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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en algemene doelstelling plan 

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

van Sint-Truiden) en heeft een oppervlakte van ca. 17ha (op Schurhovenveld). Op deze site werd recent en 

grootschalig geïnvesteerd en zijn enkel nog kleine uitbreidingen en optimalisaties mogelijk. Het bedrijf is in sterke 

ontwikkeling.  

Punch Powertrain nv ontwikkelt en produceert innovatieve versnellingsbakken en aandrijflijnen voor 

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

versnellingsbakken. Het testen van deze versnellingsbakken kan bij relatief lage snelheden (tot ca. 70 km/uur). 

Vanuit strategisch belang wil Punch Powertrain ook actief worden op andere markten buiten China. Ontwikkeling 

van een ander type versnellingsbak is hierbij essentieel. Om die reden is Punch een aantal jaren geleden begonnen 

met ontwikkeling van zogenaamde dual clutch transmissie (DCT). Dit versnellingssysteem moet over het volledige 

snelheidsbereik getest worden, in reële gebruiksomstandigheden. Momenteel vormt de landingsbaan op het 

domein Brustem de testbaan voor “medium en high speed” snelheden. Dit is echter geen ideale situatie. 

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

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

bocht kan beperkt blijven, terwijl de auto’s toch hun hoge snelheid kunnen behouden. De testbaan moet zich in de 

nabijheid van het hoofdkantoor bevinden omdat de wagens waarmee getest wordt, op regelmatige basis moeten 

voorzien worden van nieuwe onderdelen en ook de software regelmatig gewijzigd moet worden.  

1.2 Programma en afmetingen 

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

vereiste omgevingsaanleg (buffering, afwerking taluds, hemelwaterberging, ...) wordt geraamd op ca. 16,5ha. Deze 

ruimte omvat: 

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

testbaan wordt bepaald door de vereiste minimale bochtstralen, teneinde de beoogde testsnelheden 

constant te kunnen aanhouden. De bochten worden reeds in helling uitgevoerd om de testbaan op meer 

compacte wijze te kunnen realiseren. Een aantal langere rechte stukken zijn eveneens vereist. De 

configuratie van de testbaan kan op verschillende manieren gebeuren (rechthoekig, langgerekt, etc.). De 

configuratiemogelijkheden worden bijgevolg niet als criterium voor het zoeken naar potentiële locaties 

gebruikt, eerder moet op de uiteindelijk gekozen locatie de configuratie van de testbaan aangepast worden 

aan de vorm en de mogelijkheden van de locatie zelf(bespreking van inrichtingsalternatieven is 

opgenomen in onderstaand punt 1.4). 

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

hoogte van de bochten (aangelegd in helling) om te voorzien in de afwerking van het terrein met aarden 

wal, al dan niet met aanplant van een groenscherm. In functie van de visuele afscherming van het terrein 

(er zijn specifieke vereisten rond privacy en geheimhouding, zie verder) kan het ook wenselijk zijn om 

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

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

materialisatie, onder meer bestaande uit verschillende soorten verhardingen, testheuvels, etc; 

- ruimte voor parkeren en het stallen van testwagens: er is onmiddellijk ruimte nodig voor tenminste 150 

testwagens (huidig aantal testwagens is 100-200) met een verwachte groei op korte termijn tot 400-500 

testwagens. De producten van Punch Powertrain worden getest in reële opstelling in toekomstig te 

lanceren wagenmodellen, die aangeleverd worden door de klanten van Punch Powertrain. In onmiddellijke 
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situatie kunnen de testwagens in open lucht gestald worden, wanneer het terrein voldoende afgeschermd 

is. Rond de testwagens zijn evenwel geheimhoudingsclausules van toepassing, d.w.z. deze mogen slechts 

getest en gestald worden wanneer visueel afgeschermd. Deze geheimhoudingsclausules zijn contractueel 

en dus onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Zo kan in de toekomst vereist worden dat testwagens 

overdekt moeten gestald worden. Het moet bijgevolg mogelijk zijn om een overdekte 

parkeerinfrastructuur te realiseren in de toekomst; 

- garage en werkplaats voor het installeren en aanpassen van testopstellingen ter plaatse (voorbereidingen 

testen). Het initieel uitrusten van de testwagens met de transmissie en versnellingsbak van Punch 

Powertrain gebeurt op Schurhovenveld. Onmiddellijk is een garage van 1.200m² noodzakelijk. Gelet op de 

verwachte groei zal ook hiervoor meer ruimte noodzakelijk worden; 

- kantoorgebouw voor het personeel betrokken bij de testfase (test engineers, ...), onmiddellijk zijn 110 tot 

120 arbeidsplaatsen nodig, met een verwachte groei op korte termijn tot 150 plaatsen (150 FTE); 

- personeelsparking; 

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

- ruimte voor de vereiste groenvoorzieningen, hemelwatervoorzieningen, vereiste visuele afscherming. 

1.3 Ruimte voor regionale bedrijvigheid 

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

infrastructuur i.k.v. regionale bedrijvigheid. Het betreft infrastructuur die een noodzakelijk onderdeel vormt bij een 

reeds bovenlokaal opererend bedrijf met bovenlokale tewerkstelling. Ook omwille van de grote schaal van de 

infrastructuur, de doelstelling om de nieuwe infrastructuur als onderdeel te ontwikkelen van een volwaardige 

nieuwe vestiging / satellietlocatie, en de doelstelling voor het onderzoeken van medegebruik binnen de automotive 

cluster van Sint-Truiden, wordt een kombaan en zijn bijhorende gebouwen en functies als regionale bedrijvigheid 

beschouwd.  

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

en kantoren nemen slechts een beperkt aandeel in van de benodigde oppervlakte, en er zijn geen grootschalige 

bedrijfs- of industriële gebouwen of installaties. Het terrein wordt in hoofdzaak ingericht met testbanen en 

bijhorende verharde oppervlakken (kombaan en aanhorigheden), parkings en circulatieruimten. De te verwachten 

impact op de omgeving zal bijgevolg eveneens verschillend zijn dan deze van een klassiek regionaal bedrijventerrein. 

1.4 Ruimtelijke configuratie en mogelijke inrichtingsalternatieven  

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

afmetingen en vorm van kombaan zelf. De kombaan heeft omwille van technische vereisten een specifieke lengte 

(1,5km) en breedte (12m), ook zijn minimale bochtstralen van belang om de beoogde testsnelheden te kunnen 

aanhouden.  

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

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

van de gebouwde infrastructuur door Punch zelf:  

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

meerhoekige configuratie is in principe niet uitgesloten) zullen deze infrastructuren maximaal in de 

binnenruimte worden gerealiseerd. Het gebruik van de binnenruimte voor speciale verrichtingen en het 

stallen van testwagens, is bovendien de meest wenselijk situatie omwille van de geheimhouding die van 

toepassing is voor het bedrijf.  



 

ID 4241453008_locatiealternatieven| 4 

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

infrastructuren aansluitend  aan de buitenzijde van kombaan moeten worden gerealiseerd – met 

bijkomend de nadelige situatie van opeenvolging van buiten- en binnenbochten in de test-track. 

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

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

die in helling liggen. Een reliëfverschil van tenminste 3mwordt hiermee afgewerkt. Deze strook kan aangewend 

worden voor beplanting (schermgroen). Mogelijkheden voor het verhogen van de gebruikswaarde (door Punch 

Powertrain zelf, of voor medegebruik) van deze stroken kan evenwel worden onderzocht. 

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

klant. Voor deze wagens geldt een geheimhoudingsplicht en wordt vereist deze ook tijdens de testen visueel af te 

schermen. Medegebruik (door derden) van de binnenruimten van de kombaan is bijgevolg niet realiseerbaar. In dit 

geval stelt het bedrijf dat ook aan de binnenzijde van de testbaan een strook van  15m afstandsbuffer wenselijk is. 

Ook hieruit blijkt dat een configuratie met een binnenruimte die maximaal gebruikt wordt door Punch Powertrain 

het meest optimale ruimtegebruik oplevert. 

