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1 Voorwoord 

1.1 Doelstelling MER 

De milieueffectrapportage (mer) is een instrument om de doelstellingen van het milieubeleid te helpen 

realiseren. De milieueffectrapportage is een procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep 

plaatsvindt, de milieugevolgen ervan worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.  

 

Een initiatiefnemer kan voor een nieuw dossier (plan-milieueffectrapport) de kennisgeving en het ontwerp-

milieueffectrapportage gebundeld indienen bij de opstart van de milieueffectrapportage-procedure van zijn 

of haar dossier. Hiertoe heeft de initiatiefnemer overleg gehad met de dienst MER op 13 februari 2017. In 

nauw overleg met de MER-coördinator en deskundigen opteert de initiatiefnemer ervoor om omwille van 

de historiek van het dossier (zie verder) de kennisgeving en het ontwerp-MER voor voorliggend dossier 

gebundeld in te dienen.  

 

Hoewel de inhoud/finaliteit van de kennisgeving en het ontwerp-MER wel duidelijk verschillend zijn, 

namelijk respectievelijk een voorstel van te hanteren methodologie en een (ontwerp van) uitwerking van 

dit voorstel, kunnen ze probleemloos in één document worden gebundeld. Deze gebundelde werkwijze is 

bovendien compatibel met de bestaande regelgeving. 

1.2 Leeswijzer 

De kennisgeving is opgesteld aan de hand van het richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van 

milieueffectrapporten. Verder is rekening gehouden met de informatie van de dienst Mer 

(www.mervlaanderen.be). De inhoudstabel is aangegeven op bladzijden i tot v. 

 

De eerste twee hoofdstukken zijn inleidende hoofdstukken. Het eerste betreft een beschrijving van de 

m.e.r.-procedure. Het tweede betreft een algemene beschrijving van het plan en de m.e.r.-plicht en 

beschrijft de initiatiefnemer en het team van deskundigen. 

 

Hoofdstuk 3 geeft een concrete beschrijving van het plan en de locatiealternatieven. Het hoofdstuk 4 geeft 

de juridische en beleidsmatige elementen aan die van toepassing zijn op het plan of waarbij in het MER 

gebruik van kan gemaakt worden (bijvoorbeeld om de referentiesituatie te beschrijven). In hoofdstuk 5 

worden de bestaande en aan te vragen vergunningen opgelijst. 

 

Hoofdstuk 6 bevat het ingreep-effectschema. Hierin worden per ingreep de mogelijke effecten 

aangegeven. In hoofdstuk 7 wordt de referentiesituatie besproken. Hierbij wordt rekening gehouden met 

bestaande en/of toekomstige projecten/plannen in het gebied. Ook de verschillende 

ontwikkelingsscenario’s worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

De hoofdstukken 8 tot en met 17 bevatten, per discipline, een beschrijving van de referentiesituatie, 

methodologie en het beoordelingskader. 

Het hoofdstuk 18 beschrijft hoe deze onderdelen geïntegreerd worden in het RUP en geeft een 

eindsynthese. Hoofdstukken 19 tot en met 21 bevatten ten slotte de inhoudstafel, een verklarende 

woordenlijst, een lijst van afkortingen en de literatuurlijst. 
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1.3 Toelichting over de mogelijkheid tot inspraak in de MER procedure 

De kennisgeving ligt, volgens de bepalingen van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM 
dd. 05/04/1995 Titel IV, Hoofdstuk III, Afdeling II, art. 4.3.4, §4, 2°), gedurende een periode van maximaal 
30 dagen ter inzage bij de gemeenten die gelegen zijn in het studiegebied. De volledig verklaarde 
kennisgeving wordt ook gepubliceerd worden op de website van de initiatiefnemer (in dit geval de stad 
Sint-Truiden) en van de gemeentes die invloed ondervinden van de ingrepen die voorgesteld worden. Het 
betreft hier de gemeentes Alken, Borgloon, Geetbets, Gingelom, Hasselt, Heers, Landen, Linter, 
Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tienen, Wellen en Zoutleeuw. Aangezien het plangebied gelegen is op een 
afstand van meer dan 5 km van de Nederlandse grens en van Wallonië, dient geen grensoverschrijdende 
procedure gevolgd te worden. 
 

Op basis van dit document worden alle betrokkenen uitgenodigd om hun visie te geven op de volledigheid 

van het geplande onderzoek in het MER. Dit betekent dat het publiek en alle betrokkenen de officiële en 

wettelijk opgelegde mogelijkheid hebben om aanvullingen te formuleren bij de benodigde inhoud van het 

MER en in het bijzonder over de noodzakelijk te onderzoeken effecten, alternatieven en maatregelen. 

 

De inspraakreacties kunnen persoonlijk ingediend worden bij de betrokken gemeenten. Ze kunnen ook 

schriftelijk, via de post, rechtstreeks aan het Vlaams Gewest worden bezorgd op onderstaand adres: 

 

Departement Omgeving 

Dienst Mer 

“Plan-MER voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Domein van Brustem” 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

Of 

Via e-mail: mer@vlaanderen.be 

 

Of 

Op de website: www.lne.be/milieueffect-rapportage 

 

Bij de gemeentelijke milieuambtenaar kan meer informatie bekomen worden over de inspraakprocedure 

en de wijze waarop geldig kan worden ingesproken. 

1.4 Verdere MER-proces 

De kennisgeving is de eerste procedurele stap in de opmaak van een milieueffectrapport (MER). De 

kennisgeving wordt openbaar gemaakt. Op basis van de kennisgeving krijgt het publiek, alsook het 

maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties, de mogelijkheid om opmerkingen te geven over 

de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, meer in het bijzonder over welke effecten en 

alternatieven dienen bestudeerd te worden. De kennisgeving is dus te beschouwen als een uitnodiging 

aan alle betrokkenen om mee te denken over wat in het MER verder moet uitgewerkt worden. 

 

De wetgeving laat ook de mogelijkheid om in plaats van een kennisgeving direct een ontwerp-MER in te 

dienen. Dit ontwerp-MER wordt dan ter inzage gelegd, waarbij dezelfde procedure en 

inspraakmogelijkheden gevolgd worden als voor een kennisgeving. Er is gekozen om direct een ontwerp-

MER in te dienen. 

 

Na de ter inzagelegging van de Kennisgeving/ontwerp-MER worden al de opmerkingen, waaronder de 

inspraakreacties aangeleverd door de gemeenten vernoemd in paragraaf 1.3, gebundeld door de dienst 

Mer. Al de opmerkingen zullen worden bestudeerd en besproken door de leden van de dienst Mer. Samen 
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zullen zij bepalen welke opmerkingen en aanvullingen aanleiding geven tot een uitbreiding of inkrimping 

van het onderzoek dat dient te gebeuren in het MER door de MER-deskundigen, erkend door de minister. 

De dienst Mer maakt hiervoor richtlijnen voor het onderzoek op. De dienst Mer kan een ‘bespreking 

ontwerprichtlijnen’ organiseren. Op deze vergadering worden alle bevoegde instanties uitgenodigd en 

worden de ontwerprichtlijnen besproken. Nadien neemt de dienst Mer een beslissing inzake de richtlijnen 

en worden deze richtlijnen betekend aan de initiatiefnemer en de betrokken instanties.  

 

De richtlijnen, die door de dienst Mer worden opgesteld, vormen samen met het Kennisgeving / ontwerp-

MER dossier het eigenlijke onderzoekskader. Aan de hand van deze opmerkingen wordt het definitief 

MER opgesteld en daarna ingediend bij de dienst Mer. De dienst Mer keurt het definitief MER goed of af 

binnen de 30 dagen na de indiening ervan. De beslissing wordt binnen een termijn van 40 dagen na de 

indiening van het definitief MER aan de initiatiefnemer en de bevoegde instanties betekend.  

1.5 Verdere mogelijkheid tot inspraak 

De milieueffectrapportage levert gegevens aan inzake de mogelijke milieueffecten van het voorgenomen 

RUP. De gemeente organiseert een openbaar onderzoek voor het ontwerpplan met goedgekeurd MER 

als bijlage (of geïntegreerd in de toelichtingsnota, waarbij de onderdelen van het MER herkenbaar zijn). 

De rol van het MER hierin is om tijdens de advies- en besluitvormingsprocedure kennis te hebben van 

eventuele gevolgen van het plan voor het milieu.  

 

Ingrepen in het plangebied zijn maar mogelijk mits een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning. Bij de 

aanvraag van een vergunning dient, indien noodzakelijk, eerst een project-MER of ontheffing of project-

m.e.r.-screening opgesteld te worden, die als bijlage bij deze vergunning ter inzage gelegd kan worden. 

Aan de aanvraag van een MER-plichtige stedenbouwkundige en milieuvergunning (zie hoofdstuk 5), is 

eveneens een openbaar onderzoek verbonden. 
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2 Inleiding 

2.1 Figuren 

Figuur 2.1: Situering van het plangebied 

Figuur 2.2: Toponiemen 

2.2 Situering van het Domein van Brustem en het plangebied 

Het Domein van Brustem, een voormalige militaire luchtmachtbasis, is ten zuiden van de kernstad 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. De N3, N80 en N789 zijn de voornaamste 

verbindingswegen in de omgeving. Vanuit de binnenstad is het domein bereikbaar via de Luikersteenweg. 

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 startbaan, met een lengte 

van drie kilometer zich 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 piste’, strekt zich 

diagonaal in de andere richting uit. 

 

Het Domein van Brustem neemt ruwweg een oppervlakte van 370 ha in. Circa 80 ha daarvan in de 

noordelijke rand zijn reeds vervat in het RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’.  

 

De contour om het plangebied van het RUP ‘Domein van Brustem’ omvat ca. 264 ha.  

 

Het plangebied omvat de zuidelijke delen van de noordelijke helft en het grote centrale deel van het 

Domein, grosso modo omheen, en met uitlopers naar het noordoosten en het zuidwesten (figuur 2.1). 

2.3 Doelstelling van het plan 

2.3.1 Doelstellingen voor het hele domein  

Voor de ontwikkeling van het plangebied komen verschillende activiteiten naar voor die allemaal sterk met 

elkaar verweven zijn. Zij passen ook binnen het geheel van activiteiten binnen het gehele Domein van 

Brustem (ruimer dan het plangebied).  

 

Een algemene doelstelling van het Truiense stadsbestuur is het gehele Domein van Brustem te 

ontwikkelen tot een dynamisch en open activiteitenpark waarbij de noordrand van de noordelijke, niet-

militaire helft van het Domein de rol van meest dynamische onderdeel zal vervullen. Elementen hiervan 

die buiten het plangebied van dit RUP vallen, zijn hierna in schuine letters weergegeven. Het Domein als 

geheel zal hierbij een hoofdrol vervullen inzake (luchtvaart)bedrijvigheid en recreatie, ingebed in een 

aantrekkelijk landschap, zoals: 

 regionale en lokale bedrijvigheid, in belangrijke mate hoogwaardig en zo mogelijk luchtvaartgebonden, 

in een hedendaags bedrijventerrein met aandacht voor duurzaamheid en collectieve faciliteiten 

 occasionele grootschalige manifestaties en evenementen in open lucht op (boven)regionale schaal, 

zoals muziekoptredens en festivals, met mogelijk bijhorende kampeergelegenheid (circa 80 à 100 ha) 

 het militaire gebruik als oefenterrein voor de krijgsmacht van gedeelten van het domein, op een manier 

waarbij de overige rollen niet in het gedrang komen en de omliggende dorpen niet worden gehinderd. 

Dit is belangrijke hoofdrol die na eventuele stopzetting ervan door de andere hoofdrollen wordt 

overgenomen. 
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 behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden in het gebied, in het bijzonder van de waardevolle 

graslanden. 

 

De 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. 

 

In dit landschap zullen de centrale open ruimte en de beboste randen rondom een essentiële rol vervullen. 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

 grondgebonden landbouw als hulp bij het creëren van de centrale open ruimte 

 natuurgerichte bosbouw en –beheer ter versterking van de randen van het domein en van de 

natuurlijke structuur van de hele gemeente 

 een verbindende rol voor zachte recreatie (wandelen, fietsen, joggen…) tussen de omliggende kernen 

en Sint-Truiden (onder meer langs de zuidelijke groene schakel en de Romeinse weg). 

 

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 gebied wordt gefaseerd 

ontwikkeld, zoveel mogelijk met op zich afgewerkte delen.  

2.3.2 Doelstellingen voor dit RUP 

De focus van dit RUP ligt op drie punten, namelijk het belang van een groot natuurgebied voor 

beschermde vogelsoorten en graslanden, het belang dat het militaire oefenterrein zo maximaal mogelijk 

moet blijven en op de ambitie van de stad om een unieke festivalsite in Vlaanderen ter beschikking te 

stellen van ong. 90 ha met festivalzone, kamperen en parkeren op één samenhangend terrein. Voor het 

mogelijk maken van cultureel-recreatieve massa-manifestaties in open lucht wordt hierbij gedacht aan 

muziekoptredens en –festivals, landbouw- en luchtvaartbeurzen etc. Meer concreet gaat het over 

maximum 9 periodes per kalenderjaar met in totaal maximum 15 effectieve activiteitsdagen per 

kalenderjaar, waarvan maximum 2 periodes per kalenderjaar met in totaal maximum 8 effectieve 

activiteitsdagen per kalenderjaar voor de grootschalige evenementen van (boven)regionale schaal zoals 

meerdaagse evenementen met 80.000 à 100.000 bezoekers per dag en 300.000 à 400.000 bezoekers 

per evenement. De overige, kleinschalige manifestaties kunnen uiteenlopen van ééndagsevenementen 

met enkele duizenden bezoekers tot enkele tienduizenden (maximum 30.000) bezoekers voor een 

tweedaags evenement. 

 

Het RUP evenementendomein van Brustem richt zich op deze drievoudige focus en daarvoor op grote 

delen van het domein van Brustem ten zuiden en ten oosten van het bestemde bedrijventerrein. 

2.4 Historiek 

2.4.1 Historiek voor het volledige Domein van Brustem 

Ter ordening en ontwikkeling van het bedrijventerrein in de noordelijke rand van het voormalige militaire 

luchtmachtbasis ‘Domein van Brustem”, werd in overleg met de provincie, het toenmalige ROHM, GOM 

en nv BIP, in de loop van 2001-2002 een eerste gemeentelijk RUP opgemaakt. Door onduidelijkheden 

van verschillende aard en door het interfereren van bevoegdheden van verschillende niveaus was het 

echter nog niet wenselijk en mogelijk een RUP voor het gehele domein te maken. De opties voor de 

noordelijke rand werden in het dossier echter al wel gekaderd binnen een visie en 
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ontwikkelingsperspectief voor het gehele domein. Dit RUP ‘Bedrijventerrein Domein van Brustem’ werd 

goedgekeurd op 31 oktober 2002. 

 

Vermits er logischerwijze op meerdere punten concrete verbanden tussen de noordelijke rand en de 

aanleunende delen van het domein bestaan, besliste het stadsbestuur van Sint-Truiden te starten met de 

opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het resterende niet-militaire deel van het domein. Ook 

verschillende initiatieven in de economische en de recreatieve sfeer versterkten de vraag naar een 

dergelijk planningsinitiatief.  

 

Vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening en de landschapsontwikkeling van het hele domein en van 

het optimaal functioneren van de noordelijke rand bleek het ook zinvol dat een globale visie op het gehele 

domein werd ontvouwd en van daaruit de opties voor het niet-militaire deel ervan in een verordenend plan 

werd vastgesteld.  

 

Een eerste inhoudelijke bespreking van deze visie met de bevoegde overheidsinstanties vond reeds 

plaats in juli 2003 aan de hand van een discussienota. Na het doorlopen van het afbakeningsproces van 

het kleinstedelijk gebied heeft in september 2008 een nieuw overleg met de hogere overheden 

plaatsgevonden.  

 

In vervolg hierop is eind maart 2009 tussen stad en Provincie afgesproken dat in eerste instantie zal 

worden toegewerkt naar twee op elkaar afgestemde RUP’s, nl.: 

 een gemeentelijk RUP voor de herziening van een aantal aspecten voor lokale bedrijvigheid binnen het 

bedrijventerrein Domein van Brustem. Dit RUP is in oktober 2010 goedgekeurd. 

 een provinciaal RUP voor de herziening van een aantal aspecten voor het regionale bedrijventerrein 

Domein van Brustem en de uitbreiding ervan. Dit PRUP werd goedgekeurd op 20 mei 2015. Bij dit 

RUP hoort ook een RVR dat werd goedgekeurd op 28 juni 2013. 

 

Deze RUP’s zijn tevens beschreven in 4.1.5. 

2.4.2 Historiek voor dit RUP 

Het RUP evenementendomein van Brustem vormt het derde luik van de planologische ordening van het 

niet-militaire deel van het Domein van Brustem. Hiervoor zijn doorheen de jaren meerdere 

delegatiebevoegdheidsvragen gesteld en beantwoord en meerdere voorontwerpen opgemaakt. Ook een 

eerste ontwerp-MER is hiervoor al opgemaakt (PL114).  

 

Door recente evoluties op vlak van samenwerking rond natuurbeheer en op vlak van intenser gebruik van 

het militaire oefenterrein, is het voorontwerp-RUP het voorbije half jaar grondig aangepast tot een nieuw 

voorontwerp 11. In afspraak met de dienst MER wordt over dit voorontwerp 11 en voorliggende nieuwe 

ontwerp-MER ervoor een nieuwe kennisgeving georganiseerd. 

 

In paragraaf 3.5 wordt kort toegelicht welke wijzigingen zijn aangebracht en wat de aanleiding hiertoe was.  

2.5 Toetsing aan de milieubeoordelingsplicht 

Voor het wijzigen van bestemmingen of de verdere verfijning en invulling van stedenbouwkundige 

voorschriften is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. De m.e.r.-plicht geldt in het kader van het 

decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 

milieu van bepaalde plannen en programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot ruimtelijke 

ordening of grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen 

voor een project uit bijlage I en II van het besluit van 10 december 2004. 



  
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 19  

 

 

Een plan of programma, dat volgens het decreet van de Vlaamse Regering dd 12/10/2007 als een plan of 

programma gedefinieerd wordt, is van rechtswege plan-MER-plichtig indien: 

A) Een passende beoordeling moet opgemaakt worden en het plan niet het gebruik regelt van een 

klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhoudt. (decreetswijziging 8/05/2009). 

B) Plannen of programma’s die tegelijk: 
 een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I en II en III opgesomde 

projecten  

 niet het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden 

 betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, 

waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik. 

 

Het voorliggend plan vormt mogelijk een kader voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage 

II opgesomde projecten van rubriek 10b: 

 

Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen, 

 

 met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of 

 met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of 

 met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per 

tijdsblok van 2 uur. 

 

De verkeersgenererende werking is op planniveau moeilijk exact te bepalen. Voor de discipline Mens-

mobiliteit wordt bij de effectbepaling echter gebruik gemaakt van de waarden van Rock Werchter. Op 

basis van deze waarden kan besloten worden dat pieken van meer dan 1000 pae/2u wel te verwachten 

zijn. Het plan is dan ook MER-plichtig.  

 

Een passende beoordeling moet niet worden opgemaakt gezien het plangebied op ruime afstand gelegen 

is van beschermingszones volgens de habitat- en de vogelrichtlijn.  

2.6 Naam van de initiatiefnemer 

Dit MER wordt uitgevoerd op initiatief van: 

 

Stad Sint-Truiden 

Kazernestraat 13 

3800 Sint-Truiden 

 

Het MER wordt uitgevoerd door: 

 

 Haskoning Belgium nv/sa 

 Schaliënhoevedreef 20d 

 2800 Mechelen 

En 

 OMGEVING 

 Uitbreidingstraat 390 

 2600 Berchem-Antwerpen 

En 

 Koen Vande Sompele TRAJECT nv/sa 

Maria Hendrikaplein 65c 

9000 Gent 
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En 

Peter Peeters 

Sint-Andriesstraat 28 

2000 Antwerpen 

2.7 Team van deskundigen 

Externe deskundigen: 

Kristof Wijns 

 Lucht volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-739-V1, de erkenning is van onbepaalde duur. 

 Geluid volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-EDA-739/V2, de erkenning is van onbepaalde 

duur 

 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen. 

 

Filip Lauryssen 

 Bodem volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-EDA-654/V2; de erkenning is van onbepaalde 

duur; 

 Water (oppervlaktewater) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-EDA-654/V2; de erkenning is 

van onbepaalde duur; 

 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen. 

 

Annemie Pals 

 Fauna en Flora (nu Biodiversiteit) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-704/V1; de erkenning 

is onbeperkt geldig. 

 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen. 

 

Guy Geudens 

 Landschap, onroerend erfgoed en archeologie volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-709, de 

erkenning is geldig voor onbepaalde duur;  

 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen. 

 

Koen Vande Sompele 

 Mens (mobiliteit) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA- 469/V3; de erkenning is geldig voor 

onbepaalde duur; 

 Werkgever: TRAJECT nv/sa, Maria Hendrikaplein 65c, 9000 Gent. 

 

Peter Peeters 

 Mens (sociaal-organisatorisch) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-612/V2 

 Peter Peeters, Sint-Andriesstraat 28, 2000 Antwerpen 

 

Interne deskundigen: 

 Joris Bortels 

 Johan Vangeffelen 
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Tabel 2.1: Team van MER-deskundigen en medewerkers voor de uitwerking van het MER 

Discipline MER-deskundige Medewerker
1
 

Coördinator Annemie Pals
1
 Els Ryckx

1
 

Bodem (pedologie) Filip Lauryssen
1
 Hanne van Gaelen

1
 

Water (oppervlaktewater) Filip Lauryssen
1
 Hanne van Gaelen

1
 

Water (grondwater) Filip Lauryssen
1
 Hanne van Gaelen

1
 

Geluid en trillingen Dhr. K. Wijns
1
 Sofie Fabri 

1 

Lucht Dhr. K. Wijns
1
 Sofie Fabri1 

Biodiversiteit Annemie Pals
1
 Sofie Fabri

1
 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Dhr. G. Geudens
1
 Jan Baelus

4
, Els Ryckx

1
 

Mens (sociaal-organisatorische aspecten) Peter Peeters
2 

Jan Baelus
4
 

Mens (mobiliteit) Dhr. K. Vande Sompele
3
 Jan Baelus

4
 

Opmerking 1: werkzaam bij Royal Haskoning 

Opmerking 2: Werkzaam bij Peter Peeters 

Opmerking 3: werkzaam bij TRAJECT 

Opmerking 4: werkzaam bij OMGEVING 

 

De discipline Licht wordt uitgevoerd door de coördinator, Annemie Pals. 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Figuren 

Figuur 3.1: Planologische toestand van het plangebied (Gewestplan toestand 01/01/2002) 

Figuur 3.2: Luchtfoto van het plangebied 

Figuur 3.3: Situering en eigendomssituatie voormalige militaire luchtmachtbasis 

Figuur 3.4: Schematische voorstelling van de afbakening en de bestemmingszones van het 

gemeentelijk RUP Domein van Brustem 

Figuur 3.5: Situering aanpalende RUP's 

3.2 Huidige situatie 

3.2.1 Planologische situatie plangebied en omgeving (figuur 3.1) 

Elementen van de planologische situatie die buiten het plangebied van dit RUP vallen, zijn hierna in 

schuine letters weergegeven. 

 

Op drie kleine deeltjes na wordt de huidige planologische situatie van dit RUP gevormd door het 

gewestplan. Deze drie deeltjes zijn de westelijke en oostelijke uiteinden van de Romeinse weg en de 

zuidwestelijke punt in het verlengde van de hoofdstartbaan; deze komen alle drie (ook) in het RUP groene 

waarden voor 

 

Plangebied 

Bij de begrenzing van het plan is vertrokken van de grenzen van het voormalige militaire domein. In het 

noorden werd het gedeelte dat reeds is herbestemd als bedrijventerrein weggelaten. In het zuiden loopt 

het tot de rand van het domein, met inbegrip van grote delen van het militair oefenterrein. Het westen van 

het plangebied wordt begrensd door de grenzen van het RUP Groene waarden. In het oosten werd het 

plangebied uitgebreid zodat een stuk van de Melsterbeekvallei binnen het plangebied valt. 

 

Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit agrarisch gebied. Tussen het bedrijventerrein in het 

noorden en de startbaan 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 startbaan. Parallel aan de startbaan van het vliegveld is er een zuidwest 

- noordoostgerichte opeenvolging van groene zones tussen Kerkom en Brustem, die deels binnen het 

plangebied vallen. De startbaan zelf heeft een afzonderlijke luchtvaartbestemming. Eromheen is een groot 

gebied als overdrukstrook met beperkingen ingetekend, lopend van het kruispunt Naamsesteenweg - 

Kerkom Dorp tot aan het kasteel van Brustem. Deze overdrukstrook overlapt zowel agrarische, groene- 

als woonzones. Ter hoogte van de startbaan zijn agrarische gebieden met ecologisch belang terug te 

vinden. 

 

Omgeving  

Ten noorden van het Domein van Brustem 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 is 

zichtbaar aan de oostelijke stadsrand, in de wig gevormd door de Expressweg N80 en 
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Tongersesteenweg. Aan de stadsrand liggen enkele kleinere landelijke woongebieden. Het stedelijk 

woongebied wordt ten zuiden begrensd door de N3. Ten zuiden daarvan komen echter nog andere zones 

voor die bestemd zijn voor (rand)stedelijke functies: aansluitend bij de gewestweg liggen het 

bedrijventerrein Zuid 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 oosten van de Naamsesteenweg en een zone tussen Kerkom en Muizen worden daarbij als 

landschappelijk waardevol beschouwd. Verspreid in het landbouwgebied komen kleine kerndorpen voor 

(landelijk woongebied), evenals relatief gefragmenteerde bestemmingszones voor natuur- en 

bosgebieden. Het grootste aaneengesloten natuurgebied bevindt zich in de omgeving van het 

kasteeldomein van Kerkom. Ten oosten van de startbaan, nabij Aalst, ligt een groot recreatiegebied, dat 

echter nog niet als dusdanig in ontwikkeld.  

 

Woonlinten komen beperkt voor. Enkel langs Naamsesteenweg en Luikersteenweg komen er 

noemenswaardige linten voor (landelijk woongebied). Ook de dorpsrand van Aalst heeft enkele uitlopers.  

 

Goedgekeurde RUP’s 

 PRUP Regionaal bedrijventerrein Domein van Brustem en afbakening Kleinstedelijk gebied 

Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is van kracht sinds 20 mei 2015. Het beoogt beperkte 

aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften, een interne herschikking binnen het 

bedrijventerrein, een uitbreiding van het bedrijventerrein voor regionale activiteiten en een 

verdubbeling van de buffer richting de centrale open ruimte in het domein. Deze uitbreiding is 

voorzien in westelijke richting en in beperkte mate ook in zuidelijke richting (rechttrekking grens en 

vergroten bestaande percelen tot werkbare diepte). Voor dit voorontwerp-RUP is een RVR in 

opgemaakt, waarin de veiligheidsaspecten van de recreatieve elementen in de centrale open 

ruimte ten opzichte van de bedrijvigheid mee worden bekeken. 

 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 (besluit deputatie 

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

bedrijventerrein en herbestemt een bijkomende lokale zone.  

 RUP Brustempoortbuiting 

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

gewestplan net ten noorden van het Domein van Brustem (ten noorden van N3). Naast bestaande 

bebouwing, betreft dit een viertal nog te ontwikkelen projectzones. Voor deze zones daarvan die 

dichtst bij het bedrijventerrein Domein van Brustem en de weg N3 zijn gelegen zijn beperkingen 

qua gemeenschapsvoorzieningen (vanuit het RVR van het PRUP) opgenomen en 

bebouwingsregels tegen verkeersgeluid (isolatie, oriëntering buitenruimten). 

 RUP Groene waarden 

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

omgeving van het Domein van Brustem een aantal hoogstamboomgaarden en holle wegen en 

herneemt de ankerplaats.  

 RUP Urgente zonevreemde recreatieve inrichtingen 

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

van het Domein van Brustem een aantal waardevolle vierkantshoeven en geeft hen ruimere 

neven- en nabestemmingsmogelijkheden.  

 



  
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 24  

 

3.2.2 Bestaande invulling plangebied en omgeving (figuur 3.2) 

Elementen van de bestaande invulling die buiten het plangebied van dit RUP vallen, zijn hierna in schuine 

letters weergegeven. 

 

Plangebied 

Lichtenberglaan, deels gelegen binnen het plangebied, fungeert als rondweg van het domein en geeft via 

een systeem van twee rotondes toegang tot de N3. Deze rondweg is de verdeelring waarop start- en 

rolbanen en andere wegen aantakken. Er zijn twee zijtoegangen, namelijk Kapelstraat in het westen en 

Nerumstraat (afgesloten) in het oosten. Deze geven aansluiting op respectievelijk de N80 en de N789. Het 

gebied binnen de rondweg is overwegend open en bestaat grotendeels uit agrarische percelen. Aan de 

rand van de open ruimte, grenzend aan de rondweg komen enkele kleinere bosjes en beboste randen 

voor. De centrale ruimte zelf wordt sporadisch onderbroken door de vliegtuiginfrastructuur, 

bomengroepen, kleine landschapselementen en enkele gebouwen (o.a. een verkeerstoren en 

vliegtuigloodsen).  

 

Omgeving 

Het Domein van Brustem wordt grosso modo begrensd door drie grote uitvalswegen. Langs deze wegen 

liggen de dorpen Brustem, Bevingen, Aalst en Kerkom. In het noorden en het noordoosten wordt het 

gebied omsloten door de N3 (Luikersteenweg) en in het westen door de N80 (Naamsesteenweg). In het 

zuidoosten is de belangrijkste ontsluitingsweg de N789 (Borgwormsesteenweg). Via deze drie grote 

toegangswegen is doorgang naar de E40 mogelijk in het zuiden. De dichtstbijzijnde spoorlijn is de 

verbinding Hasselt-Landen die gelegen is in het noorden en halt houdt in het centrum van Sint-Truiden. 

