisch kleinere erosiegevoelige zones voor
(aangeduid in groen op de figuur), maar deze zijn zo klein dat de mogelijke negatieve gevolgen
er op verwaarloosbaar zijn.

Waterkwaliteit
Daar het RUP in de nabijheid van de twee waterlopen die in of nabij het plangebied aanwezig zijn
alleen natuurgerichte bestemmingen (natuurgebied) toelaat, is het risico op vervuiling ervan door
nieuwe activiteiten die het RUP toelaat onbestaande. Veeleer zal bij benutting van de
noordoostelijke lob als kampeergronden op termijn de afstroom van de thans bemeste akkers
naar de Melsterbeekvallei verminderen en zal dit de waterkwaliteit bevorderen.
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Vermits het gehele plangebied van het RUP gelegen is in ‘collectief te optimaliseren buitengebied’
van het zoneringsplan en enerzijds het afvalwater er voor de bestaande aanleunende
bedrijvenzones toch al met een collector afgevoerd wordt naar een operationeel RWZI waarop
ook eventueel de beperkte afvoer van de noordelijke rand van het domein zal kunnen worden
aangesloten (verplicht volgens de gemeentelijke verordening) en anderzijds voor de occasionele
grootschalige evenementen toch een afzonderlijk tijdelijk wateropvang- en afvoersysteem wordt
voorzien, 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.

Richtlijn gewijzigde afstroomhoeveelheid
Het centrale deel van het Domein van Brustem, en ook deel ervan dat door dit RUP wordt gevat,
blijft ook op lange termijn gevrijwaard van (bijkomende) verharding en bebouwing. Naast de
wegenis in het openbaar domein (verhoudingsgewijze beperkte oppervlakte), is in de meeste
bestemmingszones (ca. 82 % van het plangebied) is thans geen bebouwing of verharding
aanwezig en laten de voorschriften ook alleen de bouw van kleinschalige installaties toe. Thans
zijn de volledige zone voor vliegveldinfrastructuur (16,4 ha) en ong. de helft van de zone voor
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gemeenschapsvoorzieningen (3,3 ha) verhard of bebouwd. Op termijn laten de RUPvoorschriften de volledige verharding van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen (+ 3,3 ha)
toe. Voor de totaliteit van 23 ha van de verhardbare bestemmingszones in het plangebied zal dus
maximaal 26,3 ha worden verhard en bebouwd (of 3,3 hectare meer dan thans het geval is). De
voorschriften van voorliggend RUP verplichten hemelwateropvang en –hergebruik en de aanleg
van hemelwaterbuffervijvers- of bekkens om tot een voldoende vertraagde afvoer naar de open
grachten in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en uiteindelijk naar de openbare riolering
te komen. Het betreft een buffering van 150 m³/ha verharde oppervlakte die bij een regenbui met
een terugkeerperiode van minimaal 10 jaar een maximaal uitloopdebiet van 20 l/s/ha verharde
oppervlakte garandeert. Een dergelijke buffercapaciteit voor alle verhardbare zones uit het
plangebied, uitgevoerd aan een gemiddelde nuttige hoogte van 0,5 m, vergt ong. 4.200 m² vijver.
Voor de zone met vliegveldinfrastructuur betreft dit echter alleen de bestaande start- en landingsen rolbanen die afwateren naar de naastgelegen graslanden; deze bieden voldoende ruimte voor
een vertraagde infiltratie in de bodem. De realisatie van een dergelijke buffercapaciteit voor de
volledige verhardbare zones voor gemeenschapsvoorzieningen uit het plangebied, uit
veiligheidsoverwegingen uitgevoerd als ondiepe vijver met een gemiddelde nuttige hoogte van
0,3 m, vergt ong. 1.150 m² vijver. Wanneer dit per zone wordt georganiseerd, vergt dit 1 à 1,5 %
van de totale oppervlakte per zone, hetgeen makkelijk haalbaar is.

Algemeen besluit
Omwille van al deze opties en maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften zijn
vervat, kan geoordeeld worden dat er geen schadelijk effect op de waterhuishouding wordt
veroorzaakt door de voorziene projecten in het plangebied.
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Bijlage 2 – Beslissing Dienst VR
Hierna is de integrale beslissing van de Dienst VeiligheidsRapportering over de
veiligheidsaspecten van dit RUP Brustem 3 – domein van Brustem, voorheen RUP
evenementendomein van Brustem genaamd, weergegeven.
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Bijlage 3 – register van percelen waarop
de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van
toepassing kan zijn
1. Inleiding
Kaart 35

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, zone voor
gemeenschapsvoorzieningen 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 omgevingsvergunning 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

Bijlage 4 - onderzoek naar de
milieueffecten (plan-MER)
De niet-technische samenvatting van het goedgekeurde MER is hierna als bijlage bij deze
toelichtingsnota gevoegd.
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Bijlage 5 – beslissing Dienst MER over
de plan-MER
In afspraak met de dienst MER is haar beslissing over de plan-MER na de plenaire vergadering
en voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP door de Gemeenteraad, in deze bijlage
opgenomen.
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