1.5 Mogelijkheden voor optimalisatie ruimtegebruik  

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

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

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

- meervoudig ruimtegebruik door verdere verankering of vormen van medegebruik binnen de automotive 

cluster regio Sint-Truiden; 

- meervoudig ruimtegebruik door bedrijfsfuncties verenigbaar binnen het regionaal bedrijventerrein; 

- overige vormen van meervoudig ruimtegebruik (recreatievormen, zachte verbindingen, ruimte voor water 

…). 

Om deze mogelijkheden goed te kunnen inschatten is in de eerste plaats het toekomstperspectief voor de 

ontwikkeling van de nieuwe bedrijfssite van belang. De wijze waarop het bedrijf de nieuwe locatie wenst in te vullen 

en te ontwikkelen is immers bepalend voor de locatiecriteria. Vormen van mogelijk medegebruik zullen afhankelijk 

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

Het bedrijf wenst de site in de onmiddellijke situatie te ontwikkelen (zie ook punt 1.2) als volwaardige 

vestigingslocatie/satellietvestiging van het hoofdkantoor te Schurhovenveld, met eigen arbeidsplaatsen (150 FTE 

op korte termijn) verbonden aan de testactiviteiten. Het programma bepaalt hiervoor reeds de nood aan een 

kantoorgebouw met de nodige sociale voorzieningen en personeelsparking, alsook garage en werkplaats, op de 

nieuwe site. Ook op de huidige site op Schurhovenveld is nagenoeg geen mogelijkheid meer om de kantoren en 

garage/werkplaats te voorzien – deze site werd recent volledig ontwikkeld en gemoderniseerd (zie hoger). Het 

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

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

zonder de oprichting van kantoren en garage/werkplaats, is niet mogelijk gelet op de noodzaak voor deze 

laatste programmaelementen; 

- een scenario waarbij ruimte voor de kombaan en ruimte voor kantoren met garage/werkplaats wordt 

bestemd op twee afzonderlijke locatie is minder wenselijk, gelet op de werking van de vestiging als 

volwaardig geheel (testactiviteiten), én omwille van de bevinding dat optimaal ruimtegebruik resulteert 

uit het gebruik van de binnenruimte (of andere in geval van alternatieve configuratie) van de kombaan 

door het bedrijf zelf. 

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

bedrijfsactiviteiten met testactiviteiten. Voor het onderzoek naar locatiealternatieven betekent dit dat de locatie 

als volwaardig (regionaal) bedrijventerrein ontwikkeld moet kunnen worden (zie locatiecriteria hoofdstuk 3). 
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Het bedrijf Punch Powertrain geeft daarnaast aan dat het bedrijf in sterke ontwikkeling is, reeds verschillende 

recente groeigolven heeft doorgemaakt, en ook op termijn (in hoofdzaak samenhangend met de verwachte 

technologiesprong naar zelfrijdende wagens) verdere groei van het bedrijf wordt verwacht. De verwachting van het 

bedrijf is dan ook dat verdere toekomstige uitbouw en invulling van de testfaciliteiten c.q. de volwaardige nieuwe 

vestigingslocatie noodzakelijk is, en dat alle beschikbare ruimte (ook huidige restruimten in bvb. de binnenruimten) 

op de nieuwe locatie ingevuld zal kunnen worden door het bedrijf Punch Powertrain zelf. Meervoudig ruimtegebruik 

door derden (andere bedrijfsfuncties) of voor andere gebruiksvormen (overige functies) is bijgevolg naar 

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

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

dat er delen voor medegebruik inzetbaar kunnen gemaakt worden (bereikbaar, in regel met de privacy/ 

geheimhoudingsvereisten, eenvoudig terug toe te voegen aan het bedrijf Punch Powertrain) – een tijdelijk 

medegebruik nastreven ook wenselijk is. 

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

Tenneco Automotive te Sint-Truiden, een samenwerkingsplatform voor “slimme fabrieken” (initiatief van de stad 

en ondersteund door de technologiefederatie Agoria). Nabijheid speelt een belangrijke rol in het faciliteren van 

synergieën tussen deze bedrijven. Vanuit dit netwerk wordt medegebruik van de testfaciliteiten door de overige 

bedrijven in het “smart network” nagestreefd.  

Andere vormen van meervoudig ruimtegebruik (recreatievormen, zachte verbindingen, ruimte voor water …) zijn 

moeilijk te combineren met zowel het ontwikkelingsperspectief voor maximalisatie van ruimtegebruik voor 

bedrijvigheid op de site, als met specifieke aspecten van de bedrijfsvoering zoals de geheimhoudingsplicht. 

Wat betreft de mogelijkheden voor optimalisatie van het ruimtegebruik levert het toekomstperspectief van het 

bedrijf Punch Powertrain bijgevolg volgende conclusies op: 

- optimalisatie en maximalisatie van ruimtegebruik door het bedrijf Punch Powertrain zelf, tevens om in de 

opvang van de verwachte toekomstige groei van het bedrijf (of andere bedrijven binnen het “smart 

network” van de automotive cluster) te voorzien zijn de meest realistische en haalbare vormen van 

optimalisatie van het ruimtegebruik; 

- meervoudig ruimtegebruik door bedrijfsfuncties van derde bedrijven is naar verwachting slechts tijdelijk 

van aard; 

- overige vormen van meervoudig ruimtegebruik (recreatievormen, zachte verbindingen, ruimte voor water 

…) zijn moeilijk te combineren. 

 

 

  



 

ID 4241453008_locatiealternatieven| 6 

2 Te toetsen locaties 

2.1 Ligging binnen het gemeenschappelijk werkingsgebied van automotive cluster 

bestaande uit Punch Powertrain, VCST, Bosch en Tenneco Automotive 

 

Figuur 1 Situering automotive industrie 

Her werkingsgebied van het bedrijf is gelegen in de automotive cluster regio Sint-Truiden. Afspraken op 

bestuursniveau bepalen dat de plaatsing van de kombaan in de omgeving van de betrokken bedrijven moet 

gebeuren. Nabijheid speelt een belangrijke rol in het faciliteren van synergieën. Hierdoor krijgen deze bedrijven de 

mogelijkheid om hun krachten te bundelen en kan werkgelegenheid in de streek verder uitgebouwd worden. 

Om deze bedrijven te verankeren en hun concurrentiepositie te verstevigen werken deze op initiatief van de stad 

Sint-Truiden en ondersteund door Agoria1 samen aan een ‘Smart Network’, een samenwerkingsplatform voor 

‘slimme fabrieken’. 

Voor deze studie wordt het grondgebied van de stad Sint-Truiden als werkingsgebied genomen. Het RUP wordt 

opgemaakt door de provincie Limburg in samenwerking met de Stad Sint-Truiden. Sint-Truiden wordt in het RSV 

geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het kleinstedelijk gebied werd afgebakend in 

provinciale RUPs. In dit onderzoek naar alternatieve locaties voor de inplanting van een kombaan, worden de 

gebieden grenzend aan Sint-Truiden meegenomen in de overweging. 

2.2 Lijst met te onderzoeken potentiële locatiealternatieven 

Teneinde aan te vangen met een breed spectrum aan te onderzoeken potentiële locatiealternatieven, wordt een 

lijst samengesteld vanuit verschillende bestaande onderzoeken, specifieke aanduidingen van voorkeurslocaties 

door het bedrijf i.s.m. LRM en stad Sint-Truiden, een gerichte screening naar potentiële locaties vanuit het ruimtelijk 

beleid van de stad en de provincie en overige beschikbare data.  

De locaties worden vervolgens afgewogen t.a.v. een aantal algemene en specifieke criteria, waaronder de ligging 

t.a.v. de ruimtelijke structuren, de ruimtelijke draagkracht en inpasbaarheid van het specifieke bedrijfsprogramma, 

maar ook ligging t.a.v. de bedrijfscluster waarvan de infrastructuur deel zal uitmaken.  