 

De buitenrand van de hierboven genoemde rondweg heeft een meer heterogeen voorkomen, met een 

afwisseling van open en gesloten ruimten. De noordelijke zone, grenzend aan de N3, wordt daarnaast 

gekenmerkt door een relatief grote vrijgemaakte oppervlakte, bestemd voor bedrijfsgebouwen. Deze is 

reeds in belangrijke mate bebouwd en dit gebeurt gestadig verder. Ten zuiden van de rondweg ligt de 

bebouwing gegroepeerd in drie aparte clusters. Er komen twee concentraties van vliegtuigshelters voor 

omheen typische ‘pijpekoppen’, met daar tussenin de verkeerstoren. Ten oosten daarvan ligt het 

voormalige munitiedepot, bestaande uit meerdere kleinere gebouwen en afgebakend door populierenrijen.  

 

Ten westen en ten oosten liggen respectievelijk 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. In het westen gaat het gebied over in de valleihelling 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.  

3.3 Alternatievenonderzoek 

3.3.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief beschrijft de situatie indien het plan niet wordt uitgevoerd. In dit geval betekent dit het 

behoud van de huidige bestemmingen. 

 

Het nulalternatief zal bijgevolg overeenkomen met de referentiesituatie. Het effect zal bijgevolg voor alle 

disciplines neutraal zijn. Het nulalternatief wordt dan ook niet verder besproken. 
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3.3.2 Locatiealternatieven 

In het kader van het plan-MER moet de locatiekeuze verantwoord worden. Dit geldt enkel voor de 

redelijke alternatieven. In dit geval is het Domein van Brustem echter de enige grote ruimte in de 

omgeving van Sint-Truiden die voldoet aan de noodzakelijke criteria voor de aanleg van een open 

activiteitenpark behoud en zo mogelijk versterking door reorganisatie van de natuurwaarden en 

evenemententerrein. Onder deze criteria vallen o.a. de benodigde grootte, de nabije ligging van de stad 

Sint-Truiden, het reeds bestaande industrieterrein en de aanwezigheid van belangrijke infrastructuren en 

uitvalswegen.  

3.3.3 Doelstellingsalternatieven 

Voor de invulling van het terrein is geen echt alternatievenonderzoek uitgevoerd. Wel werd vertrokken van 

de intrinsieke kwaliteiten en potenties van het terrein en werd van daaruit een optimale invulling gezocht. 

Belangrijke randvoorwaarden hierbij waren:  

 het maximaal vrijwaren van het open karakter van het terrein 

 behoud van de vliegactiviteiten enerzijds en militaire oefeningen anderzijds 

 in de mate van het mogelijke het behoud van de landbouwactiviteiten 

 waar mogelijk landschappelijke verbeteringen doorvoeren 

 zo mogelijk geen interferentie met of belemmering van (de uitbouw van) het bedrijventerrein.  

 

Omwille van de hoger genoemde unieke kwaliteiten van het terrein (grote open ruimte met meer dan 100 

ha bruikbare oppervlakte, bestaande verharding die voor logistiek en parking te gebruiken is, goede 

bereikbaarheid zowel met wagen, fiets als openbaar vervoer, ligging dicht bij de stad wat gecombineerd 

bezoek vergemakkelijkt, natuurlijk amfitheater) kwam een invulling als evenemententerrein al snel naar 

voor. Hiervoor was en is ook effectief vraag vanuit mogelijke organisatoren. De situering van de 

evenementenzone werd dan weer bepaald door de nabijheid van het bedrijventerrein waarvan een zeker 

afstand moet gehouden worden om veiligheidsredenen. De groene invullingen sluiten maximaal aan bij de 

bestaande natuurwaarden en versterken deze. Verder zijn grotendeels de bestaande bestemmingen 

behouden. 

 

Bij de ter inzage legging van het vorige MER (zie paragraaf 2.4.2) werden enkele andere mogelijke 

invullingen naar voor geschoven: 

 Een invulling met natuurgerichte bosbouw- en beheer in combinatie met  

zachte recreatie 

 De ontwikkeling van een toekomstgericht groen industriegebied 

 De mogelijkheid van een park met zonnepanelen 

 Het niet voorzien van bosuitbreiding 

 

Hieronder wordt kort toegelicht waarom deze (niet) weerhouden werden. 

 

De mogelijkheid zou kunnen worden overwogen om op de centrale open ruimte meer aan natuurgerichte 

bosbouw en –beheer te doen met daaraan verbonden de uitbouw van een zachte recreatiesector. Dit 

alternatief zou echter betekenen dat een belangrijk deel van de open ruimte bebost zou worden waardoor 

de openheid van het gebied zou verdwijnen. Daarenboven verdwijnen dan de landbouwactiviteit en 

mogelijk ook de aanwezige natuurwaarden van de graslanden bijna helemaal. Dit alternatief is dan ook in 

tegenspraak met de randvoorwaarden voor het plan. Wel voorziet het RUP extra mogelijkheden voor 

zachte recreatie. 

 

Ten noorden van het plangebied werd een ander deel van de voormalige militaire luchtmachtbasis reeds 

geordend en ingevuld als industriegebied door middel van verschillende RUP’s (RUP bedrijventerrein 
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domein van Brustem en PRUP Regionaal bedrijventerrein Brustem). Voor een invulling van dit plangebied 

als bijkomend, toekomstgericht, groen industriegebied bestaat enerzijds geen noodzaak. De 

taakstelling voor bedrijvigheid in Sint-Truiden is met de uitbreidingen die het recente provinciaal RUP in 

het bedrijventerrein toelaat, quasi volledig ingevuld. Anderzijds staat dit haaks op de doelstelling om de 

centrale open ruimte van het domein landschappelijk open te houden. Ook is de combinatie van 

bijkomende bedrijvigheid met vliegactiviteiten en militaire oefeningen moeilijk realiseerbaar. Dit alternatief 

wordt daarom niet weerhouden. 

 

Ook een park met zonnepanelen voldoet niet aan de randvoorwaarden van een open karakter van het 

centrale natuurlijke amfitheater en is moeilijk combineerbaar met het zachte recreatieve karakter daarvan. 

Bovendien is het onduidelijk of dit plan technisch realiseerbaar zou zijn, bijvoorbeeld op het vlak van 

aansluiting om het elektriciteitsnet. Daarenboven bieden de daken van de bedrijfsgebouwen in het 

bedrijventerrein al ruime, veel compactere, mogelijkheden voor zonnepanelen. Om deze redenen wordt dit 

alternatief niet weerhouden. 

 

De vraag om geen bosuitbreiding te voorzien komt voort uit de vrees van landbouworganisaties dat 

hierdoor landbouwgrond verloren zou gaan. In het thans voorliggend plan wordt echter per saldo geen 

bosuitbreiding meer voorzien in agrarisch gebied, alleen een verschuiving in enkele kleinere zones in 

functie van zichtassen en op bermen van de rondweg die landbouwkundig geen waarde hebben. Dit 

alternatief wordt dan ook niet weerhouden. 

3.3.4 Inrichtingsalternatieven  

Zone geluidsproductie 

Voor de effectbepaling is de situering van zones met mogelijke belangrijke geluidsproductie van belang 

(plaatsing van eventuele podia). Gezien het RUP de mogelijkheden vrij houdt voor verschillende types 

evenementen, is het echter niet mogelijk rekening te houden met een concreet inrichtingsplan. Wel kan 

gesteld worden dat de zone waar activiteiten met een belangrijke geluidsproductie kunnen plaatsvinden, 

beperkt zal zijn tot de driehoek die gevormd wordt door de landingsbanen aan noord en zuidzijde en de 

ringweg aan westzijde (zie ook illustratie 3.1).  

 

De keuze van deze zone hangt ook samen met de eigendomssituatie. Gezien deze in de rest van het 

plangebied sterk versnipperd is, is het moeilijk om hier toestemming te verkrijgen van alle eigenaars om 

een evenement te organiseren. Bovendien leidt de aanwezigheid van de verschillende verharde zones 

rondom dit gebied tot een goede bereikbaarheid voor het plaatsen van podia en dergelijke. Rekening 

houdend met het bedrijventerrein in het noorden waarvan voldoende afstand gehouden moet worden in 

functie van de SEVESO activiteiten, is deze driehoek ook de zone die het meest compatibel is met 

vliegactiviteiten. Tijdens grootschalige evenementen zullen vliegactiviteiten niet altijd mogelijk zijn, maar 

op deze manier wordt verhinderd dat ook de opbouwperiode een belemmering vormt. 

 

Binnen deze zone worden geen inrichtingsalternatieven uitgewerkt, maar wordt gekozen voor een 

zonering op basis van de mogelijke effecten. Dit betekent dat aangegeven wordt of er de mogelijkheid is 

tot het plaatsen van podia of andere geluidsproducerende installaties en waar de minste effecten 

verwacht worden. Hiervoor wordt binnen de disciplines Geluid, Biodiversiteit en Mens een beschrijving 

gegeven van de mogelijke effecten. Per discipline wordt een zoneringskaart opgesteld met meer of minder 

geschikte locaties. 
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Illustratie 3.1: Situering van de zone met belangrijke geluidsproductie 

 

Tijdelijke evenemententoegang vanaf N80 

Bij de kleine en middenschalige evenementen (tot maximum 30.000 bezoekers per dag en alleen in 

weekeindes) zijn N3 en de rotonde daarop de toegang tot het terrein.  

 

Voor de (maximum twee per jaar) grootschalige evenementen (waarvan er deels op weekdagen zullen 

vallen) is N80 de belangrijke toevoerweg naar het terrein. Al het verkeer dan via de N80 naar N3 leiden, is 

beter te vermijden. Het best zou er een alternatieve toegang moeten komen van N80 naar het terrein. 

Hiervoor zijn er drie mogelijkheden. 
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Illustratie 3.2: Mogelijke toegangen voor auto’s 

 

a. Ter hoogte van de startbaan 

b. Ter hoogte van Straeten 

c. Ter hoogte van Kapelstraat 
 

Deze mogelijkheden worden hieronder principieel toegelicht. 

 

a. Ter hoogte van de startbaan 

Ten eerste kan men ter hoogte van de startbaan over een kort stuk een tijdelijke toegang voorzien tussen 

de startbaan en N80. Voordeel is dat Bevingen dan wordt gespaard van het drukke verkeer. Het nadeel is 

dat telkens een tijdelijke weg moet worden gelegd, deels in natuurgebied met mogelijk onherstelbare 

schade tot gevolg.  
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Illustratie 3.3: Principe van een mogelijke toegang ter hoogte van de startbaan 

 

 

Illustratie 3.4: Zicht op de startbaan vanaf N80 

 

b. Ter hoogte van Straeten 

Straeten ligt ten zuiden van de kern van Bevingen. Het autoverkeer (dat van E40 komt) dient bij deze 

optie de kern van Bevingen niet aan te doen. Ter hoogte van het kruispunt van Straeten met N80 is er 

ruimte om eventuele afslag- en opstelstroken te maken. Na ongeveer 300 m is er een smalle 

landbouwweg richting het domein. Tussen het einde van deze landbouwweg en de ringweg zal er een 
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verbinding moeten worden gemaakt met een lengte van ongeveer 150 m. De bestaande landbouwweg en 

holle weg zullen moeten verbreed worden, hetgeen een aantasting van dit onderdeel van de ankerplaats 

en de aanwezige natuurwaarden betekent. 

 

 

Illustratie 3.5: mogelijke toegang ter hoogte van Staeten 

 

c. Ter hoogte van Kapelstraat 

Ten derde kan men via Kapelstraat naar het terrein. Voordeel is dat men via bestaande wegen kan rijden. 

Nadeel is dat men het deel van Bevingen langs Naamsesteenweg belast. Om het een en ander hier goed 

te laten functioneren is het aan te bevelen om het kruispunt N80 – Kapelstraat tijdelijk, bij evenementen, 

met verkeerslichten uit te rusten, die (alleen) op moment van grootschalige evenementen functioneren. 

Een voorsorteerstrook linksaf voor hen die van het noorden komen is eveneens aan te raden indien er 

ruimte genoeg voor is. Een ander minpunt aan deze route is dat dit een geschikte weg is voor de 

pendelbussen. Deze route ligt net op de rand van de ankerplaats, maar de landschappelijke kwaliteit 

ervan wordt door het tijdelijk gebruik van de bestaande infrastructuur niet aangetast. 
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Illustratie 3.6: Mogelijke toegang ter hoogte van Kapelstraat 

 

Afweging tussen de verschillende tijdelijke toegangen 

 

De tijdelijke toegangen worden aan elkaar afgewogen aan de hand van volgende criteria: 

 de verkeersveiligheid (mogelijkheden om een veilig kruispunt te maken) 

 de hinder voor omwonenden 

 de impact op het milieu / de natuur en water (ontsnippering) 

 de impact op het landschap / het erfgoed 

 de realiseerbaarheid (werken die nog moeten worden uitgevoerd). 

 

Tabel 3.1: Afweging alternatieven tijdelijke evenemententoegang vanaf N80 

 Startbaan Straeten Kapelstraat 

verkeersveiligheid slecht slecht zeer slecht 

hinder voor omwonenden zeer goed neutraal zeer slecht 

impact op milieu / natuur en water slecht slecht neutraal 

impact op landschap / erfgoed goed slecht neutraal 

realiseerbaarheid goed slecht zeer goed 

 

Uit deze afweging komt de toegang ter hoogte van de startbaan vanuit diverse invalshoeken als beste 

oplossing naar voor, mits het enkel een tijdelijke toegang is en deze telkens zorgvuldig wordt opgesteld en 

beheerd. 
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3.3.5 Conclusie alternatieven 

Het nulalternatief komt overeen met de referentie en wordt daarom niet verder besproken. 

 

Er worden geen locatiealternatieven of doelstellingsalternatieven onderzocht.  

 

De optimale invulling van de zone met hoge geluidsproductie wordt onderzocht in de discipline Geluid en 

trillingen.  

 

Wat betreft de tijdelijke evenemententoegang vanaf de N80 wordt enkel het alternatief ‘startbaan’ 

weerhouden voor verder onderzoek in dit MER. 

3.4 Gepland initiatief (figuur 3.4)  

Situerende elementen in onderstaande beschrijving van het gepland initiatief die buiten het plangebied 

van dit RUP vallen, zijn hierna in schuine letters weergegeven. 

3.4.1 De centrale open ruimte met rondweg 

Het grootste gedeelte van het plangebied wordt bepaald door de centrale open ruimte met akkers, 

natuurlijke graslanden en weide/hooilanden, die occasioneel zal gebruikt worden voor grootschalige 

manifestaties en evenementen in open lucht die opgezet worden met tijdelijke constructies. De open 

ruimte is een in noordoostelijke richting zacht afhellende kom met een interessante landschappelijke 

waarde die zorgt voor zichtrelaties tussen de verschillende soorten bebouwde en beboste plekken in de 

omgeving. Deze ruimte kan tevens gebruikt worden voor zachte recreatie zoals wandelen, fietsen en 

joggen.  

 

De driehoek tussen de startbanen is de ruimte die voorzien is voor evenementen. De zone ten 

noordoosten hiervan, die mee opgenomen is in de zone ‘graslanden en zone voor occasionele regionale 

recreatie’ zal gebruikt worden voor de inrichting van kampeermogelijkheden bij de (max. 2 per jaar) 

grootschalige evenementen. De verharde zones worden gebruikt als parkeerplaats (ca. 6.000 plaatsen). 

Er wordt geen bijkomende verharding voorzien. Bij zeer grote evenementen (verwachte aantallen 80.000 

bezoekers) worden bijkomende parkings ingericht buiten het plangebied. De ligging hiervan is momenteel 

niet gekend. 

 

In totaal worden maximum 9 periodes per kalenderjaar met in totaal maximum 15 effectieve 

activiteitsdagen per kalenderjaar toegelaten, waarvan maximum 2 periodes per kalenderjaar met in totaal 

maximum 8 effectieve activiteitsdagen per kalenderjaar voor de grootschalige evenementen van 

(boven)regionale schaal. De RUP-voorschriften leggen deze maxima vast. De grote evenementen zullen 

plaatsvinden tussen Pasen en eind september. De kleinere kunnen meer verspreid over het jaar 

doorgaan. 

 

De rondweg rond de centrale open ruimte fungeert vanaf zijn aantakking op de N3 als hoofdverdeelweg 

voor het gehele terrein. Hierbij is er een duidelijk onderscheid tussen een intensief bruikbare noordelijke 

helft en een extensief te benutten zuidelijke helft. Het noordelijk deel van de rondweg is vrij toegankelijk. 

Ter hoogte van de startbaan is dit om veiligheidsredenen niet mogelijk. Om veilig te kunnen opstijgen, 

moet de startbaan immers volledig vrij zijn van losliggende elementen. Indien de startbaan vrij toegankelijk 

zou zijn, kan dit niet gegarandeerd worden. Om dezelfde reden is de startbaan ook in de bestaande 

situatie niet vrij toegankelijk. Om toch een doorgang te behouden, voorziet het RUP thans naast de 

optimale en visueel te accentueren doortocht van de Romeinse weg op zijn historische tracé, ook een 

tijdelijk tracé omheen de volledige start- en landingsbaan en haar zij-veiligheidsstroken, alsook rond het 
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volledige militaire oefenterrein (zie ook paragraaf 3.4.6). Occasioneel, en in afspraak met de 

vliegveldbeheerder en de militaire overheid, kan wel de volledige rondweg gebruikt worden.  

3.4.2 Noordelijke rand van het domein 

De noordelijke rand, langsheen de N3, wordt als het meest dynamische deel van het domein uitgebouwd, 

met in hoofdzaak bedrijvigheid  

3.4.3 Toegangsweg 

De toegang van het domein en van het regionale bedrijventerrein situeert zich aan de N3. De toegang zal 

gevormd worden door een toegangslaan met waterpartij waarbij aandacht wordt besteed aan de 

architectuur en het gebruik van de aanpalende gebouwen. Ook de wanden van de noordelijke 

dynamische rand worden afgewerkt met aantrekkelijke architectuur en passende aanplantingen.  

3.4.4 Bosontwikkeling 

De landschappelijke waarde van de omsloten komvormige centrale open ruimte wordt versterkt door 

actieve bosontwikkeling aan de zuidelijke en oostelijke rand van het plangebied. De zuidelijke uitbouw 

ondersteunt mee de ontwikkeling van het grote geheel natuur ter hoogte van Kerkom 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 

stad maximaal kan worden gerespecteerd.  

 

De bosranden worden natuurgericht beheerd, rekening houdend met het gebruik als militair oefenterrein 

van de zuidoostelijke bosrand. 

3.4.5 Vlieginfrastructuur en -recreatie 

De bestaande loodsen en controlegebouwen aan de westrand van het domein worden zo mogelijk 

behouden, en eventueel als onderdeel van ruimere recreatie ingeschakeld. 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.  

 

De overdruk ‘erfdienstbaarheden voor luchtvaartactiviteiten’ betreft enkel het behoud van de bestaande 

overdrukken ‘reservatiestrook landingsbaan’ en ‘overdruk voor vliegveldinfrastructuur’ en vormt dus geen 

wijziging van de bestemming. De aanwezigheid van de landingsbaan heeft wel consequenties voor de 

mogelijkheden van de aangrenzende zones. In een zone naast de landingsbaan en in het naderings- en 

opstijgingsvlak gelden omwille van de veiligheid immers beperkingen wat betreft de hoogte van 

constructies. In illustratie 3.7 zijn de vrij te houden zones schematisch weergegeven. In een zone van 225 

m rond de startbaan is een beperking van de hoogte opgelegd, waarbij de toegestane hoogte stijgt 

naarmate de afstand tot de baan groter wordt. Deze toename verloopt met een helling van 20% en komt 

neer op 0 m ter hoogte van de baan en 45 m op 225 m van de baan. In de zone in het verlengde van de 

baan (het naderings- en opstijgingsvlak) wordt de zone breder, maar neemt ook de toegelaten hoogte toe. 

Ten zuiden van de landingsbaan komt de zone van 225 m overeen met de grens van de overdruk 

‘erfdienstbaarheden voor luchtvaartactiviteiten’, ten noorden is de overdruk smaller en loopt de zone met 

beperkingen voor constructies dus verder in de zone voor occasionele regionale recreatie. 
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Illustratie 3.7: Schematische weergave van de vrij te houden zones in de omgeving van de startbaan 
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Gekoppeld aan de rondweg fungeren tevens een aantal educatieve en recreatieve plekken voor 

luchtsporten en luchtvaart. Hierbij kan gedacht worden aan: een centrum voor luchtvaartjeugdkampen, 

zweefvliegen, luchtballonnen en valschermspringen (met eventuele verblijfsaccommodatie. Deze 

recreatieve plekken kunnen landschappelijk ingepast worden in de beboste rand rond de centrale open 

ruimte.  

3.4.6 Zachte recreatie langs de zuidelijke groene schakel en de Romeinse weg 

De zuidelijke groene schakel wordt verder uitgebouwd (vooral door verbetering van de kruisingen van de 

N3 en de hoofdstartbaan) en zorgt voor een vlotte verbinding voor fietsers en wandelaars tussen stad, 

domein en Kerkom. De historische Romeinse weg wordt als onderdeel van een regionale fietsroute 

(drager van het provinciale netwerk van kastelen en hoeven) visueel hersteld. Hierbij worden zo min 

mogelijk nieuwe verhardingen gecreëerd. Een werkbaar systeem met een permanent toegankelijke 

beperkte lokale bypass rond het vliegveld en het militair oefenterrein wordt ingevoerd.  

3.4.7 Vliegtoren en centraal bedrijfsgebouw als baken en uitzichtspunt 

De vliegtoren fungeert als een baken en biedt bezoekers een uitzichtpunt over het domein, het zuidelijke 

plateau richting Velm, de stad Sint-Truiden en het verre uitzicht op de koeltorens en de woontoren van 

Genk. In de noordelijke rand neemt een bedrijfsgebouw naast de centrale toegangslaan een soortgelijke 

rol op.  

3.4.8 Duurzaamheid 

Een belangrijk element in het plan 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 gemeenschappelijk 

bedrijfsvervoersplan. Intensief ruimtegebruik wordt gerealiseerd door gemeenschappelijk gebruik (in de 

tijd gespreid) van parkings en van eventuele ondersteunende voorzieningen zowel door bedrijven en 

werknemers, als door bezoekers van grootschalige evenementen  

Compact ruimtegebruik komt verder tot stand door schakelbouw en stapelbouw rondom publieke open en 

groene ruimten. 

Ecologische aspecten worden eveneens toegepast door het vermijden van onnodige verharding, het 

opvangen en hergebruiken van regenwater, het mogelijks koppelen van afval/goederenstromen tussen 

bedrijven, het respecteren van de Vlarem-regels bij de militaire oefenactiviteiten, …  

3.4.9 Aaneensluitend militair oefenterrein 

Het volledige zuidelijke deel van het domein, ten zuidoosten van de hoofdstartbaan, de zuidelijke hoek en 

de westelijke bosrand fungeren als een samenhangend militair oefenterrein voor oefeningen zonder zwaar 

materieel.  

3.4.10 Natuurontwikkeling tot één groot geheel natuur Kerkom – Domein van 

Brustem 

Nagenoeg het volledige zuidoostelijke deel van het domein heeft of krijgt een natuurbestemming. 

Daarmee krijgt een omvangrijk deel van de aanwezige waardevolle graslanden bescherming en wordt 

ruimte gegeven aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding daarvan (ook ter vervanging van een kleiner 

deel graslanden die in de centrale evenementenzone wellicht verloren zullen gaan). Samen met de 

aanleunende bossen van Kerkom groeit dit uit tot een uniek en habitatwaardig natuurcomplex van ca. 200 

ha. 
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3.5 Wijzigingen ten opzichte van de vorige kennisgeving (PL0114) en het 

vorige voorontwerp-RUP 

Zoals beschreven in paragraaf 2.4.2, werd al eerder een procedure opgestart voor dit RUP. In 

onderstaande paragrafen wordt kort toegelicht welke wijzigingen zijn aangebracht en wat de aanleiding 

hiertoe was.  

 

Sinds de eerdere kennisgeving zijn er enkele wijzigingen geweest aan het plan. Deze komen deels voort 

uit het lopende ontwerpproces en het daarmee gepaard gaande overleg en deels uit de opmerkingen van 

tijdens de richtlijnenvergadering. In onderstaande paragrafen wordt ter informatie kort toegelicht welke 

wijzigingen zijn aangebracht en wat de aanleiding hiertoe was. 

 

Het plangebied van het RUP breidt door de verschillende wijzigingen uit met ca. 49 ha, of met ca. 20 %. 

Het bedraagt thans ca. 264 ha. 

3.5.1 Inperking en verschuiving van de zone voor evenementen 

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 om een 

gegarandeerde afstandsbuffer ten opzichte van de twee aanwezige Seveso-bedrijven te vrijwaren. 

Daarom wordt landbouw opnieuw de hoofdbestemming in het noordelijk deel van het plangebied. Deze 

wijziging komt tegemoet aan opmerkingen die werden gegeven bij de ter inzage legging. 

 

Op vraag van de landbouwadministraties is de eerder toegepaste agrarische bestemming van de 

evenementenzones geschrapt omdat deze voor beroepslandbouw toch onvoldoende interessant zijn. 

 

Anderzijds verschuiven de zones voor kamperen bij grootschalige evenementen in noordoostelijke richting 

zodat ze grotendeels buiten de waardevolle graslanden en het militaire oefenterrein van het zuidoostelijk 

deel van het domein komen te liggen. 

3.5.2 Medegebruik als militair oefenterrein 

Het gebruik als militair oefenterrein (fysische oefeningen in open lucht, bivakkeren, …, sinds enkele jaren 

opgestart) van een groot aantal gronden binnen het RUP evenementendomein van Brustem heeft, op 

vraag van de militaire overheid, niet alleen meer betrekking op alles ten zuidoosten van de start- en 

landingsbaan en de bossen omheen het westelijke einde van de start- en landingsbaan, maar nu ook op 

een dunne bosrand in de gehele westelijke rand van het domein ten zuiden van de zogenaamde Duitse 

baan (zie figuur 3.3); voor de delen die binnen het gemeentelijke RUP vallen wordt dit militaire gebruik – 

een hoofdfunctie in het domein – gegarandeerd door dit als een medegebruiksvorm in de voorschriften 

van de betreffende zones in te schrijven. 

3.5.3 Gebruik van evenementenzone voor middenschalige sportieve 

evenementen 

Ook middenschalige en iets kleinschaliger culturele en sportieve evenementen (op stedelijk niveau) 

worden in de centrale open ruimte mogelijk gemaakt. Hiertoe worden 7 mogelijke activiteitsdagen per jaar 

toegelaten voor zover en indien dit compatibel is met de vliegactiviteiten. Evenementen met 

geluidssporten of die daartoe aanleiding geven, blijven verboden.  

 

Deze uitbreiding vormt geen ingrijpende wijziging van het RUP omdat voor deze kleinschalige activiteiten 

op zich geen bestemmingswijziging nodig is. De niet ingedeelde muziekactiviteiten vallen onder de 
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bevoegdheid van college van Burgemeester en schepen waar de activiteiten plaatsvinden. Het college 

kan naast de wettelijke verplichtingen i.v.m. geluidsniveaus op het terrein zelf (ter bescherming van het 

gehoor) bijkomende voorwaarden opleggen wat betreft het maximum toegelaten geluidsniveau en de duur 

van de activiteiten.  

 

Door een evenementenaanvraag in te dienen, wordt automatisch de vraag voor afwijking van de geldende 

geluidsnormen hieraan gekoppeld. Naargelang je fuif of evenement in een zaal of tent/openlucht 

plaatsvindt, zal een andere afwijking toegestaan worden. 

3.5.4 Aanpassing toegangswegen tot de evenementenzone 

Voor de toegangen tot de evenementenzone in geval van grootschalige evenementen voorziet het RUP 

een aantal erfdienstbaarheden, nl. voor voetgangers en fietsers richting de groene schakel en de 

Kapelstraat. Richting de Oude Borgwormsesteenweg kan daarnaast bestaande wegenis voor de logistiek 

worden gebruikt. 

 

Ook de occasionele toegang bij grootschalige evenementen rechtstreeks vanaf N80 tot het terrein, in het 

verlengde van de start- en landingsbaan, is onderzocht en wordt in voorkomend geval mee in het RUP 

opgenomen.  

Hierbij wordt gedacht aan een telkens (max. twee maal per jaar) tijdelijk in te richten verharde (bijv. met 

rijplaten) en afgeschermde smalle toegangsstrook, die max. 8 dagen per jaar effectief wordt gebruikt en 

meer dan 90 % van de tijd nauwelijks (alleen met een lichte insleuving in weidevorm in het huidige 

landbouwperceel naast de steenweg) zichtbaar zal zijn. 

 

Beide wijzigingen komen voort uit / zijn een antwoord op inspraakreacties. 

3.5.5 Gewone bosbestemming voor westelijke bossen 

Het in een vorige versie van het plan voorziene medegebruik van de westelijke bossen voor 

verblijfsrecreatie (ca. 18 ha) in functie van kampeermogelijkheden bij evenementen is geschrapt. De 

voorziene evenementenzone in de centrale open ruimte voorziet immers voldoende kampeer- en 

overnachtingsmogelijkheden. 

 

De bossen krijgen een gewone bosbestemming (deels, in de westelijke rand ervan, met militair 

oefengebruik als nevenbestemming). Het schrappen van recreatie als medegebruik is een gevolg van 

inspraakreacties. 