In eerste instantie wordt een groot aantal locaties gescreend op de potentie als locatiealternatief, zowel binnen 

lokale als bovenlokale structuren. Op deze wijze wordt enerzijds inzichtelijk gemaakt waarom specifieke locaties 

wel of niet in aanmerking kunnen komen als locatiealternatief, en anderzijds wordt vermeden dat potentiële 

locatiealternatieven over het hoofd gezien worden.  

                                                                 

1 Agoria is de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie 
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Volgende elementen liggen aan de basis voor de lijst met potentiële locatiealternatieven: 

1. Ligging binnen het gemeenschappelijk werkingsgebied van automotive cluster bestaande uit Punch 

Powertrain, VCST, Tenneco en Bosch 

2. Locatievoorstellen Punch Powertrain 

3. Locatienota stad Sint-Truiden 

4. Beschikbare onderzoeken provincie Limburg 

5. Beschikbare data zoals structuurplanning en onderzoeken 

2.3 Beschikbare data 

Een eerste selectie van locaties is gemaakt aan de hand van beschikbare data van het betrokken bedrijf, de Stad 

Sint-Truiden en de Provincie. 

3.2.1. Zoeklocaties op het domein Brustem 

 

Figuur 2: Situering locaties aangegeven door het betrokken bedrijf i.s.m. LRM en de stad Sint-Truiden 

Het domein Brustem wordt door het betrokken bedrijf naar voor geschoven als voorkeursgebied voor een 

potentiële zoeklocatie. In samenspraak met LRM en de stad Sint-Truiden werden vier te onderzoeken locaties 

aangegeven op het domein Brustem.  

Door het bedrijf voorgestelde alternatieven: 

1. Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein 
Zone in uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein (RBT). Het gebied overlapt voor ca. 10ha met het 

bestemd regionaal bedrijventerrein. Het overige deel van de zoekzone overlapt met agrarisch gebied. De 

omvang van de beoogde kombaan is groter dan de bestaande zone voor regionale bedrijvigheid (meer 

dan 50m breder). Een uitbreiding van het bestaande regionaal bedrijventerrein is dus vereist. 

De aanwezigheid van 10ha regionaal bedrijventerrein is een opportuniteit. Anderzijds betekent het 

innemen van deze ruimte voor de kombaan, dat de nog resterende ruimte van het bedrijventerrein 

ingenomen wordt voor één bedrijf. De stad Sint-Truiden geeft aan dat er geen andere bedrijvenruimte 

(lokaal) aanwezig is (planologisch ‘klaarligt’) in de gemeente.  

Voor deze locatie vormt de aanwezigheid van het testgebied voor meer uitzonderlijke drone 

luchtvaartuigen (EBR 62) een belangrijk aandachtspunt m.b.t. de vereiste confidentialiteit vanwege het 

bedrijf Punch Powertrain.  

4 

 

3 
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1 
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De zoeklocatie is daarnaast gedeeltelijk gelegen in het in opmaak zijnde gemeentelijk RUP 

Evenementenweide. 

2. Domein Brustem testgebied Droneport 
Zone ter hoogte van het testgebied (EBR 62) van Droneport (vliegtesten). Deze locatie veronderstelt de  

combinatie van een testbaan met de bestaande drone activiteiten, hetzij herlocatie van het testgebied 

voor meer uitzonderlijke drone luchtvaartuigen. Ook hier vormt de aanwezigheid van het testgebied voor 

meer uitzonderlijke drone luchtvaartuigen (EBR 62) een belangrijk aandachtspunt m.b.t. de vereiste 

confidentialiteit vanwege het bedrijf Punch Powertrain. 

Daarnaast valt deze gedeeltelijk in het gemeentelijk RUP “domein Brustem 3”. 

3. Domein Brustem evenementenzone 
Zone ter hoogte van de evenementenzone. Deze valt grotendeels samen met het hart van de 

evenementenzone (verhardingen en enkele loodsen). Daarnaast valt deze gedeeltelijk in het gemeentelijk 

RUP “domein Brustem 3”. Ook  voor deze locatie vormt de aanwezigheid van het testgebied voor meer 

uitzonderlijke drone luchtvaartuigen (EBR 62) een belangrijk aandachtspunt m.b.t. de vereiste 

confidentialiteit vanwege het bedrijf Punch Powertrain. 

4. Domein Brustem Startbaan 
Het meest zuidelijk alternatief op het domein Brustem is gelegen op de huidige startbaan. Het gebied is 

gedeeltelijk bestemd als natuurgebied. De aanwezige historisch permanente graslanden zijn hier van 

groot ecologisch belang. Ook  voor deze locatie vormt de aanwezigheid van het testgebied voor meer 

uitzonderlijke drone luchtvaartuigen (EBR 62) een belangrijk aandachtspunt m.b.t. de vereiste 

confidentialiteit vanwege het bedrijf Punch Powertrain. 
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3.2.2. Zoeklocaties opgegeven door stad Sint-Truiden 

  
 Figuur 3: Situering locaties aangegeven door de stad Sint-Truiden 

Volgende zones worden aangeduid als te onderzoeken locaties door de stad Sint-Truiden in het kader van dit 

onderzoek: 

5. Kapelstraat 
Het gebied tussen de Naamsesteenweg en het domein van Brustem aan de Kapelstraat. De aanwezige 

bebouwing heeft een problematisch vergunningstoestand die opgelost kan worden. 

Deze locatie wordt voorgesteld gekozen omdat ze aansluit met het in ontwikkeling zijnde stuk 

bedrijventerrein van Brustem, aansluitend aan de Kapelstraat. Aan de N3 zijn er geen woningen in de 

buurt gelegen, net zoals in het eerste stuk van de N80. De toegang tot de Kombaan kan in deze optie 

samenvallen met de Kapelstraat. 

Kenmerken: 

- Aansluitend aan het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden; 
- Ontsluiting mogelijk via de Kapelstraat; 
- Erfgoed: in het gebied ten zuiden van de Kapelstraat bevindt zich een vastgesteld 

landschapsrelict / ankerplaats; 
- Aanwezige bebouwing (hoeve) heeft een problematische vergunningstoestand en kan aangepakt 

worden met de herbestemming. 

6. Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg 
Herbestemming van dit gebied zou een aanzet kunnen zijn voor de herstructuring van de zone tussen de 

Guldebodemweg en Luikersteenweg i.f.v. lokale bedrijven. 

Deze locatie wordt voorgesteld omdat dit gebied een toekomstig “restgebied” is, tussen de bestaande 

woonlinten en de uitbreidingszone voor de stad (uitbreidingsgebied voor wonen). De zuidzijde van het 

gebied kwam uit RuBeLim-Lokaal naar voor als een locatie voor lokale bedrijvigheid, hetgeen hernomen 

werd met de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-Truiden. 

Opzet is dat de (beeld)kwaliteit daarbij kan verbeteren van dit stuk Luikersteenweg (naar analogie met de 

overzijde) en er extra ruimte kan gecreëerd worden voor lokale bedrijvigheid. Ook aan de zijde van de 

Tongersesteenweg biedt deze plek mogelijkheden voor ontwikkeling. Het noordelijk verschuiven van de 

zoekzone geeft dan weer de mogelijkheid aan te sluiten op het bedrijventerrein van Schurhoven. 

In deze zin is het niet onlogisch te onderzoeken of het achterliggend gebied mee in deze ontwikkeling kan 

ingepast worden. Uiteraard is de bestaande en nieuw te ontwikkelen woonzone een aandachtspunt m.b.t.  

2 
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geluid. Echter geeft het bedrijf aan een ruime buffer/wal te willen ontwikkelen in functie van de 

confidentialiteit. Deze biedt een mogelijke oplossing om geluidsoverlast tegen te gaan. Daarnaast zal het 

ook gaan om testen met elektrische versnellingsbakken. 

Kenmerken: 

- Aanzet voor herstructurering zone tussen Guldenbodemweg en Luikersteenweg met lokale 
bedrijven; 

- Aansluitend aan het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden; 
Ontsluiting is mogelijk via Windmolenstraat / Vliegveldlaan; 

- Reliëf: relatief vlak gebied; 
- Geen erfgoedwaarden; 
- Geen aanwezige bebouwing; 
- Buffering naar huidige (Windmolenstraat) en toekomstige woningen (binnen uitbreidingsgebied) 

noodzakelijk: kans voor landschappelijke inpassing en borging privacy. 

7. Groenstraat-Oost 
Het betreft een relatief vlak gebied dat aansluit aan het industriegebied waar Punch Powertrain gelegen 

is. Deze locatie is gekozen omdat ze vanuit de herziening van het structuurplan naar voor kwam als locatie 

voor uitbreiding van het bedrijventerrein van Schurhoven. Echter maakt de ligging in de beekvallei en in 

overstromingsgevoelig gebied dat hier specifieke randvoorwaarden zullen gesteld worden, en de 

inpassing van een conventioneel bedrijventerrein niet evident is. Echter lijkt het voorgestelde programma 

van de kombaan mogelijkheden te bieden voor een landschappelijke inpassing en kunnen de gebouwen 

aansluiting vinden aan het bedrijventerrein. 

Kenmerken: 

- Aansluitend aan het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden; 
- Ontsluiting mogelijk via Groenstraat 
- Reliëf: relatief vlak gebied, doorsneden met beek 
- Geen erfgoedwaarden 
- Aanwezige bebouwing: hondenschool / Elia / woonwagenpark ten noorden 

8. N80-Zepperenweg 
Dit is een gebied nabij Industriezone Schurhovenveld ingesloten tussen de expressweg en de 

lintbebouwing aan de Zepperenweg.  Deze locatie is gekozen vanuit de aanduiding in de herziening van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als mogelijk te ontwikkelen gebied voor bedrijvigheid. De locatie 

biedt de mogelijkheid om aansluiting te zoeken met het bedrijventerrein Schurhoven en het bedrijf Punch 

Powertrain zelf. In het eerste deel van de Zepperenweg zijn namelijk enkele restpercelen, ruimte-

extensieve bedrijven en verlaten landbouwbedrijven waar de aansluiting kan gemaakt worden met de 

bestaande bedrijven. Uiteraard is de aanwezigheid van woningen een aandachtspunt m.b.t.  geluid. Echter 

geeft het bedrijf aan een ruime buffer/wal te willen ontwikkelen in functie van de confidentialiteit. Deze 

biedt een mogelijke oplossing om geluidsoverlast tegen te gaan. Daarnaast zal het ook gaan om testen 

met elektrische versnellingsbakken. 

Kenmerken: 

- Aansluitend aan het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden; 
- Ontsluiting is mogelijk via Duifhuisstraat 
- Reliëf: relatief vlak gebied 
- Geen erfgoedwaarden 
- Beperkt aanwezige bebouwing (enkele koterijen op de rand van het gebied) 
- Buffering naar huidige woningen (Zepperenweg / Kabei) noodzakelijk: kans voor landschappelijke 

inpassing en borging privacy 
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3.2.3. Zoeklocaties vanuit het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan 

 

 Figuur 4: Zoeklocaties vanuit het GRS 

Het GRS formuleert een algemene visie voor bedrijvigheid. Binnen de stad is er plaats voor bedrijven die aansluiten 

bij sterke punten van Sint-Truiden zoals de hoogwaardige constructiebedrijvigheid. Deze bedrijven moeten ingepast 

worden op een aantal plaatsen rond de kernstad, waar de draagkracht van de ruimte dit toelaat, om aantrekkelijke 

locaties met een voldoende hoog imago voor hun duurzame en compacte ontwikkeling te kunnen vinden. 

Aantrekkelijke architectuur en een goede inpassing in het landschap zijn hier essentieel.  

Daarnaast worden mogelijke nieuwe plekken voor bedrijvigheid besproken. Het GRS heeft als doelstelling de 

zuidoostelijke rand van Sint-Truiden uit te bouwen met een kraal van bedrijvenplekken ten bate van de hele regio. 

Er wordt vermeld dat het regionale deel van het domein van Brustem verder uitgebouwd moet worden. Dit gebeurt 

op een kwaliteitsvolle en gefaseerde wijze met aandacht voor aantrekkelijke architectuur en voor een goede 

afwerkingsrand (gebouwen en/of groen) naar de open ruimte van het amfitheater. 

Het GRS selecteert een reeks van goedgelegen en aan aantrekkelijke plekken voor hoogwaardige bedrijvigheid:  de 

knopen aan de brug van Melveren (in de afritlus) en (reserve) aan Zepperenweg en de westzijde van het 

bedrijventerrein Domein van Brustem. Deze plekken voor telkens een aantrekkelijk middelgroot bedrijf worden pas 

aangesneden nadat de geschikte mogelijkheden voor dergelijke hoogwaardige bedrijven in de bestaande zones en 

in het domein van Brustem zijn benut. 

In het GRS zijn de mogelijkheden binnen de bestaande bedrijventerreinen besproken. De kleine ambachtelijke zones 

in de dorpen zijn nagenoeg volledig benut en blijven verder buiten beschouwing. Op de bedrijven terreinen van 

Terbiest en Schurhovenveld zijn nog verschillende onbenutte percelen en perceeldelen. Er zitten veel kleine 

percelen tussen van minder dan 0,5 ha die vermoedelijk enkel door lokale bedrijven benut kunnen worden. Verder 

zijn er geen onbenutte gehelen die voldoende groot zijn voor de kombaan. 

Voortbouwend op de deelstudie lokale economie zijn volgende mogelijkheden aanwezig volgens het GRS 

(zoeklocaties 6, 7 en 8 werden ook reeds opgegeven door de Stad Sint-Truiden, zie voorgaand punt 3.1.2.2):  

6. Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg 
Luikersteenweg aansluitend bij de Lichtenberg. Ter hoogte van Luikersteenweg (noordzijde tussen N3-

rotonde en Vliegveldlaan) in functie van een eventuele, door de provincie mee gesuggereerde inplanting 

van een bijkomende bedrijvenzone: “Deze zou kunnen aansluiten bij een omvorming van dit gedeelte 

van de horecastrip naar een cluster van grootwinkels voor autobedrijven en zou effectieve werkplaatsen 

en ondersteunende ambachtelijke activiteiten kunnen bevatten.” 

7. Groenstraat-Oost 
Zone Groenstraat-Oost. Het gebied sluit aan bij industriegebied maar de ligging in een beekvallei en in 

overstromingsgevoelig gebied beperkt de mogelijkheden.  
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8. N80-Zepperenweg 
Het betreft een gebied langs de N80 ter hoogte van Zepperen. Aangegeven als reserve plek voor 

hoogwaardige bedrijvigheid en kan mee de inkom van het stedelijk gebied accentueren. 

9. Hasseltsesteenweg in Melveren 
Hasseltsesteenweg in Melveren: Uitbreiding deels op voormalige stortplek. Aangegeven als reserve plek 

voor hoogwaardige bedrijvigheid in het GRS.  

3.2.4. Ruimte voor bedrijvigheid in Limburg - RuBeLim 

 

 

Figuur 5: Synthesekaart RubeLim 2013 

Twee opeenvolgende studies RuBeLim Regionaal (2013) en RuBeLim Lokaal (2015) werden uitgevoerd. De studie 

‘RuBeLim regionaal’ (2013) gemaakt door het VITO heeft als doel om potenties voor bijkomende regionale 

bedrijventerreinen binnen de kleinstedelijke gebieden (KSG) en specifieke economische knooppunten te 

lokaliseren. Dit gebeurt ter uitvoering van het geactualiseerd Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) en 

van de taakstelling voor bijkomende bedrijventerreinen in Limburg in functie van de herziening van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV).  