 

De uitbreiding van de bossen in de westrand van het domein (in het vorige plan voorzien om voldoende 

ruimte voor kamperen en verblijfsrecreatie te hebben) wordt geschrapt. Hierdoor blijft ca. 1,5 ha agrarisch 

gebied in de westrand van het domein als landbouwgebied behouden. 

3.5.6 Schrappen buitensportoefensite 

De eerder voorziene buitensportoefensite voor laag dynamische sportactiviteiten tegen de zuidrand van 

het regionaal bedrijventerrein, is uit dit RUP geschrapt.  

3.5.7 Uitbreiding bestemming landingsbaan 

De start- en landingsbaan krijgt over een iets grotere lengte een passende bestemming. Dit in 

overeenstemming met de strook die LRM ondertussen van de militaire overheid heeft overgekocht. Ze 

bevindt zich nu tussen de kruisingen van de rondweg in het oosten en de extra-rondweg in het westen 

(2,3 km bruto lengte).  
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De beide bestaande uiteinden van de start- en landingsbaan buiten deze kruisingen worden herbestemd 

naar andere functies. Enerzijds in het zuidwesten tot natuurgebied, anderzijds in het noordoosten tot 

‘straten en pleinen’. 

 

De bestaande taxibaan ten zuidoosten van de start- en landingsbaan (strook van 20 m breedte) krijgt 

dezelfde bestemming als de start- en landingsbaan, zo ook hun verbindingen, zodat die taxibaan ook 

planologisch effectief kan worden benut 

 

Deze wijziging betreft enkel een uitbreiding van het RUP. Er is echter geen wijziging van de bestemming 

of van het huidige gebruik. Het gaat immers om delen die nu al in gebruik zijn als startbaan en die ook al 

in de overdruk voor luchtvaart vallen op het bestaande gewestplan. 

3.6 Elementen van een ruimtebalans 

Volgende oppervlaktegegevens kunnen over de (her)bestemmingen in dit RUP evenementendomein van 

Brustem alvast worden vermeld: 

 

 totale oppervlakte van het RUP: ca. 264 ha 

 zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied: ca. 67,7 ha 

 zone voor vliegveldinfrastructuur: ca. 16,4 ha 

 bosgebied: ca. 15,2 ha 

 verschillende vormen van natuurgebied (natuurgebied en zone voor graslanden): samen ca. 89 ha 

 zones voor occasionele regionale recreatie (twee vormen): samen ca. 63,3 ha 

 zone voor gemeenschapsvoorzieningen: ca. 6,9 ha 

 straten en pleinen: ca. 5,9 ha. 
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4 Administratieve, juridische en beleidsmatige situering van het 

Plan 

4.1 Randvoorwaarden 

Het plan is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn enerzijds van 

technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er een aantal administratieve, juridische en beleidsmatige 

aspecten die betrekking hebben op het plan.  

 

In tabel 4.1. zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden getoetst aan het plan. 

Telkens is er de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoek sturend of 

procedurebepalend is voor het plan.  

 

Voor sommige relevante randvoorwaarden is verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens 

aangegeven in welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar relevante 

figuren is opgenomen. 
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Tabel 4.1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarden Inhoudelijk 
Rele-

vant 

Onder-

zoek 

sturend 

Proce-

dure-

bepalend 

Bespreking relevantie 
Fig- 

uur 

Verdere 

bespreking 

Juridische randvoorwaarden 

Ruimtelijk ordeningsrecht 

Gewestplan Sint-Truiden - 

Tongeren 
Geeft de bestemming van de gronden weer. Ja X  

Het plangebied is voornamelijk gelegen in 

agrarisch gebied (soms met ecologisch 

belang). In het zuidelijke deel is er een 

overdruk ‘reservatiestrook landingsbaan’. 

Aan de westzijde is een noord-zuid 

georiënteerde strook bos aanwezig die 

uitloopt op een recreatiegebied. In het 

zuidwesten en het oosten bevindt zich een 

zone die bestemd is als natuurgebied. F
ig

u
u
r 

3
.1

 

H
o
o
fd

s
tu

k
 3

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan 

Is de opvolger van het vroegere ‘plan van 

aanleg’ (gewestplan en BPA). In 

tegenstelling tot de plannen van aanleg is 

een uitvoeringsplan veel meer gericht op de 

uitvoering van een beleid. Het kan ook 

beheersmaatregelen bevatten. Deze 

uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit 

de visie van een ruimtelijk structuurplan. 

Ja   

Rondom het plangebied zijn verschillende 

RUPs in voorontwerp of goedgekeurd.  

Een beknopte samenvatting is weergegeven 

in 4.1.5. 

F
ig

u
u
r 

3
.4

 

 

Besluit Vlaamse regering 

tot herbevestiging van de 

agrarische gebieden 

Herbevestigt een aantal agrarische 

gebieden in het gewestplan en beperkt de 

mogelijkheid van afwijkende ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

Nee   

In uitvoering van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen stelde de 

Vlaamse overheid in 2005 een ruimtelijke 

visie op landbouw, natuur en bos op voor de 

regio Haspengouw-Voeren.  H
o
o
fd

s
tu

k
 

4
.1

.1
 

Stedenbouwkundige 

Plannen 

Bestemmingsplan dat aan de hand van 

kaartmateriaal en stedenbouwkundige 

voorschriften aangeeft wat en hoe in een 

bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd 

mag worden. 

Nee   
Er zijn geen BPA’s of APA’s in of in de 

omgeving van het plangebied. 
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Gewestelijk RUP  Nee   Er is geen gewestelijk RUP aanwezig.    

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Ja   

Het plangebied ligt buiten de afbakeningslijn 

van het kleinstedelijk gebied. Occasionele 

evenementen kunnen in buitengebied, maar 

(boven)stedelijke sportcomplexen niet. 

  

Natuurinrichtings-

projecten 

Richt een gebied zo goed mogelijk in met 

het oog op het behoud, het herstel, het 

beheer of de ontwikkeling van de natuur of 

het natuurlijk milieu. 

Nee   
Het plangebied is niet gelegen in of in de 

nabijheid van een natuurinrichtingsproject. 
  

Landinrichtingsprojecten 

Richt grote gebieden zodanig in dat alle 

facetten die in het gebied aanwezig zijn 

(milieu, natuur, landbouw, recreatie, 

cultuurhistorie) zich volwaardig kunnen 

ontwikkelen. 

Nee   
Het plangebied is niet gelegen in of in de 

nabijheid van een landinrichtingsproject. 
  

Ruilverkaveling 

Zorgt voor de herstructurering van het 

landbouwgebied passend in een 

multifunctionele inrichting van het 

buitengebied. 

Nee   

Binnen of rond het plangebied zijn geen 

ruilverkavelingsprojecten in uitvoering of in 

onderzoek. In 2006 heeft de Vlaamse 

Landmaatschappij overwogen een 

ruilverkavelingsproces op te starten voor het 

Domein van Brustem. In 2008 werd beslist 

hier van af te zien. 

  

Milieubeheers- en milieuhygiënerecht 

Vlarebo (Vlaams 

reglement betreffende de 

bodemsanering) 

Door op een milieuhygiënische 

verantwoorde manier om te gaan met 

uitgegraven bodem, wordt nieuwe 

bodemverontreiniging en de daaruit 

voortvloeiende saneringsplicht zoveel 

mogelijk vermeden. 

Ja X  
Het plan kan aanleiding geven tot 

vergravingen.  
 

H
o
o
fd

s
tu

k
 8

: 

D
is

c
ip

lin
e
 

B
o
d
e
m
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Vlarea (Vlaams reglement 

inzake afvalvoorkoming 

en -beheer)  

Volgens Vlarea, bijlage 4.1, afdeling 2 kan 

uitgegraven bodem die niet onder het 

toepassingsgebied van Vlarebo valt en 

afkomstig is van uitgravingen, in aanmerking 

komen voor gebruik als secundaire 

grondstof. De voorwaarden worden gegeven 

in Vlarea, Hoofdstuk IV, afdeling II, 

onderafdeling II 

Hoofdstuk IV Aanwending van afvalstoffen 

als secundaire bouwstoffen 

Ja X  
Het plan kan aanleiding geven tot 

afbraakwerkzaamheden. 
 

Hinderlijke inrichtingen In het Omgevingsvergunningsbesluit vindt 

men de indelingslijst voor alle hinderlijke 

inrichtingen die vergunningsplichtig zijn. 

Waar de indelingslijst momenteel was 

opgenomen als bijlage I bij Vlarem 1 over de 

milieuvergunning, maakt de nieuwe 

indelingslijst voortaan deel uit van Vlarem 2 

over de algemene en sectorale 

voorwaarden, en zal ze daar een nieuwe 

bijlage 1 vormen bij 

omgevingsvergunningsbesluit. Het bevat 

een nieuwe bijlage over ggo's en over 

BBT's, en het actualiseert diverse bijlagen 

bij Vlarem 2. De inrichtingen en activiteiten 

die opgenomen zijn in deze lijst, worden als 

hinderlijk ingedeeld in drie klassen 

Ja X X 

Het plan kan mogelijk een kader vormen 

voor projecten waarvoor een 

omgevingsvergunning nodig is. 

 

Bijkomend moet onderzocht worden of het 

plan voldoet aan de milieukwaliteitsnormen. 
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Natuurbeschermingsrecht 

Decreet betreffende het 

natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu 

Centraal staan een planmatige aanpak 

(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid 

(‘stand-still’ principe) en een gebiedsgericht 

beleid. 

Ja X X 
Vegetatiewijziging mogelijk binnen het 

plangebied. 
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Vlaams ecologisch 

netwerk 

 

In deze gebieden wordt in de toekomst een 

beleid gevoerd dat sterk gericht is op 

natuurbehoud en -ontwikkeling, gebaseerd 

op een natuurrichtplan. 

Nee   

Er is geen GEN, GENO of VEN gelegen in 

het plangebied. 

 

 

Vlaamse en/of erkende 

natuurreservaten 

 

Terreinen, van belang voor behoud en 

ontwikkeling van natuur(lijk milieu), die 

aangewezen of erkend zijn door de Vlaamse 

regering. 

Nee   
Er is geen natuurreservaat gelegen in het 

plangebied.  

 

Vogelrichtlijngebied  

 

 

De vogelrichtlijn heeft als doel de 

instandhouding van alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten en hun leefgebieden.  

Nee   

Er is geen vogelrichtlijngebied of IBA 

(important bird area) gelegen in het 

plangebied. 

 

 

Habitatrichtlijngebied 

De Habitatrichtlijn heeft als doel de 

biologische diversiteit in de Europese Unie 

in stand te houden. 

Nee   
Er is geen habitatrichtlijngebied gelegen in 

het plangebied. 

 

Stiltegebieden 

 

Een stiltegebied is een 

milieubeschermingsgebied waarin de 

geluiden van flora en fauna overheersen. 

Activiteiten die de geluidsbelasting negatief 

beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het 

gebied dat als stiltegebied is aangewezen. 

Gebiedseigen geluiden, zoals die van de 

landbouw, zijn hiervan uitgesloten. 

Onder 'stil' worden geluiden verstaan die 

tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan 

worden gesteld dat een gebied 'stil' is als de 

lange perioden met natuurlijke geluiden 

overheersen tot de perioden met niet-

natuurlijke geluiden.  

 

Nee   
Er is geen stiltegebied in of nabij het 

plangebied gelegen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenleven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fauna_(dierenleven)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid)
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Bosdecreet 

Regelt behoud, bescherming, aanleg en 

beheer van bossen. Regelt in dit verband 

ook de eventuele kappingen, 

vergunningsvoorwaarden en eventuele 

compensaties (artikel 50). 

Ja X X 

Binnen het plangebied is een noord-zuid 

georiënteerde zone als bosgebied 

aangewezen. Ook in het zuidoosten komt 

bos voor. 

F
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Soortbeschermingsbesluit 

Het soortbeschermingsbesluit vervangt de 

voormalige soortbeschermingswetgeving 

(o.a. KB 1976 en 1980). Voor verschillende 

categorieën beschermde soorten worden 

verbodsbepalingen, mogelijkheden en 

procedures voor afwijking en mogelijkheden 

voor beschermende maatregelen 

opgesomd. 

 

Ja X X 

Indien beschermde soorten binnen het 

plangebied voorkomen, moet hiermee 

rekening gehouden worden.  

 

Beheer van oppervlakte- en grondwater 

Decreet betreffende 

integraal waterbeleid 

Doelstellingeninstrument in verband met het 

integraal waterbeleid. 
Ja  X 

Voor het plan dient een watertoets 

opgemaakt te worden. Deze zal in het MER 

opgenomen worden in het hoofdstuk 

‘integratie en eindsynthese’. 
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Wet op onbevaarbare 

waterlopen 

Regelt ondermeer de bepaling betreffende 

de ‘buitengewone werken van de 

verbetering of wijziging’. 

Ja X  
Op de grens van het plangebied zijn 2 

onbevaarbare waterlopen gelegen.  
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Wet op bevaarbare 

waterlopen 

Regelt bevoegdheden en 

scheepvaartverkeer van de bevaarbare 

waterlopen en omliggende terreinen 

Nee   
Er is geen bevaarbare waterlopen in of 

rondom het plangebied gelegen. 
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Grondwaterdecreet 

Het decreet regelt de bescherming, gebruik, 

toezicht, voorkomen en vergoeden van 

schade en heffingen.  

Nee   

De dichtstbijgelegen vergunde 

grondwaterwinning situeert zich op een 

afstand van 500 meter ten zuiden van het 

plangebied. 
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Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium 

Beschermde 

monumenten en 

landschappen 

Ter bescherming van monumenten en 

stads- en /of dorpszichten en landschappen; 

instandhouding, herstel en beheer van 

beschermde landschappen. 

Ja X  

Ten zuidwesten van het plangebied en in de 

zuidwestelijke hoek ervan zijn twee 

beschermde landschappen gelegen. Het 

betreft hier de omgeving van het Wit Kasteel 

en omgeving en het Kasteel van Kerkom 

met zijn onmiddellijke omgeving. F
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Decreet op het 

archeologisch 

patrimonium 

Regelt de bescherming, het behoud en de 

instandhouding van alle vormen van 

archeologische monumenten en zones. 

Ja X  

Archeologische toevalsvondsten dienen 

binnen de 3 dagen gemeld te worden aan 

het Agentschap Ruimtelijke Ordening - 

Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De 

eigenaar en de gebruiker zijn dan 

onderworpen aan het zorgplichtprincipe, 

namelijk het beschermen en bewaren van 

de archeologische monumenten die zich op 

hun gronden bevinden en ze voor 

beschadiging en vernieling te behouden en 

dit gedurende 10 dagen. Er dient advies 

gevraagd aan het agentschap R-O 

Vlaanderen, Onroerend Erfgoed en het 

agentschap moet op de hoogte gebracht 

worden van de start van de werken. 

 

Verdrag van Malta 

In het verdrag worden de integrale 

archeologische monumentenzorg en het 

maximaal behoud van de archeologische 

erfgoedwaarden in situ centraal gesteld    

Ja X  

Mogelijkheid tot archeologische 

toevalsvondsten. Van belang zijn art. 5 en 6. 

Deze regelen het archeologisch onderzoek 

binnen mer’s en ontwikkelingsplannen. 
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(art. 4). 

Erfgoeddecreet  

Het decreet regelt de bescherming van de 

diverse soorten erfgoed omwille van hun 

historische, socio-culturele, natuurweten-

schappelijke of esthetische waarde. 

 

Ja X  

De zuidwestelijke  hoek van het plangebied 

is in de vastgestelde ankerplaats ‘Vallei van 

de Cicindria met kasteeldorp Kerkom’ 

gelegen.  
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Lucht 

NEC-richtlijn 

NEC-richtlijn (NEC: National Emission 

Ceilings, nationale emissieplafonds), legt de 

lidstaten van de Europese Unie absolute 

emissieplafonds op voor de NOx, SO2, VOS 

(vluchtige organische stoffen – exclusief 

methaan) en NH3, waaraan vanaf 2010 

moet voldaan worden. 

Nee   

De uitvoering van dit plan mag geen 

aanleiding geven van een overschrijding of 

dreigende overschrijding van één of meer 

van de nationale emissieplafonds van de 

NEC-richtlijn.  

De milieuvergunning mag geen aanleiding 

geven van een overschrijding of dreigende 

overschrijding van één of meer van de 

nationale emissieplafonds van de NEC-

richtlijn.  
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Klimaatplan 

Doel van het plan is een daling van de 

uitstoot van broeikasgassen met 20 % in 

vergelijking met 1990. Daarnaast moet 20 % 

van het energieverbruik uit hernieuwbare 

energie komen, zoals, zon, wind, water en 

biomassa. Voorts moet 10 % van de 

brandstof van de transportsector uit 

biobrandstof bestaan. Het Europees 

energieverbruik moet met 20 % dalen. 

ja X  
Energiebesparende maatregelen kunnen 

met voorkeur worden behandeld. 
 

Actieplan fijn stof in 

industriële hotspots 

Het actieplan onderzoekt een aantal 

hotspots voor fijn stof.  
nee   

Het actieplan heeft tot doel om de 

problematiek van fijn stof in de industriële 

hotspotzones Gentse kanaalzone, 

Oostrozebeke, Roeselare en Ruisbroek in 

kaart te brengen en een overzicht te geven 

van maatregelen die worden getroffen voor 

industriële bronnen. 
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Fijnstofplan voor stad en 

haven 

Hierin wordt een identificatie van de 

fijnstofproblematiek opgesteld en wordt een 

actieplan opgesteld. 

nee   Het plangebied is niet specifiek onderzocht.   

Benchmarkconvenant 

In de industrie werd door middel van het 

benchmarkingconvenant werk gemaakt van 

meer energie-efficiëntie. Ze gaan een 

verbintenis aan om energiemaatregelen te 

nemen om bij de besten te behoren inzake 

energie-efficiëntie. Daardoor worden geen 

andere verplichtingen, zoals een CO2-taks, 

opgelegd. 

nee   

Het benchmarking convenant kan impact 

hebben op de manier waarop energie-

efficiëntie aangepakt wordt. Het 

energieverbruik zal niet in die mate zijn dat 

toetreding tot dit convenant noodzakelijk is. 

Indien energiebesparende maatregelen 

mogelijk zijn zal dit worden vermeld in het 

MER. 

 

RL2008/50 betreffende 

luchtkwaliteit en schonere 

lucht in Europa 

De richtlijn wil de bepalingen van vijf 

afzonderlijke rechtsinstrumenten in één 

enkele richtlijn samenbrengen om zo de 

bestaande wetgeving te vereenvoudigen, te 

stroomlijnen en minder omvangrijk te 

maken. Tegelijk wil het voorstel de 

bestaande bepalingen grondig herzien, 

zodat de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van volksgezondheid en 

wetenschappelijke kennis alsook de door de 

lidstaten opgedane ervaring daarin kunnen 

worden verwerkt. 

ja X  

Aan deze richtlijn zal ten laatste op 11 juni 

2010 voldaan moeten worden. Tegen die 

datum dienen de lidstaten deze richtlijn te 

integreren in de nationale wetgeving. 

De impact van de gewijzigde 

verkeerssituatie op de luchtkwaliteit wordt 

onderzocht. 

 

Geluid 

Ontwerp KB 1991 

In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot 

vaststelling van grenswaarden voor lawaai 

binnenshuis en buitenshuis en van 

geluidisolatie –eisen voor woningen uit 1991 

worden volgende richtwaarden en maximale 

waarden voorgesteld voor LAeq, T  van 

wegverkeer , respectievelijk Spoorverkeer. 

Nee   

Er zal getoetst worden of aan deze 

ontwerpgrens en -richtwaarden wordt 

voldaan. 
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Besluit van de Vlaamse 

regering inzake de 

evaluatie en beheersing 

van omgevingslawaai 

22/07/2005  

in dit besluit wordt de factor Lden als 

geluidsbelastingsindicator naar voor 

geschoven. 

Daarnaast worden maatregelen ter 

beheersing van het omgevingsgeluid 

vastgelegd. 

ja X  

De geluidsbelastingsindicator Lden en de 

verschillende maatregelen worden 

gehanteerd bij de uitwerking van de 

discipline geluid 

 

 

 

 

 

 

Gedifferentieerde 

referentiewaarden 

discusienota LNE 

Voorlopig toetsing geluid ten gevolge van 

weg en spoorverkeer.  
ja x  

Vergelijking van de immissieniveaus met de 

gedifferentieerde referentiewaarden 
  

Mobiliteit 

Richtlijnenboek 

mobiliteitseffecten-

studies, mobiliteitstoets 

en MOBER 

Geeft richtlijnen voor de te hanteren 

methodes voor de inschatting van effecten 

op de mobiliteit. 

Ja X  

Bij de bepaling van de effecten voor 

mobiliteit wordt rekening gehouden met de 

richtlijnen in dit richtlijnenboek (voor zover 

het iets over recreatie zegt) 
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Mobiliteitsplannen 

Geeft het kader aan waarnaar de mobiliteit 

zich binnen een gemeente moet richten in 

de toekomst. 

Ja X  

Er zal rekening worden gehouden met de 

verschillende plannen van de stad Sint-

Truiden  zoals die zijn opgenomen in het 

mobiliteitsplan. 

Ook de mobiliteitsplannen van de 

omliggende gemeenten spelen hierbij een 

rol: 

Nieuwerkerken, Alken, Wellen, Borgloon, 

Heers, Gingelom, Landen, Zoutleeuw en 

Geetbets. 
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Beleidsmatige randvoorwaarden 

Milieubeleid 

Milieubeleidsplan 

Het geeft de richting aan waarin de overheid 

wil gaan met het milieubeleid en maakt aan 

de burger en het bedrijfsleven ook duidelijk 

wat zij op milieuvlak kunnen verwachten de 

komende jaren. 

Ja X  

Langetermijndoelstelling m.b.t. verlies aan 

biodiversiteit: Het verlies van de 

biodiversiteit, met inbegrip van de 

genetische diversiteit, stopzetten door 

instandhouding, ontwikkeling en herstel van 

de natuur en het natuurlijk milieu en door het 

duurzaam gebruik van ecosystemen en 

soorten om de ecosysteemdiensten op 

lange termijn te garanderen 

  

Provinciaal 

Milieubeleidsplan  

In het provinciaal milieubeleidsplan wordt 

het Limburgs milieubeleid voor de komende 

drie jaar uitgestippeld. 

Ja X  

Er is een milieubeleidsplan opgesteld door 

de provincie Limburg voor de periode 2010-

2013 

  

Gemeentelijk 

milieubeleidsplan 

Het geeft de richting aan waarin de 

gemeente wil gaan met het milieubeleid en 

maakt aan de burger en het bedrijfsleven 

ook duidelijk wat zij op milieuvlak kunnen 

verwachten de komende jaren. 

Ja X  

De gemeente wil haar bestaande 

milieukwaliteit en -kwantiteit beschermen en 

uitbreiden door de principes van duurzame 

ontwikkeling integreren in haar beleid.  

  

GNOP 

Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 

gemeenten op zowel korte als lange termijn. 

Het actieplan vormt daarbij de uitvoering. 

Ja X  

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan 

voor Sint-Truiden werd in 1996 goedgekeurd 

door de gemeenteraad. Het vormt de basis 

voor het toekomstig natuurbeleid van de 

gemeente. Het GNOP bevat naast een 

uitgebreide basisinventarisatie tevens een 

doelstellingennota en een voorstel voor 

concrete acties. Diverse beleidsmaatregelen 

worden voorgesteld voor de belangrijkste 

gebieden : de beekvalleien, de 

loofhoutbossen, de parkgebieden en de 

landbouwgebieden. 

  

Gemeentelijk 

erosiebestrijdingsplan 

Een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan: 

- identificeert en beschrijft de prioritaire 
Ja X  

De gemeente Sint-Truiden maakte een 

erosiebestrijdingsplan op in 2005.  
 

Discipline 

Bodem 
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Sint-Truiden knelpunten; 

- bepaalt brongerichte maatregelen om 

de erosieproblemen in deze knelpunten 

op te lossen. 

Doorgaans zijn deze oplossingen een mix 

van maatregelen en werken, gaande van 

sensibilisatie tot het uitvoeren van 

kleinschalige infrastructuurwerken. 

In het MER zal nagegaan worden of het 

RUP een invloed heeft op de 

erosiegevoeligheid van het gebied. 

Limburg Klimaatneutraal 

De provincie Limburg streeft ernaar om 

klimaatneutraal te worden. Alle Limburgse 

gemeenten steunen de provinciale 

klimaatambitie. Ze ondertekenden eveneens 

de "Covenant of Mayors". 

Hiermee engageren ze zich om minstens 20 

% te besparen op hun CO2-uitstoot tegen 

2020. Om dat te realiseren maken ze - in 

samenwerking met de provinciale 

klimaatpartners - een klimaatplan. Van jaar 

tot jaar kunnen ze hun voortgang meten aan 

de hand van de Klimaatkorf. 

Ja X  

De drie eerste rubrieken van de klimaatkorf 

benaderen het thema klimaat: 

energieverbruik  

energiezuinige investeringen  

hernieuwbare energie. 

De overige vijf rubrieken benaderen het 

thema wonen en zijn minder relevant voor 

dit plan. 

 

  

Structuurplannen 

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke 

ontwikkeling van Vlaanderen en legt de 

krachtlijnen vast van het ruimtelijke beleid 

naar de toekomst. 

Ja X  

Het RSV stelt dat de optimalisering van 

bestaande terreinen (o.a. militaire 

domeinen) onderzocht moet worden: “§ 

7.1.3 Ontwikkelingsperspectieven voor 

specifieke toeristisch-recreatieve 

infrastructuren die een uitspraak op Vlaams 

niveau behoeven.” “Geen bijkomende 

terreinen voor recreatie- en scholingsvliegen 

(U.L.M.- en sportvliegvelden). Er moet 

onderzocht worden in welke mate de 

bestaande terreinen voor recreatievliegen 

(waaronder de militaire en bestaande 

specifieke ULM-terreinen) qua gebruik 

geoptimaliseerd kunnen worden in functie 

van de groeiende ULM-belangstelling en het 
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recreatie- en scholingsvliegen in het 

bijzonder.” (p. 295) 

Provinciaal Structuurplan 

Limburg 

Het geeft een langetermijnvisie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van het gebied 

waarop het betrekking heeft, in dit geval: de 

provincie Limburg. 

Ja X  

Door de actualisering van het provinciaal 

ruimtelijk structuurplan in Brustem heeft 

Sint-Truiden talrijke mogelijkheden op 

economisch vlak (industrie en toerisme) 

gekregen. De ontwikkelingen op het 

voormalig militair domein moeten in relatie 

staan tot het stedelijk gebied en niet verder 

uitdijen in het landschap. 
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Gemeentelijk 

structuurplan 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 

de gemeente binnen een aantal krijtlijnen 

vastleggen, waarbij uiteraard rekening 

gehouden wordt met de bepalingen in het 

Provinciaal en het Vlaams Ruimtelijk 

Structuurplan. 

Ja X  
In herziening, o.m. met een verfijning van 

het concept voor het Domein van Brustem. 
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Rapport van het Vlaams 

Forum Luchtvaart 

Geeft aanbevelingen aan de Vlaamse 

regering omtrent het luchtvaart- en 

luchthavenbeleid. 

Ja X  

Relevante elementen voor dit plan-MER: 

Aanbeveling 6 aangaande de recreatieve 

Luchtvaartsector: 

geen verdere inperking maar verankering 

van de bestaande vliegvelden in het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden 

van de actieve en vooral passieve militaire 

vliegvelden voor de recreatieve luchtsport 

Aanbeveling 8 aangaande de beschikbare 

vliegvelden: 

Behoud van alle bestaande vliegvelden om 

de luchtvaartvlucht uit Vlaanderen te 

stoppen 

Vermindering van de beperkingen om de 

toenemende vraag als gevolg van de 

verbeterende conjunctuur op te vangen 

Inschakeling van actieve militaire 

vliegvelden voor opleiding, training en 
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zakenvluchten 

Waterbeleid 

Bekkenbeheerplan 
Het waterbeheer wordt georganiseerd per 

rivierbekken. 
Ja X  

Het plangebied bevindt zich binnen het 

Demerbekken.  
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Deelbekkenbeheerplanne

n 

Het omvat het integraal waterbeleid per 

deelbekken met haalbare en doelgerichte 

acties op korte en middellange termijn. 

Ja X  
Het plangebied bevindt zich binnen het 

deelbekken Melsterbeek. 
 

Polders en wateringen 

Hebben de opdracht de doelstellingen te 

verwezenlijken en rekening te houden met 

het decreet van het integraal waterbeleid. 

Tevens zorgen ze voor de uitvoering van het 

deelbekkenbeheerplan. 

Ja   

De watering Sint-Truiden is actief in het 

deelbekken van Melsterbeek (die op de rand 

van het plangebied is gelegen). 

 

Monumenten en landschappen 

Landschapsatlas 

Bevat een beschrijving van de 

ankerplaatsen, relictzones en traditionele 

landschappen 

Ja X  

In het westen sluit het plangebied aan op de 

ankerplaats “Vallei van de Cicindria met 

kasteeldorp Kerkom”. Binnen het plangebied 

zijn er geen punt- of lijnrelicten gelegen. 

Rondom het plangebied zijn er wel enkele 

punt- en lijnrelicten aanwezig. F
ig
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r 
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4
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Regionaal landschap 
Vzw die zich engageert om de natuurlijke 

troeven van een streek te beschermen 
Ja X  

Het plangebied bevindt zich binnen het 

regionaal landschap ‘Haspengouw en 

Voeren’. 

 

 

 

 



  
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 53  

 

4.1.1 Ruimtelijke visie landbouw, bos en natuur Haspengouw-Voeren 

Het vooronderzoek en het overlegproces naar de opbouw van visie, concept en actieprogramma voor het 

gebied Haspengouw-Voeren 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. 

 

Conceptelementen die van toepassing zijn voor het Domein van Brustem en zijn omgeving zijn:  

 het vrijwaren van ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw op de 

leemplateaus ten zuiden van N3 

 behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden in de 

valleien van Cicindria en Melsterbeek 

 samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten in de omgeving van 

Kerkom behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en landschapselementen. 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 omheen het domein van Brustem vooropgesteld.  

4.1.2 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 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. Er moet onderzocht 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. 

 

Op 2 mei 2011 is een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in werking gesteld.  

                                                      
1  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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4.1.3 Provinciaal Structuurplan Limburg 

Actualisatie Ruimtelijk Structuurplan Limburg 23 juli 2012 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (definitief vastgesteld door de Provincieraad op 18 september 

2002) geeft in het richtinggevend deel aan dat Sint-Truiden een belangrijke rol kan spelen 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 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. Andere 

verwijzingen uit het voorontwerp naar een toeristische rol voor Brustem zijn niet meer opgenomen.  

 

In navolging van de herziening van het RSV heeft het provinciebestuur het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan Limburg op 23 juli 2012 herzien.  

4.1.4 Gemeentelijk Structuurplan Sint-Truiden 

Kernbeslissing 1 van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden bepaalt dat 

de stad een B.P.A. of RUP opmaakt voor de kwaliteitsvolle en gefaseerde uitbouw van het regionale deel 

van het bedrijventerrein in het domein van Brustem.  

 

Kernbeslissing 19 van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden bepaalt dat 

de stad, in overleg met het Vlaams gewest, op korte termijn in de bouwverordening of 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 goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden 

formuleert een specifiek conceptelement over het domein van Brustem en geeft ook de 

mogelijkheden/wenselijkheden en beperkingen van recreatieve infrastructuur in het domein van Brustem 

(regionaal gericht sport- en manifestatiegebouw, evenementenhal gekoppeld aan het luchtvaartgebeuren 

op provinciale schaal) aan.  

 

Ruimtelijk conceptelement nr. 11. ‘Het domein van Brustem uitbouwen tot een dynamisch en open 

activiteitenpark omheen het amfitheater’ 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 ringweg met eraan gekoppeld een reeks afgescheiden 

activiteitenplekken, de Romeinse weg en de zuidelijke groene schakel als structurerende assen en een 

goede band en betrokkenheid met de omliggende kernen (vooral Aalst, Kerkom en Bevingen). De 

hoofdtoegang van het domein komt aan N 3 in de omgeving van de aantakking van Luikersteenweg en 

wordt representatief uitgebouwd. Er is aangegeven dat een goede stadscamping, een centrum voor 

jeugd- en gezinsvakanties en vliegsportclubs (voor zover deze geen lawaaihinder boven de dorpen 

geven) in het Domein een plaats kunnen vinden. Verder is aangegeven dat het domein met dit alles een 

toeristische rol op regionaal niveau kan vervullen en in die zin als een primair provinciaal toeristisch 

knooppunt kan worden geselecteerd. 
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De stad Sint-Truiden is momenteel bezig met de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan. . Het 

openbaar onderzoek over het ontwerp hiervan is op 31 januari 2017 afgerond; de vaststelling van het 

definitief ontwerp door de Gemeenteraad is voorzien voor april 2017.  

4.1.5 Beknopte beschrijving aanpalende RUP’s (figuur 3.5) 

Voorontwerp RUP recastrip Brustem 

Een RUP voor de ordening van de horecastrip in Sint-Truiden, als gemengde concentratieplek voor 

prostitutiebars voor heel de gemeente, heeft de volledige procedure doorlopen maar is finaal niet 

door de gemeenteraad definitief goedgekeurd. 

 

Voorontwerp RUP Sint-Pieter | Nieuw-Bevingen 

Een voorontwerp voor de kernstadswijk Sint-Pieter en de randstadswijk Nieuw-Bevingen is 

opgemaakt. Dit plan voorziet o.m. in het herstel van de Cicindriavallei en een herschikking van het 

bedrijventerrein Zuid. Het gedeelte Nieuw-Bevingen is in de latere versies afgesplitst en mee 

opgenomen bij het RUP Zuidwestelijke dorpen. 
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5 Vergunningen 

5.1 Aan te vragen vergunningen 

Voor omgevingsvergunningen voor nieuwe projecten dient, afhankelijk van de omvang van het project, 

mogelijk een project-MER of ontheffing of project-m.e.r.-screening opgesteld te worden. 

 

 



  
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 57  

 

6 Ingreep-effectenschema en gegevensoverdracht 

6.1 Ingreep-effectenschema 

Uitgaande van de deelingrepen is voor de relevante disciplines nagegaan welke de mogelijke effecten kunnen zijn. Het effectenschema is 

weergegeven in tabel 6.1. Vervolgens is een algemene omschrijving gegeven van de ingrepen die deze effecten veroorzaken.  

 

Tabel 6.1: Ingreep-effectschema 

Bestaande 

bestemming 

Nieuwe 

bestemming 

Discipline 

Bodem 

Discipline 

Water 

Discipline 

Geluid 

Discipline 

Lucht 

Discipline 

Licht 

Discipline 

Biodiversit

eit 

Discipline 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Discipline 

Mens 

Discipline 

Mens, 

mobiliteit 

Agrarisch 

gebied 

Groenzone 

met 

occasionele 

regionale 

recreatie 

Wijziging 

bodemprofiel, 

bodemgebruik, 

risico op 

verdichting 

Waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, 

overstromingen, 

grondwaterpeil 

Geluidshinder 
Wijziging 

luchtkwaliteit 
Lichthinder 

Habitat-

wijziging, 

wijziging 

fauna 

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

structuur 

Landschaps-

beleving 

  

 

Dagrecreatie 

met parkachtig 

karakter 

Wijziging 

bodemprofiel, 

bodemgebruik 

verdichting 

Waterkwantiteit, 

-kwaliteit,  

overstsrominge

n 

grondwaterpeil 

Wijziging 

geluidsniveau 

Wijziging 

luchtkwaliteit 
lichthinder 

Habitat: 

leefgebied 

fauna: 

verstoring 

 Ver- en/of 

ontsnipperin

g 

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

structuur 

Landschaps-

beleving 

Archeologisch

e waarde 

Lichthinder, 

Recreatie,  

Geluidshind

er, 

landschaps

beleving 

Externe 

veiligheid 

verkeersin

tensiteiten 
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Bouwvrij 

landschappelijk 

waardevol 

agrarisch 

gebied  

      
Landschaps-

beeld 

landschaps

beleving 

landbouw 

 

 

Agrarisch 

gebied 

landschappelijk 

en ecologisch 

     

Habitat-

wijziging, 

wijziging 

fauna 

Landschaps-

beeld 

landschaps

beleving 

landbouw 

 

 
Zone voor 

graslanden 
bodemgebruik 

Water-

kwantiteit, -

kwantiteit 

Overstromingen

, grondwaterpeil 

   

Habitat-

wijziging, 

wijziging 

fauna 

Landschaps-

beeld 

 

Landschaps

beleving 

landbouw 

 

 Natuurgebied      

Habitat: 

leefgebied,  

Fauna:  

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

structuur 

Landschaps-

beleving 

  

 
Straten en 

pleinen 

Wijziging 

bodemprofiel, 

bodemgebruik, 

risico op 

verdichting 

 

 

Waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, 

overstromingen, 

grondwaterpeil 

Geluidshinder 
Wijziging 

luchtkwaliteit 
Lichthinder 

Habitat-

wijziging, 

wijziging 

fauna, 

Fauna: 

verstoring, 

versnipperin

g 

Landschaps-

beleving 

Cultuur-

historische 

landschaps-

waarde 

 

lichthinder, 

recreatie, 

geluidshind

er, 

landschaps

beleving, 

recreatie 

verkeersin

tensiteiten 
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Overdruk 

reservatiestro

ok 

landingsbaan

+ 

landingsbaan 

zelf 

Overdruk 

erfdienstbaarh

eids-zone voor 

luchtvaart-

activiteiten 

         

Bosgebied 

Groenzone 

met 

occasionele 

regionale 

recreatie 

Wijziging 

bodemprofiel, 

bodemgebruik, 

risico op 

verdichting 

Waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, 

overstromingen, 

grondwaterpeil 

Geluidshinder 
Wijziging 

luchtkwaliteit 
Lichthinder 

Habitat-

wijziging, 

wijziging 

fauna 

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

structuur 

Landschaps-

beleving 

lichthinder, 

recreatie, 

geluidshind

er, 

landschaps

beleving, 

externe 

veiligheid 

verkeersin

tensiteiten 

Recreatiegebi

ed 

Zone voor 

gemeenschaps

voorzieningen 

   
Wijziging 

luchtkwaliteit 
  

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

beleving 

Archeologisch

e waarde 

recreatie 
verkeersin

tensiteiten 

 Natuurgebied      

Habitat: 

leefgebied,  

Fauna:  

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

structuur 

Landschaps-

beleving 

  

Natuurgebied 

Dagrecreatie 

met parkachtig 

karakter 

Wijziging 

bodemprofiel, 

bodemgebruik, 

risico op 

verdichting 

Waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, 

overstromingen, 

grondwaterpeil 

Geluidshinder 
Wijziging 

luchtkwaliteit 
Lichthinder 

Habitat-

wijziging, 

wijziging 

fauna 

Landschaps-

beeld 

Landschaps-

structuur 

Landschaps-

beleving 

lichthinder, 

recreatie, 

geluidshind

er, 

landschaps

beleving, 

externe 

veiligheid 

verkeersin

tensiteiten 
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De belangrijkste wijziging in het plangebied is de omvorming van agrarisch gebied en deels bosgebied 

naar groenzone met occasionele regionale recreatie. Hierbij worden voornamelijk effecten verwacht op 

het vlak van lichthinder, toegenomen verkeersintensiteiten (met bijhorende effecten voor geluid), wijziging 

van de externe veiligheid en verstoring van fauna. Intensieve recreatie kan ook zorgen voor 

bodemverdichting en een effect hebben op waterkwaliteit.  

 

In het zuidelijk deel van het plangebied wordt ook agrarisch gebied en recreatiegebied omgevormd naar 

natuurgebied. Hierbij worden voornamelijk positieve milieueffecten verwacht, behalve uiteraard voor 

landbouw. 

 

Andere wijzigingen bestaan uit een verfijning van de bestemming agrarisch gebied. Hierbij krijgt een deel 

van het gebied een overdruk ‘landschappelijk waardevol’ of ‘met ecologisch belang’. Effecten hiervan 

zullen voornamelijk spelen op het vlak van landschapsbeleving en/of biodiversiteit.  

6.2 Gegevensoverdracht 

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de gegevensoverdracht tussen de verschillende disciplines.  

 

Tabel 6.2: Te verzamelen gegevens 

1
ste

 orde effect 2
de

 orde effect 3
de

 orde effect 

Bodem: profielwijziging 

 Mens: landbouw 

 Archeologie 

Bodem: bodemgebruik 

 landbouw 

Water: kwantiteit 

 Mens: Overstromingen 

 Water: grondwaterpeil Flora: habitatwijziging 

Water: kwaliteit 

 Biodiversiteit  

 Mens: landbouw 

Mens: Mobiliteit  

 

Geluidshinder 

 
Fauna: verstoring 

Mens 

Licht: Lichthinder 

 
Fauna: verstoring 

Mens 

Biodiversiteit: 

Habitatwijziging 
 

 
Waterkwantiteit 

 Mens: overstromingen 
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Landschap 

Landschapsstructuur 

 Landschapsbeleving 

 Waterkwantiteit 

Mens: recreatie 

 lichthinder Fauna: verstoring 

 geluidshinder Fauna: verstoring 
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7 Algemene afbakening referentiesituatie en methodologie 

effectvoorspelling en –beoordeling 

7.1 Figuren 

Figuur 3.1: Planologische toestand van de plangebieden (Gewestplan, 

                  toestand 01/01/2002) 

Figuur 7.1: Studiegebied voor de verschillende disciplines 

7.2 Referentiesituatie 

Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke toestand van het 

plangebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie).  

 

In dit geval is de referentiesituatie de bestaande planologische toestand. 

7.3 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op figuur 7.1 zijn de verschillende 

studiegebieden weergegeven. Voor de discipline Mens – Mobiliteit is de afbakening van het studiegebied 

weergegeven in hoofdstuk 16. De beschrijving wordt gegeven bij de verschillende disciplines zelf. 

7.4 Methodologie effectvoorspelling 

Voor elke discipline wordt een aantal onderdelen besproken, zijnde: 

 de methode waarmee de effecten van de ingreep bepaald worden; 

 de effectuitdrukking: beknopte beschrijving van de verschillende effecten die bepaald worden;  

 er wordt ook aangegeven in welke eenheden de effecten uitgedrukt worden. 

 

Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde effectgroepen dienen 

als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te vermijden dat bepaalde effecten twee 

keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de receptordiscipline beoordeeld. Daarnaast is er voor 

bepaalde effectgroepen geen kader beschikbaar waarbinnen een beoordeling mogelijk is. Hierbij wordt 

verwezen naar de overlegstructuur die opgezet is om beoordelingskaders vast te leggen voor de 

disciplines Bodem en Water (dienst Mer). Hierin is ondermeer beslist dat bijvoorbeeld 

grondwaterkwantiteitseffecten enkel voor de diepe ondergrond beoordeeld zullen worden. Effecten in de 

ondiepe lagen worden doorgegeven aan de discipline Mens en Biodiversiteit en daar wel beoordeeld. 

 

Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke effectgroepen 

beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet beoordeeld worden, wordt toegevoegd 

aan welke discipline de gegevens doorgegeven worden. 

 

Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de waardering van negatieve 

en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot +3, waarbij een -3 toegekend wordt als een 

grenswaarde wordt overschreden.  

 -3: aanzienlijk negatief effect 

 -2: negatief effect 

 -1: beperkt negatief effect 

 0: geen verandering 

 +1: beperkt positief effect 

 +2: positief effect 
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 +3: aanzienlijk positief effect 

 

Wanneer er voor een onderdeel van het plan verschillende effecten optreden, kan de waardering van 

deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering van +3 of -3 worden als maatgevend 

beschouwd. Het toekennen van de waardering met punten gaat gepaard met een grote mate van 

vereenvoudiging, waardoor de scores enkel mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de 

effecten. 

7.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Hieronder is een overzicht gegeven van de ontwikkelingsscenario’s die meegenomen zullen worden in dit 

MER. Ontwikkelingsscenario’s zijn beleidsvoornemens die nog niet concreet uitgewerkt zijn (meestal zijn 

daar nog geen vergunningen voor aanwezig, in sommige gevallen is ook de tijdshorizont nog niet 

bekend). Bij ontwikkelingsscenario’s bestaat eveneens de mogelijkheid dat de voorliggende 

beleidsvoornemens nog wijzigen of dat een deel van het programma nog wijzigt. Ze kunnen daarom niet 

meegenomen worden in de referentiesituatie.  

 

Per discipline zal nagekeken worden of het plan (en zijn effecten) een invloed heeft op de 

ontwikkelingsscenario’s. Er wordt nagekeken of de ontwikkelingsscenario’s nog kunnen gerealiseerd 

worden nadat het plan uitgevoerd is. Tevens wordt nagegaan of het al dan niet realiseren van de 

ontwikkelingsscenario’s impact heeft op de effectbeschrijving en –beoordeling van het plan. 

 

De eerste groep van ontwikkelingsscenario’s betreft de aanpalende RUP’s: 

 RUP recastrip Brustem (relevante disciplines: mobiliteit, mens en licht) 

 RUP Sint-Pieter (relevante disciplines: water, mobiliteit, geluid, lucht, mens) 

 Voorontwerp RUP zuidwestelijke dorpen en Nieuw-Bevingen (relevante disciplines: water, mobiliteit, 

geluid, lucht, mens) 

Deze scenario’s zijn besproken in paragraaf 4.1.5 en weergegeven in figuur 3.5. Alle goedgekeurde 

RUP’s maken deel uit van de referentie en zijn geen ontwikkelingsscenario.  

 

Verder zijn er nog andere ontwikkelingsscenario’s die relevant kunnen zijn en die hieronder kort toegelicht 

worden. 

7.5.1 Verdere uitbouw vlieginfrastructuur 

Dit ontwikkelingsscenario werd aangedragen bij vorige procedures. Er zijn hierover echter geen concrete 

gegevens gekend. Voor het functioneren als een vliegveld van lokaal belang zijn, behoudens de 

verbindende taxibaan naar het bedrijventerrein die in het goedgekeurde provinciaal RUP regionaal 

bedrijventerrein is voorzien, geen nieuwe infrastructuren nodig, alleen eventueel een kwalitatieve 

opwaardering van bestaande. 

 

Dit ontwikkelingsscenario zal daarom niet verder worden besproken in het MER. 

7.5.2 Windmolens op de Saffraanberg 

Dit ontwikkelingsscenario werd aangedragen bij vorige procedures. De vergunning voor de bouw van de 

turbines is intussen verlopen. In het nieuwe windplan van de provincie is deze locatie ook niet meer 

opgenomen.  

 

Dit ontwikkelingsscenario zal daarom niet verder worden besproken in het MER. 
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7.5.3 Toename van de militaire activiteiten 

Dit ontwikkelingsscenario werd aangedragen bij vorige procedures. Recent is het vanuit het goedgekeurd 

Strategisch Plan Defensie bevestigd. Saffraanberg blijft als militaire opleidingsschool behouden en wordt 

uitgebreid. Het aantal buitenoefeningen op het militair oefenterrein in het Domein van Brustem neemt 

daardoor ook toe. Het oosten en zuiden van het domein en de westelijke bosrand zijn opnieuw in gebruik 

genomen als oefenterrein voor de onderofficierenschool van Defensie in het nabijgelegen Saffraanberg. 

Daarvoor wordt de voormalige munitieopslagplaats heringericht tot een schietstand; dat gebundelde 

schieten is een nieuwe activiteit. Deze ligt evenwel buiten het plangebied van voorliggend RUP.  

 

Dit ontwikkelingsscenario zal worden besproken in de disciplines Geluid en trillingen en Mens. 
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8 Discipline bodem 

8.1 Figuren 

Figuur 8.1: Digitaal terreinmodel 

Figuur 8.2: Geologie en Bodemonderzoeken (OBO) 

Figuur 8.3: Bodemkaart 

Figuur 8.4: Potentiële bodemerosie (2016) 

Figuur 8.5: Betreedbaarheidsklassen 

Figuur 8.6: Grondgebruikskaart 

8.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Bodem wordt afgebakend als de zone waar effecten naar 

profielwijziging kunnen optreden. Deze effecten beperken zich tot de zones waar een wijziging van de 

gewestplanbestemming optreedt. Het betreft het respectievelijke plangebied (zie figuur 7.1). 

8.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.3.1 Topografie 

Uit het digitaal terreinmodel (figuur 8.1) blijkt dat het plangebied een in noordoostelijke richting zacht 

afhellende kom vormt. Het maaiveld loopt van circa 76 mTAW in het zuidwesten tot 60 mTAW in het 

noordoosten van het studiegebied. 

8.3.2 Geologie (zie figuur 8.2) 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door een Quartaire deklaag met een dikte van circa 4 meter, in het 

zuidwesten, tot circa 10 meter, in het noordoosten. De Quartaire laag is samengesteld uit voornamelijk 

zandleem en leem. 

 

Onder het Quartair komt in het westen van het plangebied, van noord tot zuid, de formatie van Sint-

Huibrechts-Hern voor. Hieronder volgt de Formatie van Hannut. In het oosten van het plangebied is de 

Formatie van Sint-Huibrechts-Hern niet aanwezig en wordt het Quartair onmiddellijk gevolgd door de 

Formatie van Hannut. De Formatie van Sint-Huibrechts-Hern is ongeveer 4 meter dik en is opgebouwd uit 

zeer fijne zanden, die glauconiet- en glimmerhoudend zijn en waar afwisselend kleilagen in terug te 

vinden zijn. De Formatie van Hannut bestaat uit mariene zeer fijne glauconiethoudende sedimenten die 

soms zandig, siltig, kleirijk of kalkrijk zijn en dikwijls aaneengekit zijn. De dikte varieert tussen de 1 en 4 

meter. De volgende formatie is de Formatie van Heers die opgebouwd is uit bleekgrijze mergel met aan 

de basis glauconietzand. 

8.3.3 Bodemtypologie 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. De bodemserie 

wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een profielontwikkeling. Op figuur 8.3 

zijn de textuur, drainageklasse en profielontwikkeling weergegeven. geeft een overzicht van de 

belangrijkste bodemseries binnen het studiegebied. 
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Tabel 8.1: Overzicht bodemserie 

Bodemserie Oppervlakte (ha) Procentuele bijdrage (%) 

Aba 21,27 8,07% 

AbB 0,29 0,11% 

Abp 12,274 4,66% 

ADp 0,11 0,04% 

AFp 0,87 0,33% 

OB 2,29 0,87% 

OBV 220,97 83,87% 

OT 4,58 1,74% 

U-A-L 0,8 0,30% 

 

Textuurklasse:  

A:  Lemige gronden    

U-A-L:  complex van klei-, leem- en zandleemgronden 

 

Drainageklasse:  

b:  goed gedraineerde gronden (droog) 

D: · matig nat tot matig droog 

F:  nat tot zeer nat 

 

Profielontwikkeling:   

a:  gronden met klei-aanrijkingshorizont (of textuur B horizont) 

B:  gronden met structuur of textuur B horizont 

p:  gronden zonder profielontwikkeling 

 

Kunstmatige gronden: 

OB:  bebouwde zone 

OBV:  vliegveld 

OT:  sterk vergraven terreinen 

 

Het overgrote deel van het studiegebied (circa 85 %) bestaat uit kunstmatige gronden (vliegveld, 

bebouwing en sterk vergraven terreinen). Hiermee wordt bedoeld dat de antropogene verstoring te groot 

is om de bodemkarakteristieken te kunnen bepalen. Voor de resterende 15 % van het studiegebied 

bestaat de bodemtextuur uit leem (A) en de drainageklasse uit droog (b). Verder gaat het hier over 

gronden zonder profielontwikkeling (p) en een kleine oppervlakte bodems met textuur-B horizont (a).  

8.3.4 Bodemerosiegevoeligheid 

Bodemerosie is één van de belangrijkste bodemdegradatieprocessen in Vlaanderen, naast 

bodemverdichting en -afdichting, het verlies van bodemorganische stof en grondverschuivingen. 

Bodemerosie is een proces waarbij bodemdeeltjes losgemaakt en verplaatst worden door water, ijs, wind, 

bodembewerking of door het rooien van gewassen zoals aardappelen en suikerbieten. Erosie leidt o.m. tot 

een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door 

modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. 
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Sint-Truiden is een gemeente met een sterke erosiegevoeligheid. Een integrale aanpak om bodemerosie 

tegen te gaan wordt ondersteund door het Provinciaal Steunpunt Land & Water (www.land-en-water.be). 

Om bodemerosie te bestrijden zijn maatregelen op de akkers nodig die bijdragen tot de vorming van een 

goede bodemstructuur, de ruwheid van het bodemoppervlak vergroten of de bodem zo veel en zo lang 

mogelijk bedekt houden. Door deze maatregelen kan er meer neerslag infiltreren in de bodem en wordt 

het afstromend water vertraagd. Daarnaast vangen grasbufferzones, kleine landschapselementen, 

damconstructies met erosiepoelen, bufferbekkentjes e.d., het afstromend water en de grond op én voeren 

het afstromend regenwater vertraagd af. Dit alles draagt bij tot een verminderde bodemerosie. 

Concreet werden er in het deelbekken van de Melsterbeek al meerdere grasbufferzones, erosiepoelen en 

bufferbekkens aangelegd (www.land-en-water.be/projectkaart).  

 

De bodemerosiegevoeligheid van de landbouwpercelen in Vlaanderen (2012) wordt weergegeven op de 

potentiële bodemerosiekaart (figuur 8.4). De potentiële bodemerosiekaart toont, aan de hand van een 

klasse-indeling, een schatting van de gemiddelde jaarlijkse bodemerosie per perceel. Via 

computermodellering is hierbij voor elk landbouwperceel berekend hoeveel bodemerosie er jaarlijks 

verwacht wordt wanneer het perceel gebruikt wordt voor de teelt van een akkerbouwgewas met 

gemiddelde gewaserosiegevoeligheid en onder gemiddelde weersomstandigheden. De totale potentiële 

erosie houdt hierbij geen rekening met het huidige landgebruik (grasland of akkerland). Dat gemiddelde is 

dus geen weergave van de werkelijk opgetreden jaarlijkse erosiehoeveelheid. De werkelijke erosie is 

afhankelijk van de weersomstandigheden, de gewaskeuze, de teeltrotatie, het gebruik van 

groenbedekkers, het bodembeheer, de juiste bewerkingstechniek enz., en kan sterk variëren van jaar tot 

jaar.  

 

De potentiële bodemerosiekaart voor het plangebied laat zien dat in het westelijke deel van het 

plangebied slechts enkele akkers voorkomen met een hoge tot zeer hoge potentiële bodemerosie.  

8.3.5 Bodemverdichting 

Betreding met zware en/of zwaar belaste machines of een betreding door een grote hoeveelheid mensen 

op korte tijd kan bodemverdichting of -compactie veroorzaken. Op basis van de voornaamste parameters 

die een invloed hebben op deze verdichting is een classificatie van de gevoeligheid van de bodem voor 

verdichting opgesteld. In de onderstaande paragraaf is deze classificatiesystematiek uitgewerkt. De 

bodem binnen het studiegebied kan ingedeeld worden in verschillende klassen naargelang de 

gevoeligheid voor verdichting.  

 

Bodem is een poreus medium met fysische parameters als textuur, structuur, porositeit, dichtheid, kleur, 

temperatuur, aeratiestatus en waterretentiecapaciteit. Een goede structuur van de bodem of 

aggregatietoestand doet de dichtheid afnemen en doet grotere poriën ontstaan. Dit bevordert de 

beluchting, waterdoorlatendheid en worteldoordringbaarheid van de bodem. Als gevolg van betreding en 

bewerking wordt de bodem verstoord, verplaatst of gecompacteerd (verdichting). Hierdoor kan de 

structuur gedeeltelijk of volledig worden vernietigd, waardoor het poriënvolume afneemt en de dichtheid 

toeneemt. Verdichting en het daarmee gepaard gaande verlies aan poriënvolume wordt veroorzaakt door 

externe druk van bijvoorbeeld voetgangers, vee en machines op het bodemoppervlak, waardoor 

bodemaggregaten uiteenvallen in kleinere fragmenten. 

 

De drainagecapaciteit en het vochtgehalte van de bodem zijn de meest kritische factoren die de reactie 

van de bodem op druk bepalen. Een droge bodem is sterker, een natte bodem is gevoeliger voor 

verdichting.  

 

Met toenemend vochtgehalte daalt de mechanische sterkte van de bodem. De daling van deze 

mechanische sterkte is meer uitgesproken naarmate het kleigehalte hoger is. De bodemstabiliteit is 
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volledig weg bij een zuigspanning (pF) van 0 (zuigspanning of drukhoogte: geeft de uitdrogingstoestand 

van de bodem weer uitgedrukt als de onderdruk die nodig is om vocht aan de bodem te onttrekken). 

 

De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan worden beoordeeld op basis van de bodemtextuur 

van de bovenste 30 cm.  

 

Op basis van bovenstaande literatuurgegevens is een gevoeligheidstabel van de bodem voor verdichting 

samengesteld (zie tabel 8.2), rekening houdend met de textuur en de drainageklasse van de bodem. De 

gevoeligheid voor verdichting neemt toe van zand naar klei en van droog naar nat.  

 

De gevoeligheid voor verdichting is vertaald naar 4 klassen die de betreedbaarheid voor de bewerking van 

de bodem aangeven na een regenbui of in het voorjaar. Bij een gevoeligheid van 0 tot 2 is de bodem 

vrijwel onmiddellijk betreedbaar na een regenbui of vroeg in het voorjaar. Bij een gevoeligheid van 3 tot 4 

is enige wachttijd na een regenbui of in het voorjaar aangewezen. Bij een gevoeligheid van 5 tot 8 dient 

de bodem voldoende te zijn uitgedroogd vooraleer deze betreden kan worden. In het voorjaar dient 

eveneens langer te worden gewacht met bewerkingen/betreding. Een bodem met een gevoeligheid van 9 

tot 10 is zeer nat en droogt zeer traag op. Betreding dient te worden vermeden. 

 

Tabel 8.2: Verdichtingsgevoeligheidsschaal op basis van textuur en drainageklasse 

    drainageklasse 

textuur 
Gevoeligheid 

verdichting obv textuur 
a b c d A D h i I e f g 

A H   3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 

L H   3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 

E ZH   3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 

U ZH   3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 

P M 0 1 3 5 5 5 6 7 7 6 7 8 

S L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 

Z L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 

V ZH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
Z: zand; S: lemig zand; P: lichte zandleem; A: leem; L: zandleem; E: klei; U: zware klei; V: veengrond. 

a: zeer droog; b: droog; c: matig droog; d: matig nat; e: nat, met reductiehorizont; f: zeer nat met reductiehorizont; g: uiterst nat; h: 

nat zonder reductiehorizont; i: zeer nat zonder reductiehorizont; A: a+b+c+d; D: a+b.  