Het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde ruimtelijke ontwikkeling. Het model verkent de potenties van 

terreinlocaties. In een eerste fase worden alle gekende wettelijke en ruimtelijke regels in rekening gebracht zodat 

alle mogelijke oplossingen beantwoorden aan de bindende bepalingen die gelden in de ruimtelijke planning. Dit zijn 

zogenaamde uitsluitende criteria. Zo worden bijvoorbeeld de stiltegebieden, overstromingsgebieden en gebieden 

horend tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) uitgesloten. De overgebleven percelen worden in een tweede fase 

gescreend op vlak van een aantal geschiktheidsparameters. Afhankelijk van de waarde die men aan dergelijke 

parameter hecht, berekent het model een andere oplossing. Zo zal het model andere locaties voorstellen wanneer 

bijvoorbeeld de parameters “afstand tot dorpskern”, “landbouwgevoeligheid” en “aantal werklozen in de buurt” 

veranderen. In totaal worden een twintigtal dergelijke parameters automatisch verwerkt. Tot slot wordt ook de 

mogelijkheden tot ontsluiting (fiets, openbaar vervoer, weg, spoor, water, vrachtroutenetwerk, …) in rekening 

gebracht.  

Dit is uitgewerkt in frequentiekaarten waar de meest geschikte locaties zijn aangeduid op een grid van 1ha. 

Daarnaast zijn er synthesekaarten die de beste en op één na beste clusters per kleinstedelijk gebied tonen, met een 

opp. van 20ha ,en met het scenario economie (in rood) enerzijds enhet scenario Kenniscentra (in blauw) anderzijds.  

10 
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Eén van de drie zones, de zone Groenstraat-Oost wordt eveneens als zoeklocatie genoemd door de stad Sint-

Truiden (3.2.2) en komt naar voor vanuit het GRS (3.2.3). Voorts geeft de synthesekaart RuBeLim 2013 twee 

bijkomende te onderzoeken locaties weer: 

7. Groenstraat-Oost 
(reeds in bovenstaande punten 3.2.2 Stad Sint-Truiden en 3.2.3 GRS) 

10. Zoutleeuwsesteenweg 
Zone ten noorden van de Zoutleeuwsesteenweg: Gebied gelegen in “landschappelijk waardevolle 

agrarische gebieden” en het is afgesneden van het klein industrie gebied “volmolen” door een beekvallei. 

Deze beekvallei werd in het Provinciaal Structuurplan Limburg weerhouden als natte natuurverbinding 

(Molenbeek / Logebeek). 

11. Open ruimte aan het Speelhof 
Openruimte gebied aangrenzend aan domein het Speelhof: Aanduiding gelegen in een gebied voor 

openbaar nut. Dit openbaardomein is een beschermd stads-en dorpsgezicht “Begijnhof: landbouw-terrein 

tussen begijnhof en dreef naar het Speelhof”  en is Unesco werlderfgoed (1998). Hier werd intussen een 

RUP voor opgemaakt, met als hoofdbestemming parkgebied. Het betreft gemeentelijk RUP Speelhof-

Begijnhof-Veemarkt (2016) 

 

De studie (2015) “RuBeLim Lokaal: Zoekzones voor lokale bedrijventerreinen in Limburg” heeft als doel om 

zoekzones voor bijkomende lokale bedrijventerreinen te lokaliseren binnen alle Limburgse gemeenten.  De studie 

bouwt hiervoor verder op het OptimalisatieTool, die ontwikkeld werd binnen de studie RuBeLim Regionaal. Gezien 

in deze studie RuBeLim Lokaal” specifiek op zoek gegaan wordt naar locaties voor lokale bedrijvigheid en de schaal 

van de voorgestelde locaties hieraan aangepast is, worden deze locaties op basis van voorgaande punten 1.3 

“Ruimte voor regionale bedrijvigheid” (het betreft een regionaal bedrijventerrein) en 1.4 “Ruimtelijke configuratie 

en mogelijke inrichtingsalternatieven” (enkel een scenario met ontwikkeling tot volwaardig bedrijventerrein is 

realistisch)  uitgesloten voor de inplanting van de beoogde bedrijfsinfrastructuur. 

3.2.5. Overzichtslijst te toetsen potentiële locaties 

 

Nr. Overzichtslijst te toetsen potentiële locaties 

1 Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein 

2 Domein Brustem testgebied Droneport 

3 Domein Brustem evenementenzone 

4 Domein Brustem Startbaan 

5 Kapelstraat 

6 Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg 

7 Groenstraat-Oost 

8 N80-Zepperenweg 
9 Hasseltsesteenweg in Melveren 

10 Zoutleeuwsesteenweg 

11 Open ruimte aan het Speelhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ID 4241453008_locatiealternatieven| 14 

3 Toetsing van de locaties 

Potentiële locatiealternatieven worden getoetst aan de hand van een specifieke set van ruimtelijke criteria, 

teneinde te komen tot een lijst van redelijke locatiealternatieven. Redelijke locatiealternatieven worden 

weerhouden in het verdere onderzoek. Niet-redelijke locatiealternatieven worden in deze stap van het 

locatieonderzoek uitgesloten. 

De ruimtelijke criteria worden bepaald op basis van het beoogde specifiek bedrijfsprogramma, basisdoelstellingen 

vanuit het Vlaamse ruimtelijke beleid, ligging t.a.v. kwetsbare of te vrijwaren ruimtelijke structuren, en de 

aanwezigheid van een goede ontsluiting.  

3.1 Ruimtelijk criterium 1: aansluiting bij bestaand of gepland bedrijventerrein, in en 

aansluitend aan het kleinstedelijk gebied 

Kaart 1 

Een redelijke  locatie moet aansluiten op een bestaand of een gepland bedrijventerrein, in of aansluitend aan 

stedelijk gebied of een economisch knooppunt. Dit criterium vloeit voort uit: 

- de bevindingen mb.t. het ontwikkelingsperspectief van het bedrijf voor deze locatie. Specifiek wordt 

gezocht naar een locatie voor een volwaardige bedrijfsvestiging die reeds onmiddellijk ingevuld zal worden 

met zowel de testfaciliteiten als de bijhorende kantoren en garage/werkplaats, de personeelsparking en 

sociale voorzieningen, en een ruime stelplaats voor testwagens; 

- de zoektocht naar ruimte voor regionale bedrijvigheid, omwille van het regionale karakter van de 

bedrijvigheid, de omvang van de totale ruimte-inname en de schaal van de geplande infrastructuren; 

- ruimtelijke inpassing van de infrastructuur in of nabij (de kernen van) het buitengebied, wordt binnen het 

bestaande weefsel van het buitengebied niet wenselijk geacht – dit geldt zowel t.a.v. de bebouwde kernen 

als voor de onderdelen van de open ruimte. T.a.v. de kleinschalige bebouwde kernen in het ommeland van 

Sint-Truiden kan gesteld worden dat louter de omvang van de ruimte-inname (16,5ha) van die aard is dat 

deze niet verenigbaar is met de kleine korrel van het bestaande kernweefsel, en de verhouding tot de 

omvang van de kernen in hun geheel te groot is; 

- aansluiting bij perifeer gelegen bedrijventerrein in het zoekgebied, wordt eveneens omwille van de  schaal 

en de omvang van de beoogde infrastructuur niet wenselijk geacht. Binnen het zoekgebied zijn buiten het 

kleinstedelijk gebied slechts enkele kleinschalige zones voor bedrijvigheid aanwezig, in aansluiting op de 

kernen van het buitengebied (zie reeds voorgaand punt) of gelegen in bebouwingslint. Daarnaast werd 

hierboven (3.2.4 m.b.t. RuBeLim Lokaal)reeds aangegeven dat specifieke zoeklocaties voor lokale 

bedrijvigheid niet geschikt worden geacht voor inplanting van de beoogde bedrijfsinfrastructuur. 

Voor de stad Sint-Truiden werd het stedelijk gebied planologisch afgebakend in het Provinciaal RUP voor de 

“Afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden”. De afbakeningslijn van het 

stedelijk gebied legt de grens tussen de gebieden waar stedelijk gebiedsbeleid en open ruimtebeleid gevolgd moet 

worden. 

De planologisch voor bedrijvigheid bestemde terreinen, gelegen in of in aansluiting met het kleinstedelijk gebied 

worden in kaart gebracht (gewestplan en RUP).  

De terreinen waarvoor een beleidsmatig ontwikkelingsperspectief voor bedrijventerrein bestaat, worden 

aangeduid (GRS). 