H: hoog; ZH: zeer hoog; M: matig: L: laag; 

0: ongevoelig; 10: zeer gevoelig 

 

BETREEDBAARHEIDSKLASSE 
B1: 0-2 onmiddellijk na regenval/vroeg voorjaar 

B2: 3-4 snel betreedbaar na regenval/voorjaar 

B3: 5-8 voldoende droogtijd in acht nemen 

B4: 9-10 niet betreedbaar met zware machines zonder schade 

 

Figuur 8.5 en tabel 8.3 geven de betreedbaarheidsklassen voor het studiegebied. 
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Tabel 8.3: Overzicht betreedbaarheidsklassen per plangebied 

Betreedbaarheidsklasse Oppervlakte (ha) Procentuele bijdrage (%) 

B1 229,27 86,82 

B2 33,84 12,81 

B3 0,98 0,37 

 

Het oosten van het studiegebied heeft een (verwaarloosbaar) klein percentage bodems die gevoelig zijn 

voor verdichting (betreedbaarheidsklasse B3). In het westen en het oosten van het studiegebied zijn 

bodems met betreedbaarheidsklasse B2 aanwezig. Het grootste deel van het studiegebied (circa 87 %) 

bestaat echter uit betreedbaarheidsklasse B1 (i.e. onmiddellijk na regenval betreedbaar). 

8.3.6 Bodemgebruik 

Het effectieve bodemgebruik is afgeleid van de BWK (biologische waarderingskaart) en is weergegeven 

op figuur 8.6 en tabel 8.4.  

 

Tabel 8.4: Bodemgebruik per plangebied 

Bodemgebruik Oppervlakte (ha) Procentuele bijdrage (%) 

b (akkers) 57,74 21,86% 

h (graslanden) 105,95 40,12% 

k (kleine landschapselementen) 76,61 29,01% 

l (populierenaanplanten) 1,16 0,44% 

s (struwelen) 12,46 4,72% 

u (urbane gebieden) 1,11 0,42% 

n (andere loofhoutaanplanten) 1,53 0,58% 

q (mesofiel eikenbos) 6,2 2,35% 

Weg  1,32 0,50% 

8.3.7 Bodemkwaliteit 

Er zijn twee oriënterende bodemonderzoeken bekend binnen het studiegebied, ter hoogte van de kern 

van Brustem (figuur 8.2).  

 

Door het voormalig gebruik is een deel van de bodem waarschijnlijk verontreinigd en te saneren. Het gaat 

onder andere om de voormalige gebouwen, vliegtuigstelplaatsen en kerosinetanks. In het bedrijventerrein 

ten noorden van het studiegebied zijn een aantal saneringen lopende.  

8.3.8 Waardevolle erfgoedbodems 

In het plangebied bevinden zich geen waardevolle erfgoedbodems. 
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8.3.9 Bodemgeschiktheid voor landbouw 

De bodemgeschiktheid wordt bepaald met behulp van bodemgeschiktheidsmatrices. Deze geven de 

bodemgeschiktheid van verschillende bodems weer op basis van twee belangrijke bodemkarakteristieken, 

zijnde textuur en drainageklasse. Natuurlijk hebben de overige bodemeigenschappen eveneens een 

invloed. De invloed van profielontwikkeling, varianten en substraat wordt in rekening gebracht door 

achteraf het cijfer uit de bodemgeschiktheidsmatrices aan te passen in positieve of negatieve zin.  

 

Het geheel wordt gekoppeld aan de bodemkaart en het resultaat is een cartografische voorstelling van de 

bodemgeschiktheid per teelt.  

 

Deze kaarten geven enkel de intrinsieke bodemgeschiktheid weer. De bodemkwaliteit kan in de praktijk 

verbeterd worden door bv. irrigatie, drainage, structuurverbeterende middelen, bemesting, diep woelen, … 

Een 'minder geschikte bodem' dient dus beschouwd te worden als 'een bodem die zonder extra 

investeringen en aangepaste teelt- en cultuurtechnische maatregelen, lagere opbrengsten geeft'. 

 

Aangezien er voor het overgrote deel van het plangebied geen bodemkaart beschikbaar is, kan ook de 

bodemgeschiktheid voor landbouw niet bepaald worden. Er kan echter aangenomen worden dat de 

landbouwpercelen die zich binnen het militair domein bevinden ook tot de droge leembodem zonder 

profielontwikkeling (Abp) gerekend kunnen worden aangezien ze zich niet in een riviervallei bevinden. Dit 

maakt dat deze gronden zeer geschikt zijn voor landbouw, gaande van weiland tot akkerbouw en 

fruitbomen.  

8.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

8.4.1 Wijziging bodemgebruik 

Met behulp van ArcGIS wordt er nagegaan hoe groot de oppervlakte is waar een wijziging van het 

bodemgebruik plaatsvindt en om welke wijziging het gaat. 

8.4.2 Wijziging bodemprofiel 

Er wordt nagegaan wat de huidige verstoring van het bodemprofiel is en wat de bijkomende verstoring kan 

zijn. Deze oppervlakte wordt berekend met ArcGIS. 

8.4.3 Verdichting 

Verdichting ontstaat in de meeste gevallen door betreding van het terrein met zware machines (zoals 

kranen, bulldozers en dumpers). Afhankelijk van de aanwezige bodemklasses kan in dit geval echter ook 

het grote aantal bezoekers tijdens evenementen gevolgen hebben voor de bodem. 

 

Het effect op bodemverdichting zal besproken worden aan de hand van de hierboven afgeleide 

betreedbaarheidsklassen (zie 8.3.5). Het effect van verdichting voor bebouwd terrein zal niet worden 

beschouwd.  

8.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

 wijziging bodemgebruik: m² 

 wijziging bodemprofiel/ruimtebeslag: m² 

 verdichting: oppervlakte per betreedbaarheidsklasse (m²)  

 grondverzet:m³ afgevoerde grond 
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8.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de discipline Bodem is weergegeven in tabel 8.5. Voor de wijziging van het 

bodemprofiel is uitgegaan van zeldzame en kwetsbare bodems. Het bodemgebruik wordt niet binnen de 

discipline Bodem beoordeeld. De effecten worden doorgegeven aan de discipline Landschap, 

Bouwkundig erfgoed en Archeologie en de discipline Mens. 

 

Tabel 8.5: Beoordelingskader discipline Bodem 

Beoordeling Verdichting Wijziging bodemprofiel Grondverzet 

3       

2       

1       

0 < 0,1 ha   
Geen grondverzet buiten 

plangebied 

-1 
0,1 tot 1 ha binnen de 

betredingsklasse B3 of B4 
< 5% duinen en/of veen 

Beperkt grondverzet buiten 

het plangebied (<250 m³) 

-2 
1 tot 10 ha binnen de 

betredingsklasse B3 of B4 
> 5% duinen en/of veen 

Significant grondverzet buiten 

het plangebied (250-25.000 

m³) 

-3 > 10 ha > 10% duinen en/of veen 

Zeer significant grondverzet 

buiten het plangebied 

(>25.000 m³) 

8.7 Effectbepaling 

8.7.1 Wijzing bodemgebruik 

De belangrijkste wijzigingen in het plangebied bestaan uit een verfijning van de bestemming agrarisch 

gebied. Hierbij krijgt een deel van het gebied een overdruk ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’, 

een deel ‘bouwvrij landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. Voor een groot deel van het agrarisch 

gebied is ook een bijkomende bestemming ‘groenzone voor occasionele regionale recreatie’ opgenomen. 

Tussen deze bestemmingszones zijn zones ‘natuurgebied’ en  zones ‘straten en pleinen’.  

 

Het bestaande luchtvaartterrein wordt behouden. Indien enigszins combineerbaar met de blijvend-

gewenste vliegbewegingen, krijgt de zone ten zuidwesten van de hoofdstartbaan een bestemming 

‘natuurgebied met een overdruk erfgoedlandschap’ en een overdruk voor de tijdelijke toegang. De 

tijdelijke inrichting van de tijdelijke toegang kan hierdoor, in afspraak met ANB en Defensie en rekening 

houdend met alle aspecten, gerealiseerd worden. Ten noordoosten van de startbaan komt een zone met 

bestemming ‘graslanden -en groenzone met occasionele regionale recreatie’.  

 

De zone rond de startbaan wordt natuurgebied met een overdruk erfdienstbaarheidzone voor 

luchtvaartactiviteiten. Een deel van dat gebied ligt momenteel in agrarisch gebied met ecologisch belang. 

 

Het bosgebied wordt voornamelijk behouden (struwelen) en uitgebreid (gebied dat momenteel aangeduid 

is als bosgebied, maar niet als dusdanig in gebruik is).  
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8.7.2 Wijziging bodemprofiel 

Momenteel is een groot deel van het bodemprofiel reeds verstoord (militair domein). In het toekomstig 

scenario wordt het bodemprofiel enkel zeer lokaal gewijzigd voor bijvoorbeeld de aanleg van 

verlichtingspalen en tijdelijke infrastructuur. Het effect wordt als neutraal beschouwd aangezien er zich 

geen zeldzame en kwetsbare bodems in het plangebied bevinden.  

8.7.3 Grondverzet 

Er zal zo goed als geen grondverzet plaatsvinden, waardoor het effect op grondverzet als neutraal 

beschouwd kan worden. 

8.7.4 Verdichting 

Bij het berijden van een bodem onder gunstige condities (d.w.z. een matrixpotentiaal tussen -10 en -30 

kPa) zullen de diepere bodemlagen sterk genoeg zijn om weerstand te kunnen bieden aan de drukken 

waaraan onderhevig en zal er enkel in de bouwvoor compactie optreden. Zulke oppervlakkige verdichting 

is meestal slechts tijdelijk, aangezien deze makkelijk wordt teniet gedaan door een normale 

grondbewerking. Wanneer een bodem wordt bereden onder minder gunstige omstandigheden (bodem is 

natter), zullen de heersende drukken groter zijn dan de structurele bodemsterkte (precompressiestress) 

tot op grotere diepte en zal bijgevolg ook de bodemverdichting zich dieper manifesteren (Van de Vreken 

et al., 2009). 

 

Het grootste deel van het plangebied ligt in betreedbaarheidsklasse 1: ‘onmiddellijk betreedbaar na 

regenval/vroeg voorjaar’. Dit betekent dat geen speciale maatregelen moeten genomen worden ten 

aanzien van bodemverdichting. Bovendien zullen de bestaande wegen gebruikt worden voor vervoer (ook 

zwaarder verkeer voor opbouw podia e.d.).  

 

Over het effect van een grote massa mensen op een natte bodem is weinig bekend in de literatuur. 

Aangezien ook herhaling echter een belangrijke factor is bij het ontstaan van een compacte bodem, en 

aangezien het een terrein in betreedbaarheidklasse 1 betreft kan er van uitgegaan worden dat de 

bodemverdichting die optreedt, ten gevolge van betreding van het terrein door een grote massa mensen, 

beperkt zal blijven. Deze vorm van bodemverdichting wordt gemakkelijk teniet gedaan door een normale 

grondbewerking.  

 

Tijdens de evenementen kan bijgevolg beperkte verdichting optreden op de evenementengronden met 

betreedbaarheidsklasse 1 als gevolg van op- en afrijdende (vracht)wagens voor de opbouw en afbraak en 

als gevolg van vertrappeling door het aanwezige publiek. Dit zal enkel het geval zijn in natte 

omstandigheden. Gezien de ondergrond hier weinig gevoelig is aan verdichting zal het effect te 

verwaarlozen en als neutraal beoordeeld worden. 

 

In de noordwestelijke hoek en aan de oostkant van het terrein zijn landschappelijk waardevolle agrarische 

gebieden voorzien op een bodem met betreedbaarheidsklasse 2: ‘snel betreedbaar na regenval/voorjaar’. 

Ook hier vormt zich geen probleem naar bodemverdichting toe indien de landbouwers rekening houden 

met een kleine wachttijd na regenval en in het voorjaar. Dit agrarisch terrein behoort niet tot het gebied 

met occasionele regionale recreatie.  

 

Aan de oostkant van het terrein bevindt zich een verwaarloosbaar klein oppervlak in 

betreedbaarheidsklasse B3. In deze zone worden zones voor ‘graslanden –en groenzone met occasionele 

regionale recreatie’ gepland. Hier is een beperkte mate van betreding, maar gezien het maar over een 

zeer kleine oppervlakte gaat, is het effect verwaarloosbaar.  
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Het effect wordt als neutraal beschouwd. Er bevindt zich slechts een verwaarloosbaar oppervlak van het 

plangebied in betreedbaarheidsklasse B3. In deze zone worden zones voor ‘graslanden –en groenzone 

met occasionele regionale recreatie’ gepland.  

8.7.5 Kwaliteit 

Over het mogelijke effect van de bodemkwaliteit kan niets gezegd worden aangezien niet duidelijk is over 

welke verontreiniging het juist gaat. Er is een bodemonderzoek gaande op het militair domein (BDB), 

maar informatie daarover is tot op heden niet beschikbaar. 

8.8 Effectbeoordeling 

Tabel 8.1 geeft een overzicht van de beoordeling voor de discipline Bodem. 

 

Tabel 8.1: Effectbeoordeling discipline Bodem 

Effectgroep Beoordeling 

Wijziging bodemprofiel 0 

Verdichting 0 

Grondverzet 0 

Kwaliteit 0 

8.9 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Geen van de ontwikkelingsscenario’s is relevant voor de discipline Bodem. 

8.10 Milderende maatregelen 

Er zijn geen negatieve effecten te verwachten binnen de discipline Bodem, zodat er geen milderende 

maatregelen dienen opgenomen te worden.   

8.11 Leemten in de kennis 

Er is geen uitspraak mogelijk over het effect van de bodemkwaliteit. Er is een bodemonderzoek gaande 

op het militair domein (BDB), maar informatie daarover is tot op heden niet beschikbaar.  
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9 Discipline Water 

9.1 Figuren 

Figuur 9.1: Waterlopen en waterwingebieden 

Figuur 9.2: NOG- en ROGgebieden 

Figuur 9.3: Watertoetskaart met VMM-meetpunten 

9.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Water wordt afgebakend als de zone waar effecten naar grondwater 

en oppervlaktewater kunnen optreden en wordt gelijk genomen aan het plangebied (figuur 7.1). Indien uit 

de effectanalyse blijkt dat er ook effecten meer stroomafwaarts optreden, zal het studiegebied worden 

uitgebreid. 

9.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

9.3.1 Oppervlaktewater kwantiteit 

In deze paragraaf wordt beschreven welke waterlopen zich in of in de nabijheid van het studiegebied 

bevinden (figuur 9.1). Vervolgens wordt de kwantiteit van deze waterlopen beschreven. 

 

Ten westen en zuidwesten van het plangebied en in de zuidwestelijke hoek ervan loopt de Cicindria, een 

waterloop van tweede categorie. Langs een deel van de oostelijke grens van het plangebied loopt de 

Melsterbeek, eveneens een waterloop van tweede categorie. Deze beek vervolgt haar weg noordwaarts 

en draait vervolgens ten noordoosten van Sint-Truiden naar het oosten. Hierna voegt de Cicindria zich bij 

de Melsterbeek en draait de beek weer naar het noorden. Uiteindelijk voegt de stroom zich ter hoogte van 

Halen bij de rivier de Demer. Het plangebied bevindt zich binnen het Demerbekken en binnen het 

deelbekken Melsterbeek. Ter hoogte van het plangebied stroomt de Cicindria onder de landingsbaan 

door. 

 

Langsheen de Cicindria en de Melsterbeek zijn verschillende van nature overstroombare gebieden (NOG) 

aanwezig (figuur 9.2). In de oostelijke uitloper van het plangebied valt een NOG van de Melsterbeek 

binnen het studiegebied. Langsheen zowel de Cicindria als de Melsterbeek is tevens een recent 

overstromingsgebied (ROG) aanwezig, waarvan in het oosten een kleine zone binnen het studiegebied is 

gelegen. Deze strook ligt volgens het digitaal hoogtemodel in een zeer laag gelegen gebied gezien t.o.v. 

de directe omgeving, dat in agrarisch gebied is gelegen. In het westen van het plangebied kan tevens 

water van de Cicindria zijn weg naar het studiegebied vinden langsheen de aanwezige bosstrook. Volgens 

de watertoetskaart is een deel van de oostelijke uitloper van het plangebied aangeduid als effectief 

overstromingsgevoelig en mogelijk overstromingsgevoelig gebied (figuur 9.3).  

 

Binnen het projectgebied zijn een aantal percelen gelegen met een verhoogde kans op erosie. 

Voornamelijk aan de westelijke kant, meer bepaald tussen de Cicindria en de meest oostelijk gelegen 

ontsluitingsweg van het Domein. Deze vallei is ook overstromingsgevoelig vanwege de Cicindria. Maar dit 

overstromingsrisico blijft beperkt tot de westelijke kant van de Heibergweg en dus buiten het te 

ontwikkelen domein. Binnen de gearceerde gebieden dient in iedere instantie advies worden aangevraagd 

bij de Watering van Sint-Truiden. Ook voor de rood ingekleurde percelen buiten het gearceerde gebied 

dient advies te worden aangevraagd. 
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Binnen het projectgebied zijn een aantal percelen gelegen met een verhoogde kans op erosie. 

Voornamelijk aan de westelijke kant, meer bepaald tussen de Cicindria en de meest oostelijk gelegen 

ontsluitingsweg van het Domein. Deze vallei is ook overstromingsgevoelig vanwege de Cicindria. Maar dit 

overstromingsrisico blijft beperkt tot de westelijke kant van de Heibergweg en dus buiten het te 

ontwikkelen domein. Binnen de gearceerde gebieden dient in iedere instantie advies worden aangevraagd 

bij de Watering van Sint-Truiden. Ook voor de rood ingekleurde percelen buiten het gearceerde gebied 

dient advies te worden aangevraagd.  

 
 

 
  

Illustratie 9.1: Potentiele bodemerosiekaart 2017 

 

Potentiele bodemerosiekaart 2017:  

 De roze zones geven het mogelijk overstromingsgevoelige gebieden weer 

 De blauwe zones zijn effectief overstromingsgevoelig. 

 gevoeligheid, geel-oranje-groen matig tot weinig erosiegevoelig 

 De zone in de blauwe ellips is de zone met verhoogde attentie. Ook voor percelen gelegen 

buiten het gearceerde gedeelte dient advies te worden aangevraagd. 

 

Nieuwe constructies moeten beveiligd worden tegen afstromend hellingmateriaal vanuit het hellende 

hoger gelegen agrarisch gebied. Door het plaatsen van een waterremmende voorziening (houtwal, 

houtkant of dijkje) kan modderwateroverlast voorkomen worden. 
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Langs de meest oostelijke kant ligt een uitstekend gedeelte van het domein langs de Melsterbeek. De 

Melsterbeek die hier de oostelijke kant van het domein begrensd, is hier overstromingsgevoelig. Direct 

langs de Melsterbeek is er een effectief overstromingsgevoelige zone ingekleurd. 
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9.3.2 Oppervlaktewaterkwaliteit 

VMM-meetpunten 

De dichtstbij gelegen VMM meetpunten zijn het meetpunt (437000) in de Cicindria ter hoogte van Sint-Truiden en het meetpunt (436000) in de 

Melsterbeek ter hoogte van Melveren centrum.  

 

Datum 
Monstername 

T pH O2 O2 verz EC 20 Cl- BZV5 CZV KjN NH4+ NO3- N t NO2- P t oPO4 SO4= ZS 

°C - mg/L % µS/cm mg/L mgO2/L mgO2/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L mg/L mg/L 

436000 Melsterbeek ter hoogte van Melveren Centrum 

31/01/2011 3,4 7,8 10,1 75 948 54 <3 11 1,6 0,74 6,2   0,092 0,23 0,11 110 22 

21/02/2011 5,1 7,8 10,5 82 946 60 <2 13 <1,5 0,66 5,4   0,11 0,26 0,2 98 11 

21/03/2011 7,5 7,9 12,7 104 903 63 <3 <7 1,6 0,86 4,6   0,12 0,34 0,084 100 <4,3 

19/04/2011 13,8 7,9 8,6 83 927 61 <3 <3 <1,5 1,1 3,7   0,18 0,29 0,18 100 <7 

17/05/2011 14,9 7,9 7,5 74 882 57 <3 14 1,6 0,84 2   0,17 0,43 0,34 110 7,2 

27/06/2011 21,3 7,8 5,2 58 787 56 <3 12 <1,5 0,53 1,1   0,21 0,53 0,56 87 <7 

25/07/2011 15,3 7,9 6,2 63 779 58 <2 21 2,1 0,88 0,94   0,22 0,55 0,39 80 <7 

22/08/2011 19,6 7,7 3,7 40 603 37 3 22 2,7 1,2 1,7   0,19     43 24 

31/01/2012 4,4 7,9 10 76 983 92 <3 22 2,3 1,1 4,3   0,11 0,27 0,14 110 42 

21/02/2012 5 7,8 11 85 851 70 <3 11 <1,5 0,73 4,8   0,067 0,35 0,14 100 26 

20/03/2012 9,4 7,8 10,8 93 923 65 3,1 7 2 0,98 4,8   0,18 0,73 0,53 88 1 

17/04/2012 8 7,9 10,9 92 756 46 3,8 15 <1,5 0,46 4,4   0,08 0,54 0,2 92 52 

22/05/2012 15,9 8 7,1 72 843 58 <3 26 1,6 0,79 2,7   0,17 0,59 0,33 82 13 

19/06/2012 15 7,9 8,2 81 853 57 <3 16 <1,5 0,44 5,5   0,19 0,49 0,23 88 19 
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Datum 
Monstername 

T pH O2 O2 verz EC 20 Cl- BZV5 CZV KjN NH4+ NO3- N t NO2- P t oPO4 SO4= ZS 

°C - mg/L % µS/cm mg/L mgO2/L mgO2/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L mg/L mg/L 

17/07/2012 15,3 7,7 6,4 64 753 49 <3 16 <1,5 0,64 3,9   0,24 0,41 0,39 70 14 

21/08/2012 20,8 8 4,5 50 928 72 <3 19 2 1 0,88   0,17 0,93 0,45 77 < 

18/09/2012 15 8,1 5,9 58 853 52 <3 20 2,9 1,5 1,5   0,14 0,5 0,36 86 8,8 

16/10/2012 10,2 8,1 8 71 869 52 <3 13 2,3 0,66 3,3   0,11 0,38 0,27 98 1 

20/11/2012 8,4 7,9 8,9 75 923 65 <3 11 1,7 1,6 3,1   0,063 0,83 0,73 100 <7 

4/12/2012 5,7 7,9 8,8 71 802 64 <3 17 2,5 1,3 3,4   0,069 0,73 0,55 86 31 

437000 Cicindria ter hoogte van Sint-Truiden 

28/01/2013 6 7,9 10 81 1.018 96   32 4,2 2,3 6,9 11,25 0,145 0,51 0,22 97 51 

25/02/2013 8,1 8 9,3 78 1.101 140   42 5 2,9 7,1 12,25 0,147 0,6 0,29 100 90 

25/03/2013 7,4 8 9,2 79 1.007 84   20 5,3 2 7,8 0,127 13,23 0,63 0,23 110 130 

29/04/2013 9,7 8 9,7 85 941 67   30 5 2,4 5,8 0,186 10,99 0,59 0,31 95 46 

27/05/2013 12,4 7,9 8,3 80 972 73   16 3,4 1,9 6,4 0,235 10,04 0,45 0,24 100 29 

26/06/2013 13,9 7,9 8,1 79 1.090 110   25 4,9 5,1 4,9 0,324 10,12 0,85 0,54 110 14 

22/07/2013 17,2 7,9 6,9 72 1.014 90   25 7,3 4,1 3,2 0,245 10,75 1,4 0,84 110 33 

23/09/2013 14,5 7,8 7,6 75 972 73   22 4,3 4,9 3,3 0,149 7,75 1 0,76 110 29 

28/10/2013 13,7 7,8 7,2 71 859 76   36 6,36 5,4 0,31 0,129 6,8 1,1 0,82 84 16 

25/11/2013 8,2 7,9 9,4 79 1.064 97   28 5,5 5,8 2,36 0,143 8 0,87 0,61 110 16 

1/12/2013 6,5 7,8 10,1 82 1.366 200   29 4,64 6 2,35 0,106 7,1 0,94 0,63 110 18 

27/02/2017 9,7 7,7 8,6 77 993 69     2,5   5,8   0.15   0.35 110 26 
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Uit de meetgegevens blijkt dat beide beken vrij gelijkaardig zijn op vlak van abiotische waterkwaliteit. 

Beide hebben een opvallend hoge geleidbaarheid, vooral de Cicindria. Deze kan mogelijk verklaard 

worden door de relatief hoge concentraties aan chloriden en sulfaat. Voor beide beken is de fosfaat 

concentratie ook relatief hoog. De stikstofconcentraties vormen geen knelpunt. 

 

Het plangebied werd ingedeeld in het bekken van de Demer. Voor dit bekken is een bekkenbeheerplan 

beschikbaar ‘Het Bekkenbeheerplan van de Demer (2008-2013). 

9.3.3 Grondwaterkwetsbaarheid 

Het gehele plangebied behoort tot kwetsbaar gebied m.b.t. het grondwater, door de aanwezigheid van 

een relatief dunne deklaag (4 – 10 meter) die bestaat uit zandleem en leem met daaronder zeer fijne 

zanden en glauconiet houdende sedimenten. Ten zuiden van het plangebied, waar de deklaag dunner 

wordt (< 4 meter) gaat het kwetsbaar gebied over in twee zeer kwetsbare zones. 

9.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

9.4.1 Grondwater 

Grondwaterpeil 

Er wordt nagegaan of door een wijziging van de bestemmingen een wijziging van het grondwaterpeil 

verwacht kan worden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan mogelijke wijziging van de 

verharde oppervlakte (infiltratie) en vegetatie. Er wordt aangegeven welke zones hiervoor gevoelig zijn en 

in welke zones een wijziging van de grondwaterstand kan verwacht worden. 

 

Grondwaterkwaliteit 

Uitgaande van de bestaande waterkwaliteit en de wijzigingen die optreden zal een globale analyse 

gemaakt worden van wijzigingen die kunnen optreden. Hierbij wordt aangegeven welke parameters 

mogelijk wijzigen en of er globaal een wijziging van het watertype zal optreden. 

9.4.2 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

Voor de berekeningen van de afvoer wordt gebruik gemaakt van de normale neerslag van het KMI, zijnde 

780 mm in 203 dagen (of gemiddeld 3,8 mm/dag). 

 

Met behulp van eenvoudige formules (zoals opgenomen in de uitvoeringsbesluiten betreffende de 

watertoets) wordt berekend hoeveel water van de verharde oppervlakken naar de omliggende waterlopen 

afgevoerd wordt. De inschatting van de hoeveelheid verharde oppervlakte zal een worst case inschatting 

zijn. Er wordt vervolgens nagekeken of de dimensies van de waterlopen en eventuele bufferbekkens 

voldoende zijn om de hoeveelheden water op te vangen. 

 

Overstromingen 

In eerste instantie wordt nagekeken of de bestemmingswijzigingen een effect hebben op 

overstromingsgebieden. Indien deze mogelijkheid bestaat worden volgende vragen gesteld: 

 Worden nieuwe infrastructuren aangelegd in overstromingsgebied? 

 Welke oppervlakte van het overstromingsgebied wordt ingenomen door deze infrastructuren? 

 Zullen bijkomende zones overstromen (aan de hand van een analyse van de topografie van het 

gebied)? 
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Deze gegevens worden doorgegeven aan de discipline Mens en de discipline Biodiversiteit. Daarnaast 

wordt nagekeken of de waterlopen, waar water naartoe geleid wordt, gevoelig zijn voor overstromingen. 

Indien deze overstromingen in bebouwd gebied voorkomen, wordt dit doorgegeven aan de discipline 

Mens. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt nagekeken of het (bedrijfs)afvalwater naar het bestaande 

rioleringsstelsel kan afgevoerd worden. Er wordt voornamelijk gekeken naar de organische- en 

nutriëntenbelasting in het afvalwater die het effluent en/of het slib van de RWZI kunnen beïnvloeden. 

Tevens wordt nagegaan of er voldoende capaciteit is in de RWZI om dergelijke hoeveelheden water te 

verwerken. Wat betreft de influent- en effluentgegevens van de RWZI zal worden uitgegaan van een 

gemiddelde situatie. 

9.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

 afstroming oppervlaktewater: hoeveelheid afstromend water (m³) en aantal waterlopen dat 

wordt beïnvloed 

 overstromingen: aantal waterlopen met overstromingsgevaar die worden beïnvloed 

 oppervlaktewaterkwaliteit 

 grondwaterpeil: aanduiding zones waar waterpeil wijzigt 

 grondwaterkwaliteit 

9.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor oppervlaktewater is opgenomen in tabel 9.1. De effecten op grondwater 

worden niet beoordeeld aangezien er geen beleidsplannen of –beslissingen bestaan die aangeven aan 

welke normen kan getoetst worden. De effecten op grondwater worden wel doorgegeven aan de discipline 

Biodiversiteit en de discipline Mens (Landbouw). De secundaire effecten worden in deze disciplines 

beoordeeld. Voor oppervlaktewaterkwaliteit is de beoordeling afhankelijk van aansluiting op bestaande 

infrastructuren zonder dat moet rechtstreeks geloosd worden in de waterloop. 
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Tabel 9.1: Beoordelingskader discipline Water 

Score Wijziging overstroming Oppervlaktewaterkwaliteit 

3 
sterke vermindering overstromingsrisico in gebieden met 

stedelijke functies 
  

2 
vermindering overstromingsrisico in gebieden met 

stedelijke functies 
  

1 
vermindering overstromingsrisico buiten gebieden met 

stedelijke functies 
  

0 geen wijziging overstromingsrisico 
de impact van het geloosde effluent is vergelijkbaar met 

deze van huishoudelijk water 

-1 
toename overstromingsrisico buiten gebieden met 

stedelijke functies 

het afvalwater heeft potentiële impact, maar in de praktijk 

is er hoogstens een kleine impact te verwachten door het 

beperkte aandeel van het geloosde effluent in verhouding 

tot het influent van de RWZI 

-2 
toename overstromingsrisico in gebieden met stedelijke 

functies 

het afvalwater is qua samenstelling niet vergelijkbaar met 

huishoudelijk afvalwater en voor de betrokken parameters 

is de verhouding van de bijdrage van het geloosde effluent 

tot het influent van de RWZI groter dan 5 % maar het 

afvalwater is wel biologisch afbreekbaar en de geloosde 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn beperkt 

-3 
sterke toename overstromingsrisico in gebieden met 

stedelijke functies 

er zijn duidelijke aanwijzingen dat de lozing aanleiding 

geeft tot normoverschrijdingen voor de RWZI en/of de 

RWZI kampt reeds met een capaciteitsprobleem OF de 

bijdrage van het geloosde effluent tot influent van de RWZI 

is  groter dan 5 % en het afvalwater is niet biologisch 

afbreekbaar en de geloosde hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen zijn te groot 
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9.7 Effectbepaling 

9.7.1 Grondwater 

Grondwaterpeil 

Tijdens de evenementen wordt tijdelijke infrastructuur geplaatst. Deze wordt niet 

aangesloten op riolering, het afstromend regenwater zal, ook dankzij de goed doorlatende 

ondergrond, direct naast de tijdelijke infrastructuur in de bodem kunnen infiltreren. Er zal 

bijgevolg geen invloed zijn op het grondwaterpeil. Het effect is neutraal. 

 

Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit werd bepaald in een recent OBO op het militair domein.  

 

Door het voormalig gebruik is een deel van de bodem waarschijnlijk verontreinigd en te 

saneren. Het gaat onder andere om de voormalige gebouwen, vliegtuigstelplaatsen en 

kerosinetanks. In het bedrijventerrein ten noorden van het studiegebied zijn een aantal 

saneringen lopende. Uit deze onderzoeken zijn geen gegevens gekend voor het plangebied. 

 

Het plan omvat geen wijzigingen die een effect zouden kunnen hebben op de (verspreiding 

van) een eventuele grondwaterverontreiniging. Er zijn ook geen activiteiten voorzien die een 

belangrijk risico vormen voor bijkomende verontreinigingen. Er is dan ook geen effect 

9.7.2 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

Er is geen extra bijkomende verharding, zodoende wordt er geen impact op de afstroming 

verwacht. 

 

Oppervlaktewaterstructuur 

Er zullen geen wijzigingen zijn aan de oppervlaktewaterstructuur. 

 

Overstromingen 

Binnen het plangebied bevindt zich in het oosten een effectief overstromingsgevoelig gebied. 

Dit gebied situeert zich in de vallei van de Melsterbeek. Dit gebied zal ingericht worden als 

graslanden -en groenzone met occasionele regionale recreatie. Er zal ten gevolge van het 

totale plan geen verharding bijkomen.  

 

De waterlopen in het gebied zijn de Melsterbeek en de Cicindria. Deze zijn op de 

watertoetskaarten aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Er zal niets wijzigen aan 

de waterlopen. 

 

Wanneer een fietspad ter hoogte van de Romeinse weg hersteld zal worden, zal dit 

afwateren naar de onverharde randzone en niet naar de riolering. Hierdoor wordt het 

afstromend hemelwater naar de riolering beperkt en de piekdebieten afgevlakt. Het zorgt 

bovendien voor de noodzakelijke aanvulling van het grondwater.  

 

Algemeen wordt het effect op overstromingen als neutraal beschouwd.  
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Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater zal over het volledig plan zeer minimaal beïnvloed 

worden, en dit slechts ten tijde van de mogelijke activiteiten. Wanneer evenementen 

georganiseerd worden op het terrein moet aangaande lozing van afvalwater specifieke 

maatregelen genomen worden zodoende er niet geloosd wordt op de bestaande beken. 

Vermits deze activiteiten in zeer beperkte mate voorkomen, zal er geen effect te verwachten 

zijn. Onder milderende maatregelen worden kort de te nemen maatregelen opgelijst.  

9.8 Effectbeoordeling 

Tabel 9.2 geeft een overzicht van de beoordeling voor de discipline Water. 

 

Tabel 9.2: Effectbeoordeling discipline Water 

Effectgroep Beoordeling 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 

Wijziging overstromingen 0 

 

9.9 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Enkel het RUP ‘Sint-Pieter/Nieuw-Bevingen’ is relevant voor de discipline Water. Voor dit 

ontwikkelingsscenario geldt dat het plan geen belemmering vormt voor wat betreft de 

discipline Water. 

9.10 Milderende maatregelen 

Wanneer evenementen georganiseerd worden op het terrein, moeten aangaande de lozing 

van afvalwater specifieke milderende maatregelen in acht genomen worden. In het beste 

geval ligt er gescheiden riolering op het terrein (of nabij) en wordt het afvalwater gescheiden 

afgevoerd.  

 

Wanneer geen gescheiden riolering bestaat, dienen volgende maatregelen genomen te 

worden: 

 Toiletten voor festivalgangers zijn zogenaamde ‘chemische toiletten’, die in feite 

niet chemisch zijn, maar dagelijks geleegd worden en afgevoerd naar een 

zuiveringsstation. 

 Afvalwater uit campings, backstage, keukens, sanitair en douches moet 

opgevangen worden in buffers en afgevoerd worden of ter plaatse gezuiverd 

worden.  

9.11 Leemten in de kennis 

Er is een bodemonderzoek gaande op het militair domein (BDB), maar informatie over de 

grondwaterkwaliteit is tot op heden niet beschikbaar.  
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10 Discipline Mens – Landbouw 

10.1 Figuren 

Figuur 10.1: Landbouwgebruik in het plangebied 

10.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat het plangebied. De bedrijfszetels van de meest nabije, en 

vermoedelijk ook de meest betrokken landbouwbedrijven worden ook opgenomen binnen 

het studiegebied.  

10.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het landbouwareaal van het studiegebied, ook in de zuidoostelijke enclaves, bestaat voor 

een groot gedeelte uit graangewassen (circa 34 %) en grasland (circa 35%). Overige 

belangrijke gewassen zijn fruit (circa 12 %, maar niet in de zuidoostelijke enclaves) en maïs 

(circa 12 %). Het landbouwgebruik is weergegeven in tabel 10.1 en is gebaseerd op cijfers 

uit 2010. 

 

Tabel 10.1: Bodemgebruik in het studiegebied 
 

Gewas Oppervlakte (ha) 
Procentuele bijdrage van het 

landbouwoppervlak (%) 

fruit 13,29 11,73 

graangewassen 37,76 33,33 

grasland 38,87 34,30 

maïs 13,42 11,84 

overige 7,86 6,93 

 

In het plangebied komen geen bedrijfszetels of landbouwbedrijfsgebouwen voor. 

 

Gedetailleerde referentiesituatie 

In het plangebied zijn in 2012, zo blijkt uit de LandbouwImpactStudie voor het toenmalige 

RUP-plangebied, 39 landbouwers actief. Drie daarvan zijn sterk bij het gebied betrokken: 

meer dan 20 % van hun totaal bewerkte oppervlakte is er in gelegen. In totaal is 116 ha, 

ongeveer de helft van het plangebied, in landbouwgebruik. Daarnaast heeft 69 ha, of een 

goed kwart van het plangebied, een agrarische bestemming maar wordt niet als dusdanig 

gebruikt (niet geregistreerd); dit betreft vooral graslanden langsheen de verschillende 

startbanen. Geen enkel landbouwperceel in het plangebied is een erfkavel. Evenwel zijn 

vijftien bedrijfszetels in de omgeving van het plangebied (op minder dan 300 m er van) 

gelegen. 

 
Het plangebied van dit RUP sluit op enkele plaatsen aan bij dat van het in mei 2015 definitief 

goedgekeurde PRUP regionaal bedrijventerrein domein van Brustem. Dat voorziet 

verschillende uitbreidingen van dat bedrijventerrein in zones die voorheen een agrarische 

bestemming hadden. In dat kader heeft de provincie een LandbouwEffectenRapport (LER) 

laten opmaken. Voor enkele delen van de noordelijke rand van het plangebied, waar 
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meerdere landbouwpercelen tussen beide RUP’s overlappen, geeft deze LER (beperkt) 

bijkomende informatie.  

 

10.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

Met behulp van ArcGIS wordt in de Landbouwimpactstudie een beschrijving gemaakt van de 

landbouwactiviteiten die verdwijnen/bijkomen door de bestemmingswijzigingen. Er wordt 

eveneens onderzocht welke mogelijke effecten er kunnen zijn voor de landbouwers die door 

de bestemmingswijzigingen worden gevat. 

10.5 Effectuitdrukking 

De effecten voor landbouw worden uitgedrukt als de beïnvloede oppervlakte (hectare) en de 

oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk bij het plangebied betrokken 

landbouwers (hectare). 

10.6 Beoordelingskader 

Tabel 10.2: Beoordelingskader discipline Mens – landbouw 

Beoordelin

g 
Landbouw 

+3 

stijging van de landbouwactiviteiten met meer dan 80%  

--- (tweede criterium) oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk betrokken 

landbouwers is door milderende maatregelen teruggedrongen met meer dan 80% 

+2 stijging van de landbouwactiviteiten met meer dan 50% 

 
--- (tweede criterium) oppervlakte met (zeer) hoge perceels- 

impact van sterk betrokken landbouwers is door milderende maatregelen teruggedrongen met 

meer dan 50% 

+1 stijging van de landbouwactiviteiten met meer dan 10% 

 
--- (tweede criterium) oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk betrokken 

landbouwers is door milderende maatregelen teruggedrongen met meer dan 10% 

0 

wijziging van de landbouwactiviteiten is minder dan 10 % 

--- (tweede criterium) oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk betrokken 

landbouwers bedraagt minder dan 10% van het landbouwareaal 

-1 

daling van de landbouwactiviteiten met meer dan 10 % 

--- (tweede criterium)oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk betrokken 

landbouwers bedraagt meer dan 10% van het landbouwareaal 

-2 

daling van de landbouwactiviteiten met meer dan 50% 

--- (tweede criterium) oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk betrokken 

landbouwers bedraagt meer dan 50% van het landbouwareaal 

-3 

daling van de landbouwactiviteiten met meer dan 80% 

--- (tweede criterium) oppervlakte met (zeer) hoge perceelsimpact van sterk betrokken 

landbouwers bedraagt meer dan 50% van het landbouwareaal 
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10.7 Effectbepaling 

Het RUP bevestigt de agrarische bestemming van ca. 68 ha. Voor ca. 74 ha met actueel 

landbouwgebruik en ca. 51 andere ha met een landbouwbestemming voert het 

bestemmingswijzigingen of –verfijningen door die beperkingen voor de (potentiële) landbouw 

opleggen. Dit betreft dus in totaal ca. 61 % van het actuele landbouwgebruik en voor de 

herbestemmingen ca. 16 %. Deze herbestemmingen betreffen de omzetting naar bosgebied, 

naar twee types recreatiegebied en naar natuurgebied; de verfijningen betreffen (vooral) een 

drastische teeltbeperking tot het beheer van weiden en mogelijk van graslanden in functie 

van (occasioneel) medegebruik voor grootschalige culturele evenementen (o.m. festivals) en 

in functie van natuur. 

 

Door deze herbestemmingen en verfijningen worden 33 landbouwbedrijven gevat, waarvan 

vier die sterk betrokken zijn (samen voor 46,9 ha) bij het plangebied en 29 andere (samen 

voor 27,4 ha). Voor die vier sterk betrokken bedrijven heeft dit RUP voor 1,4 ha een zeer 

hoge perceelsimpact, voor 15,1 ha een hoge en voor 30,4 ha een matige impact. Bij de 

andere, minder sterk betrokken landbouwbedrijven heeft het RUP voor 1,3 ha een zeer hoge 

perceelsimpact. Bijgaande figuur geeft dit voor het toenmalige plangebied weer. 

 

De percelen met een zeer hoge perceelsimpact kennen hoofdzakelijk gespecialiseerde 

kapitaalintensieve teelten (fruitplantages), behalve een (het enige van een sterk betrokken 

landbouwbedrijf) dat wei- en hooiland is. Het merendeel van de percelen met hoge 

perceelsimpact van sterk betrokken landbouwbedrijven zijn akkers; zij bevinden zich alle in 

de stroken nabij de startbanen. 

 

Van de ongeveer veertien percelen in de centrale driehoek tussen de startbanen, waar de 

meeste evenementen zullen plaatsvinden, (waarvan een met zeer hoge perceelsimpact en 

op een na alle andere met hoge perceelsimpact en op een ander na alle van minder sterk bij 

het plangebied van dit RUP betrokken bedrijven) kennen – volgens informatie van de stad 

Sint-Truiden – na verwerving door haar al sinds meerdere jaren een precair gebruik. De 

betrokken landbouwers zijn al volledig door de stad vergoed en hebben met die middelen al 

enige tijd de gelegenheid gehad opportuniteiten te benutten om andere gronden aan te 

schaffen. 
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Ook in het deel van de centrale open ruimte (het natuurlijk amfitheater) waar het RUP de 

agrarische herbestemming bevestigt, is de bouw van landbouwbedrijfsgebouwen en grote 

constructies verboden; wat dit betreft wordt eenzelfde regeling als in de bouwvrije agrarische 

gebieden op de omringende plateaus toegepast (cfr. andere in opmaak zijnde en 

goedgekeurde RUP’s). De effecten naar de landbouwbedrijven zijn dus dezelfde als elders 

op de zuidelijke plateaus in Sint-Truiden en in de praktijk ook erg beperkt. Want in die 

andere RUP’s zijn uitbreidingsmogelijkheden nabij de bestaande landbouwzetels voorzien.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het RUP impact heeft op een behoorlijk deel (61 %) van de 

landbouwpercelen en het landbouwgebruik in het plangebied, maar dat het deel waar de 

landbouwactiviteit volledig verdwijnt veel kleiner is. En dat het aantal en de omvang van de 

percelen waar die impact echt groot is (hoge of zeer hoge perceelsimpact én sterk betrokken 

landbouwbedrijf) veel kleiner is, nl. ca. 16,5 ha of 15 % van het in gebruik zijnde 

landbouwareaal. De impact betreft in hoofdzaak de omzetting naar gras- en hooilanden voor 

de evenementenweide en kampeerweiden en blijft een beperkt landbouwgebruik (als beheer 

van de weiden) mogelijk.  

 

De zuidelijke strook van de centrale driehoek, vlak naast de hoofdstartbaan, is in het 

voorontwerp-RUP mee opgenomen in de bestemming ‘zone voor graslanden’. Zij bevat een 

derde, ca. 6 ha, van de percelen met de grootste perceelsimpact. Zoals uit de beschrijving in 

de toelichtingsnota blijkt, kan deze strook bij kleine evenementen niet worden gebruikt 

(veiligheidsafstand t.o.v. de startbaan) en is om dit te garanderen de aanleg van een 

natuurlijke afscherming (gracht met water of dikke en ondoordringbare struikenrij) op de rand 

ervan noodzakelijk. Bij occasionele grote evenementen, wanneer ook de startbaan wordt 

ingeschakeld (voor parkeergelegenheid), zal zij dus ook voor doorgangen daarheen maar 

beperkt kunnen worden ingeschakeld. De logische looproutes daarheen volgen overigens de 

verhardingen van de rondweg en de zogenaamde Duitse piste en hoeven deze strook zelfs 

niet te doorkruisen. Het aanwezige landbouwgebruik kan dus in de praktijk in grote mate tot 

helemaal behouden blijven en is compatibel met de evenementenorganisatie die het RUP 

beoogt.  

 

Dit geheel wordt beschouwd als een negatief effect (-2). 

 

Suggesties voor bijstelling en voor de toepassing van het plan 

 
Ook enkele milderende maatregelen, die van toepassing kunnen zijn op alle percelen met 

(zeer) hoge perceelsimpact, zijn mogelijk. Deze zijn weergegeven in punt 10.10. 

10.8 Effectbeoordeling 

Tabel 10.3: Effectbeoordeling Mens-landbouw 

Effectgroep Score 

Landbouw  -2 

 

10.9 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Geen van de ontwikkelingsscenario’s is relevant voor de discipline Mens-Landbouw. 
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10.10 Milderende maatregelen 

Hierbij kan voortgebouwd worden op de milderende maatregelen uit het LER voor het 

aanpalende PRUP Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem, te meer daar het voor 

een deel dezelfde landbouwers betreft. 

 

Het is duidelijk dat de economische landbouwuitbating van sommige landbouwbedrijven 

bemoeilijkt zal worden door het grondverlies. De realisatie van het RUP in huidig 

landbouwgebied betekent dat er minder landbouwgronden ter beschikking zullen zijn voor de 

landbouw in de regio. Flankerende maatregelen kunnen het verlies aan landbouwareaal voor 

de landbouwsector niet compenseren. Indien een flankerend beleid wordt opgesteld, heeft 

dit als doelstelling op niveau van de individuele bedrijven oplossingen aan te reiken, zodat 

bedrijfseconomische en sociale gevolgen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.  

 

De hier voorgestelde maatregelen zijn (voornamelijk) gericht op de uitbating van gronden en 

bedrijfsgebouwen door professionele landbouwers. Eventuele hobbylandbouw dienen 

correct behandeld te worden, maar deze maken geen deel uit van de hier voorgestelde 

maatregelen, tenzij anders vermeld. 

 
Maatregel op planniveau 

Goede communicatie over de geboden rechtszekerheid 

Het is voor de betrokken landbouwers belangrijk dat er juridische zekerheid gegeven wordt 

met betrekking tot de ruimtelijke bestemmingen van hun gronden. De landbouwers stellen 

zich vragen bij de rechtszekerheid van de resterende landbouwgronden op het voormalig 

militair domein Brustem. Voorliggend RUP geeft deze in de mate van het mogelijke, dit wil 

zeggen voor het plangebied van het RUP. 

De herbevestiging van een substantieel deel van de landbouwgronden in het plangebied als 

agrarisch gebied die het voorontwerp RUP reeds voorziet, geeft de landbouwsector meer 

rechtszekerheid dan nu.  

 

Ondersteunende goede communicatie hiervan naar de landbouwsector en de betrokken 

landbouwers is een ondersteunende milderende maatregel. 

 

Flankerende maatregelen 

Snelle en duidelijke informatie 

Landbouwers zijn geïnteresseerd om op korte termijn (meer) duidelijkheid te krijgen over de 

timing van de daadwerkelijke realisatie van de evenementensite. Ook vragen veel 

landbouwers zich allicht af of ze tussen de bestemmingswijziging en de daadwerkelijke 

ontwikkeling de gronden mogen blijven gebruiken. 

De onduidelijkheid weegt op de bedrijfsvoering, vooral voor bedrijven die op korte termijn 

willen investeren, die aanpassingen moeten doen om aan de milieuwetgeving te voldoen of 

die in meerdere projecten in de regio betrokken zijn. Als ze grond gaan kwijtraken, dan 

weten de landbouwers liefst zo snel mogelijk hoe lang landbouw er nog mogelijk zal zijn. 

 

Voor de betrokken landbouwers is het vaak onduidelijk bij wie zij terecht kunnen voor 

informatie omtrent plannen waarbij hun gronden mogelijk betrokken zijn. Daarom is het 

nodig om de betrokkenen proactief te informeren over het opzet, de stand van zaken en de 

resultaten van de verschillende processen in en rond het plangebied. In het bijzonder voor 

de landbouwers met gras- en hooilanden die occasioneel evenementen worden 
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ingeschakeld, is het belangrijk dat zij de timing hiervan tijdig kennen en er terdege rekening 

mee kunnen houden. Het is aan het stadsbestuur om hiermee aan de slag te gaan en de 

landbouwers op gepaste momenten op korte termijn en ook nadien te informeren. Een 

duidelijk aanspreekpunt voor de landbouwers kan incorrecte verhalen de wereld uit helpen. 

 

Bewaking uitvoering flankerend beleid 

De opmaak van een flankerend beleid is één zaak. De uitvoering ervan is een andere. Dit 

wordt mogelijk gerealiseerd door verschillende instanties en gespreid uitgevoerd in de tijd. 

Als coördinerende instantie kan het stadsbestuur zorgen voor het consequent en 

kwaliteitsvol uitvoeren van de vooropgestelde begeleidende maatregelen. 

 

 

 

Aankoop in der minne en pachtuittredingsvergoeding 

Soms is het voor bedrijven bespreekbaar dat ze indien nodig (een deel van) hun gronden 

verkopen. Het is echter evident dat de aankoopprijs die bedongen zal worden, hiervoor een 

cruciale factor vormt. De rol van het vroegere Comité van Aankoop, de huidige afdeling 

Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, die de schattingen uitvoert, is hierbij cruciaal.  

De gebruiker die onder de pachtwetgeving valt (pachter) kan voor het beëindigen van zijn 

gebruik een pachtuittredingsvergoeding krijgen. Deze vergoedingen zijn bij wet vastgelegd 

en hierover kan dus niet onderhandeld worden. 

 

Grondruil als alternatief voor onteigening 

Ruilgronden kunnen in principe verworven worden op de grondmarkt en toebedeeld worden 

aan de betrokken landbouwers d.m.v. een ruilakte. De organisatie hiervan kan gebeuren 

door de oprichting van een lokale grondenbank. Dergelijke grondenbank kan o.a. 

georganiseerd worden door de Vlaamse Landmaatschappij. Hiervoor dient uiteraard een 

overeenkomst opgemaakt te worden tussen de opdrachtgever en de uitvoerder van de 

lokale grondenbank. 

 

Een belangrijke voorwaarde voor deze grondruil is dat zowel de gebruiker als de eigenaar 

akkoord moeten zijn met deze grondruil. Voor percelen waarvan de landbouwer ook 

eigenaar is, kan deze maatregel dus vlotter toegepast worden. 

 

Een mogelijke beperking voor deze maatregel is de mate waarin een grondreserve kan 

opgebouwd worden in de omgeving van het gebied. De nieuwe percelen mogen immers niet 

verder verwijderd zijn van de bedrijfszetel, tenzij de bedrijfsleider hiermee uitdrukkelijk 

instemt. Een hinderpaal bij de opbouw van deze grondreserve wordt gevormd door de grote 

druk die heerst op de grondmarkt in de regio. Immers niet enkel landbouwers zijn op zoek 

naar grond.  

Voor de opbouw van een grondreserve moeten uiteraard ook voldoende liquide middelen 

vrijgemaakt worden. Deze middelen zijn noodzakelijk een tijdelijke financiering. De 

uiteindelijke kostprijs voor de ontwikkeling van het gebied verhoogt er niet door. Gronden die 

vrijgemaakt worden d.m.v. ruiloperaties moeten immers niet meer onteigend worden. 

Grondruil zorgt dus voor een meer aanvaardbare oplossing voor de betrokken landbouwer, 

maar genereert in principe geen meerprijs voor de overheid. Er is alleen een operationele 

kost voor de organisatie van een dergelijke lokale grondenbank. 
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In het aanpalende PRUP regionaal bedrijventerrein is gebleken dat deze maatregel de 

voorkeur van de grootste groep landbouwers wegdraagt; mogelijk is dit ook in het 

plangebied van dit RUP het geval en kan er naar een gezamenlijke oplossing gezocht 

worden voor het RUP en PRUP. In het bijzonder zijn grondruilen met uitbollende 

landbouwers in het domein en in de omgeving interessant; dit spoor wordt actief onderzocht. 

 

Gekoppeld aan voorliggend voorontwerp engageren de stad Sint-Truiden en het 

stadsontwikkelingsbedrijf AGOST zich om de gronden (ca. 12 ha) van de landbouwers uit de 

zuidoostelijke enclaves temidden het militair gebied uit te ruilen voor evenwaardige 

landbouwgronden nabij het domein (in de omgeving Kerkom, Aalst, Brustem). Dit 

ondersteunt niet alleen de bruikbaarheid van het militaire oefenterrein, maar draagt ook in 

belangrijke mate bij aan oplossingen voor de landbouwsector.  

 

Fasering 

In de praktijk zal het niet evident zijn om snel een oplossing te vinden voor alle landbouwers. 

Daarom wordt voorgesteld om waar mogelijk gefaseerd te werken bij de daadwerkelijke 

ontwikkeling van de evenementensite. Voor de kernzones daarvan is dat allicht niet 

haalbaar, maar voor randzones mogelijk wel. Fasering is een goede zaak, maar biedt 

uiteraard geen duurzame oplossing voor het grondverlies. Bij de realisatie op het terrein 

moeten de landbouwers toegang krijgen tot de percelen zolang ze bewerkbaar zijn. 

 

Stoppen met boeren 

Geheel uitbetaald worden en stoppen met boeren is mogelijk voor sommige landbouwers 

een optie. De grond die daarmee vrij komt kan dan mogelijk mee voor grondruil worden 

ingeschakeld. In het aanpalende PRUP regionaal bedrijventerrein was dit evenwel voor geen 

enkele betrokken landbouwer een optie. Een variante er op kan zijn dat landbouwers die 

gevat worden door onteigening mogelijks nog andere gronden in de buurt van het 

plangebied willen verkopen. 

 

Optimalisatie van het blijvende landbouwgebied 

Als sinds 2002 is er vanuit de landbouwers, actief in het voormalig militair domein Brustem, 

een vraag naar ruilverkaveling. Deze vraag werd in 2006 onderzocht door de Vlaamse 

Landmaatschappij. Omdat er toen geen duidelijkheid was over de invulling van het volledige 

gebied werd, in samenspraak met Stad Sint-Truiden, geconcludeerd dat het te vroeg was 

om een ruilverkaveling op te starten. 

Het optimaliseren van het blijvende landbouwgebied kan een meerwaarde bieden voor de 

aanwezige landbouw.. 

 

Monitoring - bewaking uitvoering flankerend beleid 

De opmaak van een flankerend beleid is één zaak. De uitvoering ervan is een andere. Dit 

wordt mogelijk gerealiseerd door verschillende instanties en gespreid uitgevoerd in de tijd. 

Als coördinerende instantie kan het stadsbestuur zorgen voor het consequent en 

kwaliteitsvol uitvoeren van de vooropgestelde begeleidende maatregelen. 

 

Synthese na milderende maatregelen 

Voor de discipline mens-landbouw zijn milderende maatregelen mogelijk en kunnen zij een 

belangrijk (milderend) effect hebben.  

 

Tabel 10.4: Effectbeoordeling Mens –landbouw na milderende maatregelen 
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Effectgroep Score 

Landbouw (-1 en 0) -1 
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11 Discipline Mens - mobiliteit 

11.1 Afbakening van het studiegebied 

De afbakening van het studiegebied verschilt in functie van de modus. Voor autoverkeer is 

er een ruime afbakening die reikt van E314 tot E40. Deze afbakening is op de illustratie 11.1 

weergegeven. Zoals verderop weergegeven, worden niet alle wegen binnen dit studiegebied 

bij evenementen ook effectief gebruikt. 

 

 

Illustratie 11.1: Studiegebied autoverkeer 

 

Voor de overige modi kan het studiegebied worden beperkt tot de directe omgeving 

(illustratie 11.2). 
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Illustratie 11.2: Studiegebied andere modi 

 

Het station van Landen wordt aanzien als het voornaamste aanvoerpunt van bezoekers voor 

evenementen op het domein van Brustem. Met zijn enkele spoorlijn kan het station van Sint-

Truiden niet voldoende capaciteit leveren. Ook voor Landen wordt echter gevreesd dat hier, 

ondanks het grote en vernieuwde busstation, er niet voldoende capaciteit zal zijn voor alle 

openbaar vervoer gebruikers. Daarom wordt voorgesteld om de last te verdelen over twee of 

drie stations. Het eerste station dat hiervoor in aanmerking komt is dat van Hasselt. Er zijn 

verschillende verbindingen en op de weg naar Brustem is nog ruimte om de pendelbussen te 

laten rijden. Derde mogelijke aanvulling is het station van Tienen. Hier komen dezelfde 

treinen als in Landen. De afstand tussen Brustem en Tienen is langer dan deze tussen 

Landen en Brustem. Het zal iets moeilijker zijn om een filevrije route te vinden voor de 

pendelbussen. Omwille van deze wijziging, wordt het studiegebied uitgebreid met de steden 

Hasselt en Tienen. 

11.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

11.2.1 Voetgangers  

Infrastructuur voor voetgangers is niet of beperkt aanwezig op de wegen in de omgeving van 

het projectgebied. Ten noorden van N3 is wel voldoende ruimte voor voetgangers voorzien. 

 

Belangrijk voor voetgangers zijn conflictvrije kruisingen met N3. In het verlengde van 

Aalsterweg is een fietstunnel onder N3 die perfect kan worden gebruikt om naar het 

festivalterrein te gaan. 
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11.2.2 Fietsers 

In de omgeving van het projectgebied zijn diverse fietsroutes gelegen. Het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) duidt onder andere N755, N80, N3 en N3e aan als 

functionele fietsroutes. N755 is niet voorzien van fietspaden, N3 beschikt over aanliggende 

fietspaden en langs N80 liggen gescheiden fietspaden. Dwars door het projectgebied en 

langs de westelijke rand zijn alternatieve fietsroutes weergegeven. De fietsroute doorheen 

het projectgebied moet nog worden doorgetrokken, de westelijke route volgt bestaande 

wegen. 

 

Naast de functionele fietsroutes zijn er verschillende recreatieve routes in de omgeving van 

het projectgebied aanwezig. Deze routes volgen hoofdzakelijk landelijke wegen zonder 

afzonderlijke fietspaden en met een beperkte wegbreedte. 

 

11.2.3 Openbaar vervoer 

Trein 

Het station van Sint-Truiden ligt langs spoorlijn 21. Dit is een geëlektrificeerd enkelspoor met 

een beperkt aanbod. Het station wordt elk uur bediend door twee IC-treinen tussen Genk en 

Gent-Sint-Pieters, in elke richting één. Tijdens de ochtendspits kan men bijkomend gebruik 

maken van twee P-treinen Hasselt – Brussel-Zuid en één P-trein Genk – Brussel-Zuid. Het 

aanbod tijdens de avondspits wordt eveneens verruimd met twee P-treinen Brussel-Zuid – 

Genk, één P-trein Brussel-Zuid – Hasselt en één P-trein Genk – Landen.  