Voor elke locatie wordt geëvalueerd en omschreven of deze ruimtelijk aansluit (ruimtelijk een samenhangend 

geheel kan vormen, fysiek, visueel, landschappelijk, ...) aan bestaand of gepland bedrijventerrein.  
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Bespreking van de potentiële locaties: 

Locatie Ruimtelijk criterium 1:  
Aansluiting bij bestaand of gepland bedrijventerrein, in of aansluitend aan het KSG 

1 Het gebied “Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein” sluit aan bij het bestaand 
bedrijventerrein op het domein van Brustem en is voor een deel gelegen in de zone voor faciliteiten 
en hoogwaardige regionale bedrijvigheid. Het gebied sluit aan bij het kleinstedelijk gebied Sint-
Truiden. 

2 Het gebied “Domein Brustem testgebied Droneport” sluit aan bij het bestaand bedrijventerrein op 
het domein van Brustem en is voor een deel gelegen in de zone voor faciliteiten en hoogwaardige 
regionale bedrijvigheid. Het gebied sluit niet aan bij het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 

3 Het gebied “Domein Brustem evenementenzone” sluit niet aan bij het bestaand of gepland 
bedrijventerrein en het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

4 Het gebied “Domein Brustem Startbaan” sluit niet aan bij het bestaand  of gepland bedrijventerrein 
en het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

5 Het gebied “Kapelstraat” sluit aan bij het bestaand bedrijventerrein op het domein van Brustem en 
de bijzondere- en reservezone voor regionaal bedrijventerrein zoals vast gelegd in het RUP. Het 
gebied sluit aan bij het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 

6 Het gebied “Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg” sluit in de 
huidige toestand niet aan bij bestaand bedrijventerrein. Het ligt wel nabij het bedrijventerrein 
Schurhovenveld en het bedrijventerrein domein van Brustem. De Luiker- en Tongersesteenweg 
snijden dit gebied af van de bedrijventerreinen.  
De zuidzijde van het gebied kwam uit de RuBeLim-studie naar voor als een locatie voor bedrijvigheid, 
hetgeen hernomen werd met de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Sint-
Truiden.  De herbestemming van dit ‘restgebied’, tussen de bestaande woonlinten en de stedelijke 
uitbreidingszone (PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Sint-Truiden, reservatie stadsuitbreiding 
Lichtenberg , zou bijgevolg een aanzet kunnen zijn voor de herstructuring van de zone tussen de 
Guldebodemweg en Luikersteenweg i.f.v. lokale bedrijven: “een bijkomend lokaal bedrijventerrein 
aan Luikersteenweg aansluitend bij het lange termijnwoonuitbreidingsgebied van Lichtenberg, zoals 
onderzocht in de RuBeLim Lokaalstudie” (GRS toelichtend deel, Mogelijkheden voor uitbreidingen 
van / bijkomende bedrijventerreinen in de gemeente). 
Dit wordt in het richtinggevend deel van het GRS als suggestie naar de provincie opgenomen, m.b.t. 
aanpassing van de grenslijn van het kleinstedelijk gebied (GRS, Gewenste ruimtelijke structuur van 
de kernstad): “ter hoogte van Luikersteenweg (noordzijde tussen N3-rotonde en Vliegveldlaan) in 
functie van een eventuele, door de provincie mee gesuggereerde inplanting van een bijkomende 
bedrijvenzone. Deze zou kunnen aansluiten bij een omvorming van dit gedeelte van de horecastrip 
naar een cluster van grootwinkels voor autobedrijven en zou effectieve werkplaatsen en 
ondersteunende ambachtelijke activiteiten kunnen bevatten” 
Deze locatie kan bijgevolg aansluiten op een lokaal bedrijventerrein dat als suggesties in het GRS 
wordt aangegeven ter herstructurering van een restgebied in aansluiting op geplande omliggende 
ontwikkelingen. 
Het gebied sluit aan bij het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 

7 Het gebied “Groenstraat-Oost” sluit aan bij het bestaand bedrijventerrein van Schurhoven en het 
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 

8 Het gebied “N80-Zepperenweg” sluit aan bij bestaand bedrijventerrein. Het sluit aan bij het 
bedrijventerrein Terbiest dat aan de andere zijde van de N80 ligt. Dit gebied ligt ook wel in de 
omgeving van het bedrijventerrein Schurhovenveld maar is hiervan afgesneden door de 
lintbebouwing langs de Zepperenweg. Het gebied sluit aan bij het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 

9 Het gebied “Hasseltsesteenweg in Melveren” sluit aan bij een bestaand bedrijventerrein en het 
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden.. 

10 Het gebied “Zoutleeuwsesteenweg” ligt nabij een bestaand lokaal bedrijventerrein en het 
kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 

11 Het gebied “Open ruimte aan het Speelhof” ligt nabij een bestaand lokaal bedrijventerrein en binnen 
het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. 
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Locaties 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sluiten aan op een bestaand of een gepland bedrijventerrein, in (of aansluitend aan 

het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden. Locatie 10 en 11 grenzen aan een bestaand lokaal bedrijventerrein. De 

overige locaties (3 en 4) voldoen niet aan dit criterium en worden niet als redelijke locatiealternatieven beschouwd. 

3.2 Ruimtelijk criterium 2: vrijwaren van de kwetsbare ruimtelijke structuren 

Kaart 2 

Een redelijke  locatie vrijwaart de kwetsbare ruimtelijke structuren. Hieronder wordt verstaan: 

- Effectief overstromingsgevoelige gebieden. Overstromingsgevoelige gebieden dienen gevrijwaard te 

worden i.f.v. van het waterbergend vermogen. De watertoetskaart geeft de overstromingsgevoeligheid 

weer onder de vorm van mogelijks en effectief overstromingsgevoelige gebieden;  

- Speciale beschermingszones en VEN-gebieden. Speciale beschermingszones zijn Europese 

beschermingszones, aangeduid onder de vorm van habitatrichtlijngebieden. Het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) is een beleidsmatige bevestiging van de belangrijke natuureenheden en natuureenheden 

in ontwikkeling; 

- Beschermde erfgoedelementen en -zones; 

- Beleidsmatig geselecteerde natuurverbindingen. De provincie Limburg selecteert in haar Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan de te vrijwaren natte en droge natuurverbindingsgebieden. 

Voor bovenstaande kwetsbare ruimtelijke structuren worden de beschikbare meest recente kaartlagen 

gecombineerd. Enkel locaties die niet gelegen zijn in de afbakening van de kwetsbare ruimtelijke structuren kunnen 

als redelijke locatiealternatieven weerhouden blijven. 

Met het oog op de opgegeven potentiële locaties op het domein van Brustem, geldt, naast de op dit moment 

beschikbare formele afbakening van SBZ, specifiek verhoogde aandacht voor de habitatwaardige graslanden op het 

militair domein van Brustem. Ondanks de hoge ecologische waarde, zijn deze permanente graslanden (omwille van 

de ligging in militair domein, nu en in het verleden) evenwel nog niet effectief opgenomen als speciale 

beschermingszone. In het gedeelte dat momenteel nog in militair gebruik is, werd echter er een protocol tussen 

Defensie en ANB opgesteld ter behoud van deze graslanden. Omwille van de grote oppervlakte van de permanente 

graslanden, zijn deze bovendien van belang op Vlaams niveau. 

Beschermd onroerend Erfgoed moet gevrijwaard worden. Maar ook wanneer onroerend erfgoed in de nabije 

omgeving ligt, dient bij de latere effectbespreking aandacht te zijn voor mogelijke impact hierop. Volgend 

beschermd onroerend erfgoed wordt voor de toetsing in kaart gebracht: cultuurhistorische landschappen, 

archeologische sites, stads- en dorpsgezichten, monumenten en overgangszones. Daarnaast mag er ook geen 

overlap zijn met vastgestelde en wetenschappelijke inventarissen. 

Het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan selecteert de te vrijwaren open ruimte verbindingen en de 

natuurverbindingsgebieden. Er komen geen open ruimte verbindingen voor in de onmiddellijke omgeving van de 

te toetsen locaties. De beekvallei van de Molenbeek / Logebeek is geselecteerd  als natte natuurverbinding (locatie 

10). Enkele droge natuurverbindingen bevinden zich in de omgeving van de zoeklocaties (locaties 2, 3, 4 en 5). 
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Bespreking van de potentiële locaties: 

Locatie Ruimtelijk criterium 2:  
Vrijwaren van de kwetsbare ruimtelijke structuren 

1 Dit gebied vrijwaart de kwetsbare ruimtelijke structuren. 

2 De locatie aan het testgebied voor de droneport grenst aan het vastgestelde landschapsrelict “Vallei 
van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom”. Voor een groot deel van het gebied zijn er 
natuurwaarden. Deze gaan ruimer dan de huidige bestemmingen en werden onder meer 
geïnventariseerd in de biologische waarderingskaart en worden daarom verankerd in het RUP 
Domein van Brustem. 

3 De locatie op het domein van Brustem ter hoogte van de evenementenzone grens aan het 
vastgestelde landschapsrelict “Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom”. Voor een groot deel 
van het gebied zijn er natuurwaarden. Deze gaan ruimer dan de huidige bestemmingen en werden 
onder meer geïnventariseerd in de biologische waarderingskaart en worden daarom verankerd in 
het RUP Domein van Brustem. 

4 De locatie aan de startbaan van het domein van brustem overlapt met het vastgesteld 
landschapsrelict “Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom” en grenst aan Beschermd stads- 
en dorpsgezicht Kasteel van Kerkom en omgeving. Voor een groot deel van het gebied zijn er 
natuurwaarden. Deze gaan ruimer dan de huidige bestemmingen en werden onder meer 
geïnventariseerd in de biologische waarderingskaart en worden daarom verankerd in het RUP 
Domein van Brustem. 

5 Het gebied tussen de Naamsesteenweg en het domein van Brustem aan de Kapelstraat overlapt met 
een holle weg, een verboden te wijzigen vegetatie. Tevens wordt deze aangeduid op de BWK als zeer 
waardevol element. Het gebied grenst ook aan het vastgestelde landschapsrelict “Vallei van de 
Cicindria met kasteeldorp Kerkom”. Indien de verboden te wijzigen vegetatie kan gevrijwaard 
worden, kan deze locatie weerhouden worden volgens dit criterium 

6 Dit gebied vrijwaart kwetsbare ruimtelijke structuren. 

7 Het onbebouwd gebied langs het Schurhovenveld ligt in de beekvallei van de Bautershovenbeek en 
in effectief overstromingsgebied. De watertoetskaart m.b.t. overstromingsgevoeligheid van 2017 is 
een herziening van deze van 2014. Voor 2014 waren deze kaarten nog niet ter beschikking, hetgeen 
kan verklaren waarom deze locatie wel in de RuBeLim-studie (2013) als potentieel te onderzoeken 
locatie naar voor kwam. 

8 Dit gebied vrijwaart de kwetsbare ruimtelijke structuren. 

9 Het gebied langs de Hasseltsesteenweg ligt in een beekvallei van de Melsterbeek en in effectief 
overstromingsgebied. 

10 Het gebied aan de Tiensesteenweg grenst aan een beekvallei. Deze beekvallei werd in het Provinciaal 
Structuurplan Limburg weerhouden als natte natuurverbinding (Molenbeek / Logebeek). Het is 
gedeeltelijk gelegen in effectief overstromingsgebied. De watertoetskaart m.b.t. 
overstromingsgevoeligheid van 2017 is een herziening van deze van 2014. Voor 2014 waren deze 
kaarten nog niet ter beschikking, hetgeen kan verklaren waarom deze locatie wel in de RuBeLim-studie 
(2013) als potentieel te onderzoeken locatie naar voor kwam. 

11 Het gebied aan het Speelhof valt binnen het Beschermde stads- en dorpsgezicht “Begijnhof: 
landbouwterrein tussen begijnhof en dreef naar het Speelhof”. Bovendien is het gebied Unesco 
werelderfgoed kernzone “begijnhof van Sint-Truiden”. Het is gedeeltelijk gelegen in effectief 
overstromingsgebied. De watertoetskaart m.b.t. overstromingsgevoeligheid van 2017 is een 
herziening van deze van 2014. Voor 2014 waren deze kaarten nog niet ter beschikking, hetgeen kan 
verklaren waarom deze locatie wel in de RuBeLim-studie (2013) als potentieel te onderzoeken locatie 
naar voor kwam. 

 

Enkel locaties 1, 5, 6 en 8 resulteren in het vrijwaren van de kwetsbare ruimtelijke structuren, en worden beschouwd 

als redelijke locatiealternatieven op basis van dit ruimtelijk criterium. Overige locaties resulteren niet in het 

vrijwaren van de kwetsbare ruimtelijke structuren, en worden niet beschouwd als redelijke locatiealternatieven. 
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3.3 Ruimtelijk criterium 3: beperkte impact op samenhangende open ruimte structuren 

Kaart 3 

Een redelijke locatie heeft een beperkte impact op samenhangende structuren van de open ruimte. Hieronder 

wordt verstaan: 

- gebieden die niet centraal gelegen zijn in, en die niet leiden tot fragmentatie of versnippering van de 

herbevestigde agrarisch gebied (HAG). Het planningsproces voor HAG houdt de beleidsmatige 

herbevestiging in van de gewestplannen door het afbakenen van de gebieden van natuurlijke en agrarische 

structuur. De herbevestigde agrarische gebieden zijn gebieden die dienen behouden te blijven als 

landbouwgebied. Gezien het belang van landbouw in deze regio dienen deze gebieden dan ook maximaal 

gevrijwaard te blijven. Voor potentiële locaties op rand van het HAG is een herlocatie (planologische 

compensatie) van het HAG eventueel mogelijk; 

De kaarten met de afbakening van het HAG, zoals ter beschikking gesteld door Agiv, zijn enkel van 

toepassing op de agrarische gebieden in de brede zin. Daar waar de kaarten overlappen met andere 

categorieën van gebiedsaanduiding of respectievelijke bestemmingen, is geen HAG van toepassing. 

- gebieden die niet centraal gelegen zijn in, en die niet leiden tot fragmentatie of versnippering van de 

aaneengesloten open ruimte bestemmingen. Deze omvatten in de brede zin (zowel 

gewestplanbestemmingen, als bestemmingen in RUP): 

o de agrarische gebieden; 

o de bosgebieden; 

o de brongebieden; 

o de groengebieden; 

o de natuurgebieden en de natuurontwikkelingsgebieden; 

o de valleigebieden. 

Bespreking van de potentiële locaties: 

Locatie Ruimtelijk criterium 3:  
Beperkte impact op samenhangende open ruimte structuren 

1 Voor een deel gelegen aan de rand van agrarische gebied. 

2 Gelegen in aaneengesloten agrarische gebied en bosgebied. Deze gebieden zijn ook verder 
verankerd in het recente RUP waar een uitbreiding van de natuurwaarde is gebeurt. De impact op de 
samenhangende open ruimte is hier bijgevolg niet beperkt. 

3 Gelegen in aaneengesloten agrarische gebied en bosgebied. Deze gebieden zijn ook verder 
verankerd in het recente RUP waar een uitbreiding van de natuurwaarde is gebeurt. De impact op de 
samenhangende open ruimte is hier bijgevolg niet beperkt. 

4 Gelegen in aaneengesloten agrarische gebied en natuurgebied. Deze gebieden zijn ook verder 
verankerd in het recente RUP Domein Brustem waar een uitbreiding van de natuurwaarde is 
gebeurt. De impact op de samenhangende open ruimte is hier bijgevolg niet beperkt. 