Het station van Landen (15km van het gebied) ligt langs de veel belangrijker spoorlijn 36 en 

heeft een ruimer aanbod. 

  

 

Illustratie 11.3: Spoorschema 
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Bus 

In de omgeving van het projectgebied zijn drie buslijnen aanwezig. Op N3 rijden twee 

buslijnen (26 en 41). De lijnen geven aansluiting op het station van Sint-Truiden maar zijn 

vooral op woon-schoolverkeer gericht. Lijn 26 rijdt tot Oreye, een gemeente in het 

arrondissement Borgworm in de provincie Luik. Lijn 41 verbindt Sint-Truiden met Jeuk, een 

deelgemeente van de gemeente Gingelom in de provincie Limburg. 

 

Langs N80 ligt lijn 42. Deze lijn geeft eveneens aansluiting op het station van Sint-Truiden 

en verbindt de stad met Montenaken en Landen. De lijn heeft een frequentie van een uur en 

in de spits van een half uur. 
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Illustratie 11.4: Lijnvoering De Lijn 

 

11.2.4 Gemotoriseerd verkeer 

Het stadsmodel Sint-Truiden 2007+ geeft een gedetailleerde weergave van de verdeling van 

het autoverkeer over het wegennetwerk in de referentiesituatie tijdens de avondspits. Het 

stadsmodel is een unimodaal macroscopisch model, gebaseerd op het multimodaal 

strategisch personenmodel Limburg. Het stadsmodel betreft een uitsnede uit dit provinciaal 

model die verfijnd is tot op een mesoscopisch niveau (het toevoegen van wegen, 

zoneverfijning, enz.). Vervolgens zijn er lokale tellingen aan het netwerk toegevoegd en is 

hiernaar gekalibreerd.  

 

Het stadsmodel 2007+ betreft een update van de basissituatie van 2007. Er werden onder 

andere netwerkaanpassingen uitgevoerd en volgende nieuwe verkavelingen en projecten 

toegevoegd: 

 

 

Illustratie 11.5: nieuwe verkavelingen/projecten toegevoegd aan stadsmodel 

 

Voor deze studie werd het model opgehoogd naar 2015 om de modelresultaten zo actueel 

mogelijk te maken. In Illustratie 11.6 kan men de verschillen zien tussen de toestand 2007+ 

(2007+ is de toestand van 2007 met toevoeging van een aantal ontwikkelingen, zie illustratie 

11.5) en deze van 2015. Al bij al blijft de toename van het verkeer beperkt tot enkele 

tientallen voertuigen per uur.  
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Illustratie 11.6: Verschilplot (pae/h) – 17u – 18u referentie 2015 min referentie 2007+ (bron MINT) 

 

In de bestaande situatie zijn N3, N80-noord en N79 de belangrijkste invalswegen voor Sint-

Truiden. N80 is het drukst en heeft 2 rijstroken per richting.  

 

 

Illustratie 11.7: Stadsmodel Sint-Truiden referentie 2015 middag 12 – 13 u (bron: Mint) 

 

N80 

N79 

N3 
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De mobiliteitssituatie in de omgeving van Sint-Truiden is door het Verkeerscentrum 

Vlaanderen in beeld gebracht, met als basis de situatie in 2008 (VVC, Rapport simulaties 

festivalterrein Brustem, juni 2011). Navolgende intensiteitenschema’s geven deze 

referentiesituaties ’s middags en ’s avonds weer.  

 

  
Referentiesituatie VVC middag 12- 13 u  Referentiesituatie VVC avond 17- 18 u 

Illustratie 11.8: intensiteitenschema’s 

 

 

11.2.5 Streefbeeld N80 en daarbij horend Masterplan 

Het streefbeeld N80-N3, opgemaakt door A + D Milieu n.v. (2008), heeft hoofdzakelijk tot 

doel om de doorgaande verkeersstromen zo veel mogelijk te scheiden van de lokale 

verkeersstromen. 

 

Omdat nog niet duidelijk is welke delen van het streefbeeld zullen worden verwezenlijkt, en 

nog minder wanneer dit zal gebeuren, wordt de realisatie van dit streefbeeld niet in deze 

MER meegenomen.  
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Illustratie 11.9: Concept N80-N3 

 

11.3 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

De effecten worden afzonderlijk voor de verschillende types verkeersdeelnemers 

beoordeeld: de voetgangers en fietsers, het openbaar vervoer en het overige gemotoriseerd 

verkeer. 

11.3.1 Methodische aspecten 

Omwille van grote marges bij dit dossier (aantallen, herkomst, vervoerswijze), is het moeilijk 

om gedetailleerde uitspraken te doen. Om deze reden is er dan ook voor gekozen om meer 

energie te steken in maatregelen die de hinder van de geplande activiteiten zoveel mogelijk 

beperken (autotoegang voor grootschalige evenementen langs N80, routes voor logistiek, 

pendelroutes bussen, enz…). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 102  

 

11.3.2 STOP-principe 

Bij de benadering van de mobiliteit zal steeds uitgegaan worden van het STOP-principe. 

Voetganger en fietsers zullen voorrang krijgen op openbaar vervoer en privé autoverkeer. 

Openbaar vervoer zal steeds voorgaan op privé autoverkeer. 

11.3.3 Voetgangers en fietsers 

De effecten op de bestaande voetgangers- en fietsersstromen zullen in de onmiddellijke 

omgeving van het festivalterrein aanzienlijk zijn. Tijdelijke ingrepen zullen er echter voor 

zorgen dat voetgangers en fietsers zo weinig mogelijk hinder ondervinden, dit om bezoekers 

zoveel mogelijk met alternatieve modi te laten toekomen. Fietsers en voetgangers moeten 

dan ook voorrang krijgen op de andere modi. 

 

De hinder voor voetgangers en fietsers zal vooral bestaan uit omwegen die ontstaan omdat 

mogelijk sommige routes niet toegankelijk zullen zijn. De hinder zal vooral voelbaar zijn 

tijdens werkdagen. In een vergelijking met de referentiesituatie zal worden bekeken in 

hoeverre de normale gebruikers van de omgeving zullen worden gehinderd. 

 

Deze effecten worden kwalitatief beschreven; vooral wordt gezocht naar maatregelen om de 

negatieve effecten voor de voetgangers en fietsers, en in het bijzonder voor de 

dagdagelijkse fietsers en voetgangers die het festival niet bezoeken, te verminderen. 

11.3.4 Openbaar vervoer 

Net zoals voor voetgangers en fietsers worden ook op het vlak van het openbaar vervoer tal 

van maatregelen genomen om OV-bezoekers (bij een groot festival ongeveer 30.000) zo vlot 

mogelijk naar het festivalterrein te krijgen. Pendelbussen zullen daarbij een belangrijke rol 

spelen.  

 

In een vergelijking met de referentiesituatie zal worden bekeken in hoeverre de normale 

gebruikers van het openbaar vervoer zullen worden gehinderd. 

 

De hinder voor het openbaar vervoer zal bestaan uit verliestijd als gevolg van de grote 

drukte. 

11.3.5 Gemotoriseerd verkeer 

De effecten voor het gemotoriseerd verkeer worden voor twee verschillende situaties 

beoordeeld: de bijzondere situatie bij een groot evenement (dat zich maximum twee keer per 

jaar voordoet) en de situatie bij een middenschalig evenement (dat zich max. 7 keer per jaar 

voordoet).  

 

Alhoewel ook voor het autoverkeer heel wat extra maatregelen zullen worden genomen 

(bijvoorbeeld aparte routes voor leveranciers en artiesten), zal veel van het extra 

autoverkeer op de toevoerwegen naar Sint-Truiden terechtkomen. Het is noodzakelijk om na 

te gaan of deze toename door dit wegennet kan worden verwerkt. 

 

Verkeersgeneratie bij organisatie van een festival 

De toename van het autoverkeer bij de organisatie van een festival werd berekend met de 

hulp van simulaties. De simulaties zijn uitgevoerd met het provinciaal model van Vlaams 
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Brabant (versie 3.5.3) waarin de regio rond Sint-Truiden zowel naar zonering als naar 

netwerk gedetailleerd is. Dit model is initieel opgesteld voor de evaluatie van een verbinding 

tussen Sint-Truiden en de E40. Het bleek voor deze simulaties het meest aangewezen 

modelinstrument te zijn. De verfijningen die uitgevoerd zijn, zorgen ervoor dat het netwerk en 

de zonering in de model overeenstemmen met het netwerk en de zonering van het 

provinciaal model van Limburg. Zoals uit vroegere simulaties rond Sint-Truiden reeds bleek, 

is de relatie met Brussel, Leuven en Tienen (en andere steden en gemeentes in die richting) 

zeer belangrijk. Dit maakt dat de westelijke kant van Sint-Truiden ook correct gemodelleerd 

moet worden. In praktijk was het eenvoudiger om hiervoor het model van Vlaams-Brabant te 

verfijnen rond Sint-Truiden, in plaats van het model van Limburg te verfijnen tot bij Brussel.  

 

De automatrix is enerzijds gebaseerd op een reeks socio-economische gegevens en 

anderzijds op het gemiddeld verplaatsingsgedrag in Vlaanderen. De socio-economische 

gegevens bestaan onder meer uit de inwoners (opgesplitst in leeftijdscategorieën), 

schoolgaanden en –bevolking en tewerkstelling (opgesplitst in 9 categorieën zoals 

bijvoorbeeld landbouw, diensten, administratie en industrie). Al deze gegevens zijn 

gekoppeld aan de zonering van het model, zodat alle socio-economische factoren correct 

zijn voor elke zone. De gegevens zijn onder meer afkomstig van het NIS, de RSZ en het 

RIZIV. 

 

Het betreft twee scenario’s die unimodaal zijn doorgerekend (auto- en vrachtverkeer) en 

waarbij is uitgegaan van twee aansluitingen van het festivalterrein op het wegennetwerk, 

namelijk een aansluiting op N80 bij grootschalige festivals en een aansluiting van de 

bestaande rotonde op N3 bij middenschalige evenementen.  

 

Het RUP voorziet deze beide toegangen.  

 

 scenario 1: openingsdag van een groot festival als Rock Werchter (80.000 bezoekers) 

 scenario 2: dag van een middenschalig evenement (max. 30.000 bezoekers). 

 

Voor beide scenario’s is een middagspitsuur (12u – 13u) doorgerekend aangezien dit het 

drukste uur is naar aankomsten van evenementengangers toe en voor scenario 1, met een 

meer gespreide aankomst van festivalgangers ook een avondspitsuur (17u – 18u) 

doorgerekend, aangezien dit het drukste uur van de dag is. 

 

Voor de grootte van de cijfers voor een grootschalig festival is een beroep gedaan op de 

gegevens van het festival van Werchter.  

 

Er is uitgegaan van volgende gegevens voor de bepaling van de herkomst-

bestemmingscijfers bij een grootschalig festival: 

 80.000 bezoekers (scenario 1) komen op het festival aan op de openingsdag (info 

Werchter) 

 30.000 bezoekers komen met het openbaar vervoer (info Werchter) 

 4.000 bezoekers komen met de fiets (info Werchter) 

 46.000 bezoekers komen met de auto (info Werchter) 

 de wagenbezetting bedraagt gemiddeld 3 personen per wagen (info Werchter) 

 15.333 auto’s komen op de openingsdag naar het festival (info Werchter) 

 13,4% van de openbaar vervoergebruikers en autogebruikers komen tussen 12u en 13 u, 

5,6% tussen 17u en 18u (info Werchter) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 104  

 

 85% van de auto’s komt uit België, 15% uit Nederland (aanname) 

 voor de verdeling binnen België zijn de bevolkingscijfers voor de 18 tot 35-jarigen per 

statistische sector genomen. Indien er dus bijvoorbeeld 1.000 jongeren in Brugge en 

1.000 in Genk wonen, zullen er van deze steden evenveel voertuigen naar het 

festivalterrein rijden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de bevolkingscijfers in 

Brussel en Wallonië gedeeld zijn door 3 omdat er van uitgegaan wordt dat de grote 

festivals in Vlaanderen in verhouding meer toeschouwers uit Vlaanderen lokken dan uit 

Brussel en Wallonië (aanname) 

 toeschouwers uit Sint-Truiden of één van de buurgemeenten komen niet met de auto. 

(aanname) 

 

Er is verhoudingsgewijze uitgegaan van volgende gegevens voor de bepaling van de 

herkomst-bestemmingscijfers bij een middenschalig festival: 

 30.000 bezoekers (scenario 2) komen naar het evenement 

 11.250 bezoekers komen met het openbaar vervoer (intrapolatie) 

 1.500 bezoekers komen met de fiets (intrapolatie) 

 17.250 bezoekers komen met de auto (intrapolatie) 

 de wagenbezetting bedraagt gemiddeld 3 personen per wagen 

 5.750 auto’s komen naar het evenement (intrapolatie) 

 zelfde aantallen openbaar vervoergebruikers en autogebruikers als bij een grootschalig 

festival (d.w.z. 2.055 auto’s, of 36 %) komen tussen 12u en 13 u (worst case scenario) 

 85% van de auto’s komt uit België, 15% uit Nederland (aanname) 

 voor de verdeling binnen België wordt dezelfde verdeling gehanteerd (aanname) 

 toeschouwers uit Sint-Truiden of één van de buurgemeenten komen niet met de auto. 

(aanname) 

 

De cijfers betreffen een theoretische benadering aangezien er noch over HB-cijfers, noch 

over de distributie van de bezoekers gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn.  

 

Toename verkeersintensiteiten bij evenementen 

Op basis van voormelde aannamen heeft het Verkeerscentrum Vlaanderen de effecten 

inzake auto-intensiteiten voor de omgeving van Sint-Truiden berekend. Navolgende 

verschillenplots geven de resultaten hiervan ten opzichte van de referentiesituatie (2008) 

weer.  

 

verschillenplot scenario 1 (12u-13u) 
 

verschillenplot scenario 1 (17u-18u) 
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 verschillenplot scenario 2 (12u-13u)    verschillenplot scenario 2 (17u-18u) 

Illustratie 11.10: verschillenplots VVC verschillenplots tussen referentietoestand en de start van een grootschalig en 

een middenschalig evenement (de intensiteiten zin weergegeven in tabel 11.4) 

 

De bijkomende verkeersgeneratie als gevolg van een festival / evenement zal hoofdzakelijk 

tijdens de middagspits pieken. De intensiteiten zijn er dan te vergelijken met deze van een 

drukke avondspits. Hoe groter het evenement, hoe groter de piek. Het overgrote deel van de 

bezoekers komt uit westelijke richting en maakt, komende van E40, gebruik van N3 en N80 

om het festivalterrein te bereiken. E40 blijkt niet de enige aanvoerroute voor N80. Via 

Waasmont en Landen lopen eveneens belangrijke stromen. 

 

Bij de berekeningen met het provinciaal model dat hiervoor is gebruikt, is nog uitgegaan van 

verschillende toegangen tot het terrein. Met enkel een zuidwestelijke toegang zal de druk op 

N3 en N80 nog iets groter zijn.  
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Toedeling bij de organisatie van een festival 

Uit voorgaande kaarten is af te leiden welke toegangswegen het meest worden gebruikt 

richting het festivalterrein. Het gaat om volgende percentages: 

 

 

toedeling scenario 1 (12u-13u) 
  

toedeling scenario 1 (17u-18u) 

 

toedeling scenario 2 (12u-13u) 

 

toedeling scenario 2 (17u-18u) 

Illustratie 11.11: Toedeling gewoon en extra groot festival 

 

Aan de hand van de routebeschrijving van Google Maps is nagegaan wat het bereik is van 

deze toegangswegen.  
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Illustratie 11.12: Bereik toegangswegen Sint-Truiden (bron: Google maps) 

 

Een vergelijking tussen bovenstaande figuren geeft aan dat ongeveer een derde van de 

bezoekers vanuit het westen van het land komt, een derde van het zuidwesten en een derde 

vanuit het noorden van het land en Nederland. Een kleine 15% komt vanuit de richting 

Tongeren en slechts een heel klein deel vanuit het zuidoosten van het land. 

 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in de berekening van het festivalmodel er van 

uitgegaan wordt dat de grote festivals in Vlaanderen in verhouding meer toeschouwers uit 

Vlaanderen lokken dan uit Brussel en Wallonië. Dit spreekt bovenstaande figuren tegen 

aangezien een derde van de bezoekers via N80 vanuit het zuidwesten (Namen, Charlerloi, 

enz.) van het land blijkt te komen. Dit is verklaarbaar vanuit het idee dat het merendeel van 

de bezoekers dat via N80 komt, via E40 vanuit het westen van het land komt. Zij blijven een 

tijdje langer op E40 rijden om de volgende relevante afrit te nemen. Dit betekent dat 

ongeveer de helft van het aantal bezoekers vanuit het westen van het land zal komen. 

 

Doorrekening in stadsmodel Sint-Truiden 

Om het totale gegenereerde verkeer te bekomen tijdens de organisatie van een festival, 

worden de berekende verkeersstromen volgens het provinciaal model Vlaams-Brabant 

toegevoegd aan het stadsmodel Sint-Truiden. Het stadsmodel geldt als basis vanwege zijn 

detailleringsgraad. Op die manier kan op kruispuntniveau de capaciteit worden nagegaan.  

 

Het stadsmodel is enkel een avondspitsmodel. De verhoudingen tussen de middag- en 

avondspits van de referentiesituatie van het provinciaal model Vlaams-Brabant zijn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 108  

 

toegepast op het stadsmodel om eveneens een middagspitsmodel te bekomen met een 

hoge detailleringsgraad. De referentiesituatie van het stadsmodel tijdens de middag- en 

avondspits zijn hieronder in vereenvoudigde weergave weergegeven. 

 

 

Illustratie 11.13: Referentiesituatie 2015, stadsmodel 12u-13u, huidige wegennet 
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Illustratie 11.14: Referentiesituatie stadsmodel 2015, 17u-18u, huidige wegennet 

 

11.4 Effectuitdrukking 

De hinder voor de reguliere voetgangers en fietsers (niet bezoekers) zal vooral bestaan 

uit omwegen die ontstaan omdat mogelijk sommige routes niet toegankelijk zullen zijn. De 

effecten worden kwalitatief besproken op basis van de verwachtte tijdswinst/ tijdsverlies.  

 

De hinder voor het openbaar vervoer zal bestaan uit verliestijd als gevolg van de grote 

drukte. De effecten worden kwalitatief besproken op basis van de verwachte inkorting/ 

verlenging van de rijtijd. 

 

Voor de hinder voor gemotoriseerd verkeer van een festival zal worden nagekeken hoe 

de auto intensiteiten toenemen op de middag en in de avondspits. Deze toename zal worden 

uitgedrukt in pae per uur. De toenames van de intensiteiten voor verschillende scenario’s 

werden berekend in het Vlaams Verkeerscentrum. 

11.5 Beoordelingskader 

Tabel 11.1: Beoordelingskader hinder voor fietsers en voetgangers 

Beoordeling  Tijdswinst/ -verlies 

+3 aanzienlijk positief effect tijdswinst 20% of groter 

+2 positief effect tijdswinst 10% of groter 

+1 beperkt positief effect tijdswinst 5% of groter 
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0 geen verandering Geen wijziging 

-1 beperkt negatief effect tijdsverlies 5% of groter 

-2 negatief effect tijdsverlies 10% of groter 

-3 aanzienlijk negatief effect tijdsverlies 20% of groter 

 

Tabel 11.2: Beoordelingskader hinder voor openbaar vervoer 

Beoordeling  Inkorting / verlenging rijtijd 

+3 aanzienlijk positief effect de rijtijden worden 20% korter 

+2 positief effect de rijtijden worden 10% korter 

+1 beperkt positief effect de rijtijden worden 5% korter 

0 geen verandering Geen wijziging 

-1 beperkt negatief effect de rijtijden worden 5% langer 

-2 negatief effect de rijtijden worden 10% langer 

-3 aanzienlijk negatief effect de rijtijden worden 20% langer 

 

Tabel 11.3: Beoordelingskader hinder voor gemotoriseerd verkeer 

Beoordeling  Verandering intensiteiten 

+3 aanzienlijk positief effect intensiteiten verlagen met 300 pae 

+2 positief effect intensiteiten verlagen met 200 pae 

+1 beperkt positief effect intensiteiten verlagen met 100 pae 

0 geen verandering Geen wijziging 

-1 beperkt negatief effect intensiteiten verhogen met 100 pae 

-2 negatief effect intensiteiten verhogen met 200 pae 

-3 aanzienlijk negatief effect intensiteiten verhogen met 300 pae 

 

11.6 Effectbepaling 

De festivalganger is voorbereid op tijdverlies, omlopen of rijden, aanschuiven, volle treinen 

en bussen. Voor hem is dat inherent verbonden aan een festivalbezoek. De gewone 

bezoeker of bewoner van de omgeving van Brustem die geen festivalbezoeker is, zal vooral 

hinder ondervinden in zijn mobiliteit. De effecten zullen dan ook beschreven worden aan de 

hand van de effecten op de niet-festivalganger. 

11.6.1 Voetgangers en fietsers 

4.000 fietsers komen er naar een groot festival. Deze hebben ongeveer 7.000m
2
 nodig om 

hun fietsen te stallen. Op het drukste moment zullen er 536 fietsers per uur toekomen. Dit 

zijn er 9 per minuut. Als de fietsen gemarkeerd worden (anti diefstal) heeft men een halve 

minuut nodig per fiets. Dit wil zeggen dat er 5 toegangspoorten nodig zijn om de fietsen op 

het piekmoment te kunnen verwerken. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 111  

 

De effecten op de bestaande voetgangers- en fietsersstromen zullen in de onmiddellijke 

omgeving van het festivalterrein aanzienlijk zijn. Tijdelijke ingrepen zullen er echter voor 

zorgen dat voetgangers en fietsers zo weinig mogelijk hinder ondervinden, dit om bezoekers 

zoveel mogelijk met alternatieve modi te laten toekomen. In een vergelijking met de 

referentiesituatie zal worden bekeken in hoeverre de normale gebruikers van de omgeving 

zullen worden gehinderd. Daar de grootste drukte rond de middag wordt voorspeld, zal de 

hinder voor het gewone woon- werkverkeer wel meevallen. De evenementen zullen niet voor 

omrijfactoren zorgen maar wel voor tijdverlies. Het kruisen van een aantal drukke 

verkeersstromen zal voor het nodige oponthoud zorgen. Het gaat hier dan vooral over 

fietsers- en voetgangersstromen. De stromen met pendelbussen (frequentie 1 bus per 

minuut) vormen geen echte barrière. De autostromen zitten vooral op de hoofdwegen waar 

lichten de oversteekbaarheid garanderen. 

 

Gelukkig vallen de meeste festivals tijdens de schoolvakantie zodat het fietsers- en 

voetgangersverkeer beperkt is. 

 

Vooral op de route van het station naar het terrein zullen voetgangers en fietsers hinder 

ondervinden van de grote groepen festivalgangers. Ook tussen de afzetplek en het terrein 

zal er hinder zijn.  

 

Er zijn geen tellingen en berekeningen nodig om te weten dat het tijdverlies voor een 

belangrijk deel van de niet festivalgangers groot zal zijn. Vooral het zuidelijk deel van de stad 

(tussen station en festivalterrein zal hierdoor getroffen worden. Vandaar dat men kan 

besluiten dat er bij de start en op het einde van een belangrijk evenement een aanzienlijk 

negatief effect zal zijn voor voetgangers en fietsers (-3). 

11.6.2 Openbaar vervoer 

Als alle openbaar vervoer gebruikers bij een grootschalig festival pendelbussen gebruiken 

dan worden er op het drukste uur (tussen 12u en 13u) 4.020 personen (13,4%) aangevoerd. 

Met een gemiddelde bezetting van 60 personen per bus (bezetting is laag omwille van de 

meegenomen bagage) komen er dan 67 bussen toe op een uur. Dit is 1 bus per minuut. Als 

men er van uit gaat dat het station van Landen ongeveer 2/3 van de treinreizigers zal 

aanvoeren en het station van Sint-Truiden het resterende derde dan betekent dat er 44 

bussen per uur uit Landen moeten komen en 22 van uit het station van Sint-Truiden. 

 

Een rit van en naar Landen zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Dat betekent daar er 

ongeveer 33 bussen nodig zijn voor het transport van landen naar de site. De route naar het 

station van Sint-Truiden is aanmerkelijk korter. Hiervoor zal men ongeveer een 8-tal bussen 

nodig hebben.  

 

Om het hoge aantal bussen te beperken kan men gelede bussen inzetten (100 personen per 

bus). Men heeft dan nog 20 bussen nodig voor Landen en 5 voor het station van Sint-

Truiden. Gelet op het profiel van o.m. Romeinse weg in Sint-Truiden en Attenhovestraat in 

Landen is dit echter minder wenselijk.  

 

Bij deze aantallen moet er men er wel mee rekening houden dat de berekeningen zijn 

gemaakt voor het drukste uur. Voor en na de middag kan het aantal bussen dalen. 
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Deze bussen gebruiken het tracé van lijn 42 Sint-Truiden – Landen en het tracé van 

Naamsesteenweg – Landenstraat – Fabrieksstraat, alle wegen die deze (tijdelijke) 

piekstroom aan kunnen. Voor Velmerlaan betekenen de 44 bussen op het piekmiddaguur 

(66 pae) een weliswaar verdubbeling van de intensiteit van het festivalpiekuur, maar deze 

blijft daarmee met net geen 130 pae ver beneden de verkeersleefbaarheidsdrempel. Voor 

Fabrieksstraat – Landenstraat betekenen deze 44 bussen (66 pae) een toename met ca. 

eenzesde, maar met een intensiteit van max. 450 pae op het festivalpiekuur blijft deze 

daarmee eveneens beneden de verkeersleefbaarheidsdrempel.  

 

Net zoals voor voetgangers en fietsers worden ook op het vlak van het openbaar vervoer tal 

van maatregelen genomen om bezoekers zo vlot mogelijk naar het festivalterrein te krijgen. 

Pendelbussen zullen daarbij een belangrijke rol spelen. In een vergelijking met de 

referentiesituatie zal worden bekeken in hoeverre de normale gebruikers van het openbaar 

vervoer zullen worden gehinderd. 

De vertraging van het openbaar vervoer wordt uitgedrukt in %. Vertragingen van meer dan 

20% zijn niet wenselijk.  

 

Het is overduidelijk dat het openbaar vervoer bij belangrijke evenementen (max. 2x per jaar) 

erge hinder zal onder vinden. Vooral de lijn 42 (N80) kan sterk worden gehinderd en 

mogelijk zal moeten omrijden. Ook de bundel van buslijnen in het centrum zal worden 

gehinderd. Ondanks dat de belangrijkste hinder niet tijdens de ochtend – of avondspits zal 

vallen, kan men van een aanzienlijk negatief effect kan spreken (-3). 

11.6.3 Gemotoriseerd verkeer 

Bereikbaarheid bedrijventerrein Lichtenberglaan 

Alhoewel ook voor het autoverkeer heel wat extra maatregelen zullen worden genomen 

(bijvoorbeeld aparte routes voor leveranciers en artiesten), zal veel van het extra 

autoverkeer op de toevoerwegen naar Sint-Truiden terechtkomen.  

 

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein aan de Lichtenberglaan moet gegarandeerd 

blijven tijdens een evenement. Omdat alle belangrijke toegangen bij een grootschalig 

evenement aan de andere zijden van het festivalterrein liggen zal de bereikbaarheid nooit in 

het gedrang komen. Uit de modelresultaten blijkt dat er aan de noordoost zijde genoeg 

capaciteit overblijft. De middenschalige (dag)evenementen zullen hoofdzakelijk tot nagenoeg 

uitsluitend in weekeindes of op feestdagen plaatsvinden. 

 

Doorrekening in stadsmodel Sint-Truiden voor een grootschalig festival 

Volgende figuren geven voor de middag- en avondspits de verkeersintensiteiten weer bij de 

organisatie van een festival met 80.000 bezoekers (scenario 1) voor het bestaande 

wegennet. 
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Illustratie 11.15:, wegennet bij een grootschalig festival op de middag 12 – 13 uur 

 

 

Illustratie 11.16: Wegennet bij een grootschalig festival in de avondspits, 17 – 18 uur 
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Voor de beoordeling van wijzigingen in de doorstroming en de leefbaarheid wordt rekening 

gehouden met de stijging van de intensiteiten. 

Toegepast op de invalswegen naar Sint-Truiden betekent dit (telkens voor de rijrichting naar 

het domein): 

 

Tabel 11.4: Intensiteiten grootschalig evenement 

 
 

 

Illustratie 11.17: situering intensiteiten grootschalige evenementen 

 

De grootste toenames, zowel absoluut als verhoudingsgewijs, kan men vaststellen op het 

zuidelijk deel van de N80 (ten zuiden van de toegang). Het noordelijk deel van de N80 en 

het centrale deel van de N3 kennen belangrijke toenames (500 pae per uur). Het 
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zuidoostelijk deel van de N3 (vanaf rotonde) kent een afname van het verkeer. De reden 

hiervoor is eenvoudig uit te leggen. In illustratie 11.17 kan men zien dat dit deel van de N3 

slechts voor een zeer beperkt deel van de aanvoer naar het festival zorgt (maximum 3%). 

Door communicatie en informatie zal een deel van het reguliere verkeer de omgeving van 

Sint-Truiden mijden. Dit zal op dit deel van de N3 tot een vermindering van de hoeveelheid 

verkeer zorgen. 