5 Het gebied ligt in een uitloper van een agrarisch gebied.  

6 Het gebied ligt in een agrarische gebied dat aansluit op een reservatiegebied voor stadsuitbreiding, 
zoals in het PRUP Afbakening van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden (deelplan 2) opgenomen. Het 
gebied is hier bestemd als aangeduid als bouwvrij agrarisch gebied, met nabestemmingen voor 
stedelijk wonen. Het betreft een planologische reservatie voor stadsuitbreiding (“reservatie 
stadsuitbreiding Lichtenberg”) waarbij het gebied voor de landbouw gebruikt kan blijven worden tot 
aan de realisatie van de stadsuitbreiding in functie van wonen. Ook is er een voorkooprecht voor 
deze zone ingesteld voor de provincie en de stad. Het PRUP is van 2008 - het HAG is achteraf 
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ingesteld. Het binnengebied is omwille van de geplande stadsontwikkeling (en de gewenste 
herstructurering van de zone tussen Guldebodemweg en Luikersteenweg i.f.v. lokale bedrijven; zie 
citerium 1) niet verder te beschouwen als  samenhangend agrarisch gebied. 
Het GRS geeft daarnaast voor dit gebied een doorsteek / groene vinger aan naar het 
openruimtegebied vormt vanuit het stadscentrum. Indien de doorsteek / groene vinger  ter hoogte 
van de beoogde ontwikkeling gewaarborgd (verschoven of geïntegreerd) kan worden dan is de 
impact hier mogelijks te beperken. 

7 Het gebied ligt aan de rand in een uitloper van het agrarisch gebied. Deze uitloper van het agrarische 
gebied zorgt wel voor een openruimte onderbreking tussen de verschillende kernen. Indien er de 
nodige maatregelen genomen worden om het landschapsbeeld te waarborgen kan de impact 
beperkt zijn. 

8 Het gebied ligt aan de rand in een uitloper van een agrarisch gebied.  

9 Het gebied ligt aan de rand in agrarisch gebied. Maar het gebied is reeds gefragmenteerd door de 
verbindingsweg N722 waardoor de impact beperkt is. 

10 Het gebied ligt in landschappelijk waardevol agrarische gebied. Bovendien is het afgescheiden van 
een naastliggend bedrijventerrein door een beekvallei. De impact op de samenhangende open 
ruimte is hier bijgevolg niet beperkt. 

11 Het gebied ligt in een zone voor Parkgebied zoals aangeduid in het RUP Speelhof-Begijnhof-
Veemarkt (2016). Het gebied vormt een groene corridor van het centrum naar het buitengebied. 
RuBeLim-studie (2013) geeft deze locatie wel weer als potentiële zoekzone. Dit komt doordat de 
RuBeLim-studie geen rekening geen houdt met de gemeentelijke bestemmingsplannen. RuBeLim 
dient bovendien slechts als een beslissingstool gezien te worden (niet als een volwaardig locatie-
onderzoek). Daarnaast dateert de gemeentelijke bestemming voor Parkgebied pas uit 2016. 
Voorafgaand aan de herbestemming naar Parkgebied met het gemeentelijk RUP, was deze zone 
bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. Het resterende gedeelte voor 
gemeenschapsvoorzieningen na herbestemming is evenwel te klein in oppervlakte voor de beoogde 
infrastructuur, en bijgevolg zal de zoekzone hoofdzakelijk in Parkgebied volgens het RUP komen te 
liggen. De impact op de samenhangende open ruimte is hier bijgevolg niet beperkt. 

 

Locaties 2, 3, 4, 10 en 11 zijn gelegen in aaneengesloten samenhangende gebieden van de open ruimte, en  werden 

bevestigd in een ruimtelijk uitvoeringsplan of zijn centraal in de samenhangende open ruimte gelegen, en wordt als 

niet redelijke locatiealternatieven beschouwd. Overige locaties 1, 5, 6, 7, 8, 9 zijn gelegen aan de randen, een 

uitloper of een reeds gefragmenteerd deel van de samenhangende open ruimte. Voor deze locaties kan de impact 

beperkt worden mits maatregelen. Deze locaties worden als redelijke locatiealternatieven weerhouden. 
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3.4 Ruimtelijk criterium 4: goed te ontsluiten locaties 

Kaart 4 

Een redelijke locatie is goed ontsloten op het hogere wegennetwerk, t.a.v. de hoofdkantoorsite te Schurhovenveld 

en de bestaande ‘automotive cluster regio Sint-Truiden’. Er is immers een vlotte afwikkeling van het autoverkeer 

gewenst. Gelet op het feit dat alle locaties gekozen zijn op basis van eerdere ruimtelijke selecties (zie 2 Te toetsen 

locaties) wordt niet verwacht dat de ontsluitingskenmerken onderscheidend zullen zijn tussen de sites onderling. 

Dit wordt evenwel in onderstaande tabel geëvalueerd en omschreven. Onder meer wordt de bereikbaarheid ten 

aanzien van de gewestwegen via een geschikte ontsluitingsweg beschreven (bv.: doorgangen dorpskernen 

vermijden). 

Bespreking van de potentiële locaties: 

Locatie Ruimtelijk criterium 4:  
Goed te ontsluiten locaties 

1 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. De voornaamste ontsluiting 
gebeurt via de Luikersteenweg. 

2 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. Maar is wel goed ontsloten via de 
circulatie weg van het domein van Brustem. 

3 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. Maar is wel goed ontsloten via de 
circulatie weg van het domein van Brustem. 

4 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. Maar is wel goed ontsloten via de 
circulatie weg van het domein van Brustem. 

5 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. De voornaamste ontsluiting 
gebeurt via de  Luikersteenweg langs het bedrijventerrein van Brustem maar is ook ontsloten via de 
Naamsesteenweg. 

6 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg.. Momenteel geen geschikte 
ontsluiting voorzien met de luikersteenweg. Wel opportuniteiten voor een verbinding met de 
Tongersesteenweg.  

7 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. De voornaamste ontsloten 
gebeurt via de Tongersteenweg 

8 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. Ondanks ligging langs de N80 zal 
onsluiting voor een deel langs de Zepperenweg moeten gebeuren of via het bedrijventerrein 
Terbiest. 

9 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg. Via de Hasseltsesteenweg is een 
goede ontsluiting mogelijk. 

10 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg.  

11 Het gebied valt binnen een afstand van 500m tot een gewestweg.  

 

Alle locaties kunnen beschouwd worden als redelijk goed te ontsluiten. 
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Figuur 6: Gewenste wegencategorisering (Bron: Herziening Ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden) 
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4 Conclusie: redelijke locatiealternatieven 

4.1 Overzichtstabel en bespreking  

Een redelijke locatie dient “redelijk” bevonden te worden op elk van de getoetste ruimtelijke criteria (hoofdstuk 3). 

In hoofdstuk 3 is per criterium gemotiveerd waarom een locatie wel of niet als redelijk voor het criterium wordt 

weerhouden. Op basis van voorgaande toetsing van locaties, worden bijgevolg enkel de locaties 1,5,6,8 

weerhouden als redelijk te onderzoeken locatiealternatieven. 

Locatie Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 4 Conclusie 

1 redelijk redelijk redelijk redelijk redelijk 

2 redelijk niet redelijk niet redelijk  redelijk niet redelijk 

3 niet redelijk niet redelijk niet redelijk redelijk niet redelijk 

4 niet redelijk niet redelijk niet redelijk redelijk niet redelijk 

5 redelijk redelijk redelijk redelijk redelijk 

6 redelijk redelijk redelijk redelijk redelijk 

7 redelijk niet redelijk redelijk redelijk niet redelijk 

8 redelijk redelijk redelijk redelijk redelijk 

9 redelijk niet redelijk redelijk redelijk niet redelijk 

10 redelijk niet redelijk niet redelijk redelijk niet redelijk 

11 redelijk niet redelijk niet redelijk redelijk niet redelijk 

 

De redelijk te onderzoeken locatiealternatieven worden weergegeven in de bijgevoegde kaarten: 

- Kaart 5: Locatie 1: Domein Brustem uitbreiding regionaal bedrijventerrein 
- Kaart 6: Locatie 5: Kapelstraat 
- Kaart 7: Locatie 6: Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg 
- Kaart 8: Locatie 8: N80-Zepperenweg 

 

 

 

 

 

 

 

  