 

Vooral de toename van de verkeersdrukte op het zuidelijk deel van N80 zal sluipverkeer 

kunnen veroorzaken. De kans bestaat dat men via Kerkom rond het domein zal willen rijden. 

Ook de route over Velm en de Velmerlaan zal moeten bewaakt worden om sluipverkeer te 

vermijden. 

 

N789 Borgwormsesesteenweg vormt in theorie onderdeel van de route die het kleinere 

aandeel festivalbezoekers die uit het oosten komen logischerwijze zullen volgen. Uit de 

intensiteitenschema’s blijkt dat in praktijk in de omgeving van het festivalterrein nauwelijks 

hogere intensiteiten op deze weg zullen voorkomen; logischerwijze is dat dan verderop 

vanaf de snelweg ook niet het geval.  

 

Een deel van de bezoekers zal met de auto worden afgezet. Dit betekent dat er ook 

vertrekkende auto’s zullen zijn. Het is moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers er zullen 

worden afgezet. Dit verschilt van festival tot festival (weinig in Werchter en een stuk meer 

tijdens Pukkelpop). Mogelijk kan men een afzetplek creëren ter hoogte van het kruispunt Jan 

van Xantenlaan – Aalsterweg. Festivalgangers kunnen dan via de Aalsterweg gemakkelijk 

het festivalterrein bereiken (1,3 km tot de rand van het terrein).  

 

Zowel op de N80 als op de N3 zijn er op de middag toenames van meer dan 300 pae per 

uur. In de avondspits is er enkel op het zuidelijk gedeelte van de N80 een toename van meer 

dan 300 pae. Dit effect wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld (-3).  

 

Doorrekening in stadsmodel Sint-Truiden voor een middenschalig evenement 

Volgende figuur geeft voor de middagspits (meest relevant voor een dagevenement) de 

verkeersintensiteiten weer bij de organisatie van een evenement met 30.000 bezoekers 

(scenario 2) voor het bestaande wegennet. 
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Illustratie 11.18:, wegennet bij een middenschalig evenement op de middag 12 – 13 uur 
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Illustratie 11.19: Wegennet bij een middenschalig evenement op de middag, 12 – 13 uur (detail) 

 

Voor de beoordeling van wijzigingen in de doorstroming en de leefbaarheid wordt rekening 

gehouden met de stijging van de intensiteiten. Toegepast op de invalswegen naar en in Sint-

Truiden betekent dit (telkens voor de rijrichting naar het domein): 

 

Tabel 11.5: Intensiteiten middenschalig evenement 

 

 

referentie bestaand wegennet verschil

12-13 u 12-13 u

N79 Tongersestwg 460 610 150 +33%

N80 noord 820 1170 350 +43%
N3 Haspengouwlaan tussen 

Tiensestwg en N80 810 1170 360 +44%

N3 Haspengouwlaan tussen 

N80 en Luikerstwg 260 500 240 +92%

N80 zuid 370 830 460 +124%

N3 west 530 930 400 +75%

Luikersteenweg N3e 300 1100 800 +267%
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De grootste toenames, zowel absoluut als verhoudingsgewijs, kan men vaststellen op het 

zuidelijk deel van N80 zuid en op Luikersteenweg N3e, een lokale straat. Op N3 west en 

N80 noord, twee wegen met twee rijstroken, blijven de toenames in verhouding veel kleiner. 

Opvallend is de relatief grote toename in het gedeelte van N3 tussen N80 en 

Luikersteenweg, vlak bij de toegang tot het domein, waar echter de totale intensiteit voor een 

weg met twee rijstroken erg laag (500 pae per uur) blijft. Daartegenover staat de 

onaanvaardbaar grote toename in Luikersteenweg N3e, waar daarmee de 

verkeersleefbaarheidsnorm fors wordt overschreden, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. 

Wellicht is deze verkeerde autostroom het gevolg van de moeilijke oprijdbaarheid van N3 

vanaf N80 zuid op het zuidelijk knooppunt van dit complex. Zowel de auto’s komende vanuit 

het noorden als vanuit het zuiden moeten hier via één rijstrook van de oprit naar N3. Dit is 

een duidelijke bottleneck. 

Een tweede probleem situeert zich op de rotonde van de toegang tot het domein op N3 en 

de toegangsdreef van het domein zelf (met één rijstrook). Met haar huidige inrichting kan 

deze dreef de inkomende stroom van 1.640 wagens niet verwerken. 

 

Bij een grootschalig festival zijn er zowel op de N80 als op delen op de N3 op de middag 

toenames van meer dan 300 pae per uur. Dit effect wordt als aanzienlijk negatief 

beoordeeld (-3).  

Bij een middenschalig evenement zijn er zowel op de N80, op delen op de N3 als op 

Luikersteenweg N3e op de middag toenames van meer dan 300 pae per uur. Dit effect wordt 

als aanzienlijk negatief beoordeeld (-3).  

11.7 Effectbeoordeling 

Tabel 11.6: Effectbeoordeling discipline Mens - mobiliteit 

Effectgroep Beoordeling  

 Grootschalig evenement Middenschalig evenement 

Hinder voor fietsers en voetgangers -3 

Hinder voor openbaar vervoer -3 

Hinder voor gemotoriseerd verkeer  -3 -3 
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11.8 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Tabel 11.7 geeft een overzicht van de aftoetsing van het plan ten opzichte van de 

verschillende ontwikkelingsscenario’s vanuit de discipline mobiliteit . 

 

Tabel 11.7: Aftoetsing aan ontwikkelingsscenario’s voor mobiliteit 

Ontwikkelingscenario Aftoetsing voor mobiliteit 

RUP ‘groene waarden’ Niet van toepassing 

Voorontwerp RUP recastrip Brustem 

Het plan vormt, behalve de algemene 

verkeersdrukte in Sint-Truiden bij een groot 

festival, zoals voorgaand onderzocht geen 

belemmering voor dit ontwikkelingsscenario voor 

de discipline mobiliteit. 

RUP Sint-Pieter  

Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline 

mobiliteit. 

Voorontwerp RUP zuidwestelijke dorpen | Nieuw-Bevingen 

Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline 

mobiliteit. 

RUP urgente zonevreemde recreatieve constructies 

Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline 

mobiliteit. 

 

11.9 Milderende maatregelen 

Algemeen en voor de zachte modi zijn de milderende maatregelen dezelfde voor een 

grootschalig festival en voor een middenschalig evenement. Voor autoverkeer wordt 

onderscheid tussen beide gemaakt. 

11.9.1 Evenementenvervoerplan en mober 

Om de hinder op het vlak van de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken is het beste om aan 

organisatoren op te leggen om voor elk groot evenement een vervoerplan op te maken. Dit 

plan wordt opgevat zoals een mober (noodzakelijke voorwaarde voor MOW) en bevat alle 

maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

 

Bij de opmaak van dit plan zullen de naburige gemeenten vanaf het begin worden betrokken. 

Zij zullen immers ook de nodige hinder ondervinden. Er dient voldoende aandacht te worden 

besteed aan de factor sluipverkeer. 

 

In het evenementenvervoerplan zal in onderling overleg worden bekeken wat de beste 

opties zijn om de N3 over te steken bij evenementen (op korte en op lange termijn). 

11.9.2 Bezoekers: Voetgangers en fietsers 

Vermijden spitsmomenten 

Organisatoren moeten er voor zorgen dat de voornaamste toestroom van fietsers en 

voetgangers niet samenvalt met een ochtend- of avondspits van een werkweek. Ook de 
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scholenspits moet worden vermeden. Hierdoor kan de hinder voor de gewone gebruikers 

van fietsers- en voetgangersinfrastructuur worden vermeden. 

 

Aanpassing belangrijke oversteekplaatsen 

Op de belangrijke oversteekplaatsen zullen tijdelijke lichten en/of politie de 

voetgangersstroom begeleiden. 

 

Ongelijkvloerse kruising van N3 voor fietsers 

Mogelijk wordt een fietsersbrug ter hoogte van de Naamsesteenweg over N3, of een 

fietsonderdoorgang naast Cicindria onder N3 gerealiseerd. Deze brug / onderdoorgang sluit 

aan op een route aan de zuidkant van N3. Hierdoor ontstaat er een kortere conflictvrije route 

tussen het station en het terrein. In de planning moet er dan wel voor worden gezorgd dat 

deze brug op tijd klaar is. 

 

Tijdelijke brede wandel- en fietspaden 

In Kapelstraat en op het aansluitend deel van de rondweg worden best tijdelijke brede 

wandel- en fietspaden georganiseerd. 

 

 

Illustratie 11.20: Kortere route voor voetgangers en fietsers 
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11.9.3 Bezoekers: Autoverkeer 

Aanpassingen zuidelijke oprit N80-N3 in functie van middenschalige 

evenementen 

Om de gewenste autostroom uit Luikersteenweg N3e te houden, zijn ingrepen aan de 
zuidelijke oprit vanaf N80 naar N3 noodzakelijk. Een goede verkeersbegeleiding door de 
politie, inschakeling bij dergelijke middenschalige evenementen van de parkeerstrook als 
tweede rijstrook, een beperkte ingreep om tussen het knooppunt en die rijstrook (over enkele 
tientallen meter) een (tijdelijk bruikbare) extra rijstrook te voorzien, kunnen dit probleem 
allicht oplossen. En de grote stroom over N3 Haspengouwlaan sturen i.p.v. door de lokale 
straat N3e. Ook voor de rotonde op N3 zal dit een beduidende verbetering geven, vermits de 
grote stroom die dan maar een kwart ervan moet gebruiken.  
 

Aanpassingen N3-rotonde in functie van middenschalige evenementen 

Zoals al gesuggereerd bij het RUP Brustempoortbuiting en het PRUP regionaal 

bedrijventerrein domein van Brustem, kan de capaciteit van de rotonde op N3 gevoelig 

worden verhoogd door de binnenste rijstrook (thans overschilderd) mee in gebruik te nemen 

(een tweestrooksrotonde). Dit zal de wachttijden uit alle richtingen doen dalen. Ook het 

openbaar vervoer op Luikersteenweg heeft hierbij baat. Bij middenschalige evenementen is 

een dergelijke ingreep een noodzaak. 

 

Aanpassingen toegangsdreef van het domein in functie van middenschalige 

evenementen 

Aansluitend bij de rotonde dient ook de toegangsdreef bij middenschalige evenementen op 

twee rijstroken gebracht om de toename aan auto’s te kunnen verweken.  

 

Richten van het festivalverkeer 

Om te vermijden dat autoverkeer langs verschillende wegen tracht het terrein te bereiken, 

moeten er maatregelen worden genomen. Er moet vooral op gelet worden dat de toegang 

van het bedrijventerrein geen hinder ondervindt van zoekende festivalgangers bij een groot 

festival. Een goede signalisatie van voldoende ver op voorhand is noodzakelijk. Hiernaast 

zal het noodzakelijk zijn om de toegang naar het bedrijventerrein dan af te sluiten en enkel 

toegang te verlenen aan aangelanden en werknemers. Dit zou eventueel met 

nummerplaatdedectie hard kunnen worden gemaakt. 

11.9.4 Synthese na milderende maatregelen 

De milderende maatregelen zullen de problemen tijdens een evenement (max. 9 x per jaar) 

zeker verminderen. Vooral fietsers en voetgangers zullen er van profiteren. Omwille van de 

voorrang die fietsers en voetgangers krijgen zal het openbaar vervoer even sterk en mogelijk 

meer gehinderd worden. 

 

De ingrepen voor het autoverkeer zullen de hinder daar lokaliseren waar er zij minder 

overlast veroorzaken. Rond de middag zal de hinder echter aanzienlijk blijven. 

 

Tabel 11.8: Effectbeoordeling discipline Mens – mobiliteit na milderende maatregelen 

Effectgroep Beoordeling 

Hinder voor fietsers en voetgangers -1 
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Hinder voor openbaar vervoer -3 

Hinder voor gemotoriseerd verkeer -2 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 123  

 

12 Discipline Geluid en trillingen 

12.1 Figuren 

Bijlage 12.1: Resultaten berekening verkeer 

12.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Geluid en Trillingen wordt bepaald door het plangebied. 

 

Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van belang. 

Om de milieueffecten te kunnen bepalen wordt bij de modellering deze afstand wel 

uitgebreid. Bij de bepaling van de effecten zal rekening gehouden worden met een zone van 

minimaal 500 m rond het plangebied. Indien uit de effectbepaling blijkt, dat zich effecten 

voordoen buiten het afgebakende studiegebied wordt het studiegebied uitgebreid. Als 

ondergrens wordt hiervoor de  35 dB(A) grens gebruikt. 

 

Daarnaast wordt het geluid van het verkeer eveneens meegenomen. Het studiegebied 

omvat daarom naast het plangebied ook de wegen waar een relevante verkeersbelasting 

door het project verwacht wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mobiliteitsgegevens 

uit de discipline Mens. 

12.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

12.3.1 Normen 

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in 

open lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, 

afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-

bestemming) of de ligging t.o.v. een andere bestemming. 

 

De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het gebied. In 

onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de Milieukwaliteitsnormen voor geluid 

in open lucht per gewestplanbestemming. 

 

Tabel 12.1: Richtwaarden in dB(A) in open lucht 

 

 

GEBIED 

RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT 

OVERDAG  

07.00-19.00 uur 

AVOND 

19.00-22.00 uur 

NACHT 

22.00-07.00 uur 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor 

verblijfsrecreatie. 

40 35 30 

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en 

kleine en middelgrote ondernemingen, van 

dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden 

tijdens de ontginning 

50 45 40 
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GEBIED 

RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT 

OVERDAG  

07.00-19.00 uur 

AVOND 

19.00-22.00 uur 

NACHT 

22.00-07.00 uur 

4° Woongebieden 45 40 35 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden 

tijdens de ontginning 

5Bis  Agrarisch gebied  

60 

 

 

45  

55 

 

 

40 

55 

 

 

35 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor 

verblijfsrecreatie 

50 45 40 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, 

militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere 

besluiten richtwaarden worden vastgelegd 

45 40 35 

8° Bufferzones 

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van voor grindwinning bestemde 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

10° agrarisch gebied 

55 

 

 

55 

45 

50 

 

 

50 

40 

50 

 

 

45 

35 

Opmerking: als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde 

van toepassing 

 

Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van een 

hinderlijke inrichting van belang.  

 

Vlarem is een milieuwetgeving en in die zin vooral een immissiewetgeving. Het regelt de 

niveaus in de omgeving van inrichtingen. De norm hangt onder andere af van het soort 

gebied op het gewestplan, deel van de dag, lokaal akoestisch klimaat, datum van de 

bouwvergunning en moet per inrichting bekeken worden. 

 

De regelgeving over geluidsnormen voor muziekactiviteiten werd ingevoerd door de 

Vlaamse Regering en geldt overal in Vlaanderen. De niet ingedeelde muziekactiviteiten 

vallen onder de bevoegdheid van college van Burgemeester en schepen waar de activiteiten 

plaatsvinden. Het college kan naast de wettelijke verplichtingen i.v.m. geluidsniveaus op het 

terrein zelf (ter bescherming van het gehoor) bijkomende voorwaarden opleggen wat betreft 

het maximum toegelaten geluidsniveau en de duur van de activiteiten.  

 

Door een evenementenaanvraag in te dienen, wordt automatisch de vraag voor afwijking 

van de geldende geluidsnormen hieraan gekoppeld. Naargelang je fuif of evenement in een 

zaal of tent/openlucht plaatsvindt, zal een andere afwijking toegestaan worden. Onderstaand 

wordt een beeld geschetst van wanneer je welke toelating of vergunning moet aanvragen en 

welke bijkomende maatregelen je moet nemen. 

 

Het maximaal geluidsniveau bedraagt > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min 

of > 95 dB(A) LAeq,15min ≤ 100 dB(A) LAeq,60min 

 

 in open lucht of tent: bij bijzondere gelegenheid 

 in feestzaal, lokaal of schouwspelzaal: bij bijzondere gelegenheid en max 12x/jaar 

(max 2x/maand, max 24 kalenderdagen/jaar); 
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Indien het geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en ≤  100 dB(A) LAeq,60min bedraagt 

gelden onderstaande bijkomende voorwaarden: 

 

 er wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve 

meetplaats; 

 het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte 

muziek + achtergrondgeluid in de inrichting) gemeten. Toetsingswaarde: 102 

dB(A) LAeq,15min; 

 het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte 

muziek + achtergrondgeluid in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min); 

 duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de 4 

verantwoordelijke voor het geluidsniveau; 

 het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm 

gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht; 

 handhaven: eerst toetsen aan 102 dB(A) LAeq,15min; bij overschrijding van de 

toetsingswaarde volgt een controle op basis van 100 dB(A) LAeq,60min; 

 verplicht gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek; 

 

Wegverkeer 

Er is tot op heden geen bindende Vlaamse regelgeving in verband met spoor- of 

wegverkeersgeluid. Momenteel is er een discussienota tekst ter beschikking met vermelding 

van te hanteren richtwaarden voor weg- en spoorverkeer. Het betreft de discussienota 

19/09/2008 met de gedifferentieerde referentiewaarden.  

 

Het zijn (niet-bindende) waarden waar naar gestreefd moet worden en waarbij dus best 

maatregelen worden genomen indien deze overschreden worden.  

 

De gedifferentieerde referentiewaarden maken een onderscheid tussen type weg en 

bestaand of nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en lokale wegen strenger 

dan voor primaire wegen. Ook de waarden voor nieuwe en bestaande wegen zijn 

verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn.  

 

Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de dag-

, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 

en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23.00u tot 7.00u) 

over een jaar. 

 

Het voorstel van toetsingskader voor wegverkeer kan als volgt worden samengevat: 
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Tabel 12.2: Toetsingskader voor wegverkeer 
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Illustratie 12.1: Wegcategorisering (2013) 

 

In bovenstaande illustratie is de wegcategorisering weergegeven zoals ze in het 

mobiliteitsplan van Sint-Truiden (2013) zijn opgenomen. In het mobiliteitsplan zijn er vanuit 

de stad eveneens enkele suggesties voor op korte termijn geformuleerd. Hierdoor zouden 

een aantal wegen een andere categorisering krijgen. Onderstaand is het mobiliteitsplan met 

de suggesties van uit de stad (op korte termijn) opgenomen. 
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Illustratie 12.2: Wegcategorisering (korte termijn) 

 

In onderstaande tabel 12.3 wordt voor de belangrijkste ontsluitingswegen de 

wegcategorisering weergegeven. 

 

Tabel 12.3: Wegcategorisering belangrijkste ontsluitingswegen 

Weg Wegcategorisering 

N79 Secundaire weg 

N80 noord  Primaire weg 

N3 (tussen Tiense- en Luikersteenweg Primaire weg 

N80 zuid Secundaire weg 

N3 Secundaire weg 

N789 Lokale weg 

 

12.3.2 Drempelwaarden 

Voor de residentiële buitengebieden beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een 

niveau van 50 dB(A) LAeq als drempel voor matige hinder en 55 dB(A) LAeq als drempel voor 

ernstige hinder overdag en ‘s avonds. Deze richtwaarden werden opgesteld rekening 

houdend met alle geïdentificeerde negatieve gevolgen van het geluid op de gezondheid van 
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de mens in een specifieke omgeving. De WGO definieert de negatieve impact van het lawaai 

als schade, tijdelijk of op lange termijn, van fysieke of psychologische aard of die verband 

houdt met het sociale functioneren, en die optreedt bij een blootstelling aan lawaai. Deze 

drempelwaarden zijn gebaseerd op jaargemiddelden. 

 

Richtlijnen WHO Europa 

Nieuwe richtlijnen voor nachtelijk geluid werden uitgegeven door de WHO Europa in 2009 ( 

WHO - Europe 2009 ). De waarden voor de dagelijkse blootstelling aan lawaai en 

geluidsniveaus hebben betrekking op het geluidsniveau op de gevel van een woning 

(buiten).  

 

Onder het niveau van 30 dB Lnight buiten is geen invloed op de slaap waargenomen. Er is 

geen voldoende bewijs of er biologische effecten optreden bij een geluidsniveau onder de 40 

dB Lnight.  

 

Boven 40 dB Lnight, buiten zijn er gezondheidseffecten waargenomen (zoals zelf-

gerapporteerde slaapstoornissen, slapeloosheid, toegenomen gebruik van slaapverwekkend 

en kalmeringsmiddelen). De 40 dB Lnight, buiten is gelijk aan de lowest observed adverse 

effect level (LOAEL) voor nachtlawaai.  

 

Boven de 55 dB kunnen cardiovasculaire effecten optreden. Nader onderzoek naar de 

precieze gevolgen zal nodig zijn in het bereik tussen 30 dB en 55 dB, veel zal afhangen van 

de specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Het WGO-rapport vermeldt ook dat de specifieke kenmerken van een geluid, zoals de 

variatie in de tijd, de laagfrequente componenten of het achtergrondgeluidsniveau, kan 

hinder toenemen en derhalve een indicatie zijn voor het verlagen van de richtwaarden ( 

WGO 1999 ). 

12.3.3 Algemeen 

In de huidige situatie wordt het geluidsklimaat gedomineerd door het geluid afkomstig van 

het bedrijventerrein in het noorden van het Domein van Brustem en de (occasionele) 

vliegactiviteiten. Tevens wordt het geluidsklimaat beïnvloed door 3 grote uitvalswegen die 

het domein begrenzen. In het noorden en het noordoosten wordt het gebied ontsloten door 

de N3 (Luikersteenweg) en in het westen door de N80 (Naamsesteenweg). In het zuidoosten 

is de belangrijkste ontsluitingsweg de N789 (Borgwormsesteenweg). De dichtstbijzijnde 

spoorlijn is de verbinding Hasselt-Landen die gelegen is in het noorden en halt houdt in het 

centrum van Sint-Truiden. 

12.3.4 Wegverkeer 

Het geluidsklimaat ten gevolge van wegverkeer op de grote verkeersassen in de buurt is 

gebaseerd op de geluidsbelastingskaarten die in opdracht van de administratie wegen en 

verkeer (Vlaamse gemeenschap) zijn opgemaakt. In de buurt van het plangebied zijn dit de 

N3 en de N80 welke beiden als alternatief voor toegangsweg kunnen worden gebruikt. 
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Illustratie 12.3: Geluidsbelastingskaart Wegverkeer (Lden) 

 

 

Illustratie 12.4: Geluidsbelastingskaart Wegverkeer (Lnight) 
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12.3.5 Geluidsmetingen 

In het kader van de voorliggende plan-MER, (hoofdzakelijk in functie van de evenementen) 

werden er ambulante geluidsmetingen van het oorspronkelijk omgevingsgeluid uitgevoerd op 

28/05/2015. Deze zijn uitgevoerd ter hoogte van de meest kritiek gelegen clusters van 

gebouwen. 

 

De metingen zijn uitgevoerd van 20u00 tot ca. 00u30. De meetomstandigheden gedurende 

de meetperiodes werden gekenmerkt door zowel bewolkte als zonnige periodes. Er was een 

beperkte veranderlijke wind of een beperkte wind uit het noordoosten. De windsnelheden 

waren kleiner dan 5 m/s. Op sommige momenten was het ritselen van bladeren merkbaar. 

De temperatuur liep in de loop van de dag op tot 20°C.  

 

Gedurende de ambulante metingen is er gebruik gemaakt van een windbol op de microfoon. 

De geluidsmetingen vonden plaats op een hoogte die representatief is voor de woonniveaus 

(ca. 2 m) in de omgeving en op minstens 3 m van muren, gebouwen en andere constructies 

die het geluid kunnen weerkaatsen.  

 

Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn de woningen op minder dan 200 m afstand van 

belang. In functie van deze woning zijn er eveneens ambulante metingen uitgevoerd. 

 

Op volgende meetpunten zijn ambulante metingen uitgevoerd:  

1 Ten noorden van het plangebied ter hoogte van Aalsterweg nr 58-60. 

2 Oostelijk gelegen woning in de Oude Borgwormseweg (kruising Luikersteenweg). 

3 Zuidoostelijk gelegen woningen in Oude Borgwormseweg ( Kruising met N789). 

4 Zuidelijk gelegen woning ter hoogte van de Bermenstraat. 

5 Zuidelijk gelegen woning ter hoogte van de kruising Kerkom Dorp/Borloweg/ 

Bermenstraat. 

6 Westelijk gelegen woning ter hoogte van Straeten. 

7 Achterzijde woning kruising Naamsesteenweg/Bevingen centrum. 

 

In onderstaande tabel worden de coördinaten van de meetpunten weergegeven. Bijkomend 

wordt de gewestplanbestemming meegegeven in functie van de Richtwaarden uit Vlarem.   

 

Tabel 12.4: Meetpunten ambulante metingen geluid 

MEETPUNT X Y Gewestplan RW Nacht 

1 207975 166407 
Woonuitbreidingsgebied (woongebied) 

(op minder dan 500m van industrie) 
45 

2 209325 165690 
Woongebied met landelijk karakter 

(op minder dan 500m van industrie) 
45 

3 209195 164530 Agrarische gebieden 35 

4 208580 163506 Agrarische gebieden 35 

5 207710 163184 Woongebied met landelijk karakter 35 
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6 207278 164386 
landschappelijk waardevolle gebieden 

(Agrarisch gebied) 
35 

7 207060 165293 Woongebied met landelijk karakter 35 

 

Meetpunt 1 en 2 zijn op minder dan 500 m van industriegebied gelegen. Ter hoogte van 

deze meetpunten zal een verhoogde richtwaarde toegestaan zijn. 

 

In onderstaande paragrafen wordt een korte beschrijving van de meetpunten gegeven. 

Bijkomend worden bevindingen gedurende de metingen meegegeven.  

 Meetpunt 1: Dit meetpunt was gelegen op de perceelgrens van nr. 58 en 60. Dit 

meetpunt werd beïnvloed door passerende wagens en brommers. Op dit punt zijn 

gedurende de metingen geen wagens waargenomen. De straat lag lager dan de 

woningen. Het meetpunt is op ca. 4 m hoogte geplaatst.  

 Meetpunt 2: Dit meetpunt is gelegen op straatniveau ter hoogte van de woning in 

de Oude Borgwormseweg. Het betreft een straat waar buiten de bewoners een 

beperkt aantal verkeersbewegingen zijn. Gedurende de ambulante meting zijn er 

geen voortuigen langsgereden. Er is wel een sterke invloed van de 

Luikersteenweg. De meethoogte bedroeg ca. 2 m. De meting is enkel malen 

onderbroken omwille van niet relevante stoorgeluiden.  

 Meetpunt 3: Dit meetpunt was aan de vrij liggende grasstrook gelegen tegenover 

de Vierkantshoeve. De meethoogte bedroeg ca. 2m. Gedurende de metingen 

waren er in de verte landouwactiviteiten waarneembaar. Het verkeerslawaai 

afkomstig van de N789 was duidelijk waarneembaar op het meetpunt. 

 Meetpunt 4: Dit meetpunt is op de rand van de veldweg gelegen. Dit meetpunt 

geeft het geluidsklimaat weer aan de achterzijde van de woning. Gedurende de 

ambulante meting zijn er buiten het wegverkeer op de Bermenstraat geen 

stoorgeluiden waargenomen. De meetlocatie was op de berm van het veld 

geplaats. Hierdoor lag het meetpunt ca. 3 m boven straatniveau.  

 Meetpunt 5: Dit meetpunt is op de rand van de perceelsgrens gelegen (op het 

verharde gedeelte voor de woning). Gedurende de meting is er 1 wagen 

gepasseerd. Door het latere tijdstip van de meting waren de stoorgeluiden 

beperkt.De meethoogte bedroeg ca. 2 m. 

 Meetpunt 6: Dit meetpunt is gelegen op de wegrand van Straeten. Het geeft het 

geluidsklimaat van de wooncluster goed weer. Stoorgeluiden van de N80 waren in 

beperkte mate waarneembaar. De meethoogte bedroeg ca. 2 m.  

 Meetpunt 7: Dit meetpunt is gelegen aan de achterzijde van de woningen op de 

Naamsesteenweg (N80). Het meetpunt is geplaats op het hoger liggende voetpad 

waardoor de meethoogte ca 3,5 m boven straatniveau was gelegen. Dit op ca. 6 

m van de gevel van een woning. Het was niet mogelijk om een meetpunt verder 

van de N80 te nemen.  

 

In illustratie 12.5 wordt een overzicht gegeven van zones waar de ambulante metingen 

plaatsvonden. 
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Illustratie 12.5: Ligging ambulante meetpunten 

 

De metingen worden onder representatieve meteo-omstandigheden uitgevoerd (bij 

voldoende lage windsnelheden en zonder neerslag) gedurende de avond-/ nachtperiode. 

 

Op regelmatige tijdstippen is op basis van een windsnelheidsmeter een controle uitgevoerd 

van de windsnelheden. Gedurende de metingen zijn er windsnelheden gemeten tussen de 

0,0 m/s en de 2,4 m/s. de wind waaide vanuit het zuidwesten in noordoostelijke richting. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat de metingen gedurende de avond- /of nachtperiode zijn 

doorgegaan en er op het moment van uitvoering geen vliegactiviteiten waren. Gedurende de 

dagperiode kunnen er dan ook andere geluidsniveaus aanwezig zijn. Uit gesprekken met 

buurtbewoners is er vernomen dat er geen ‘overlast’ was van de gewone vliegactiviteiten. 

Wat wel als hinderlijk aangehaald werd was de vliegactiviteiten ten gevolge van 

helikoptervluchten. Deze zouden boven het gebied blijven hangen waardoor een continue 

geluidsbelasting wordt ervaren. 
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Meetresultaten 

 

Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau (LAeq) en de LA95  

 

De LA,eq waarden geven het geluidsdrukniveau weer dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde 

geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende 

hetzelfde tijdsinterval T. In deze geluidmaat zijn de over een periode variërende geluidniveaus 

gemiddeld tot één geluidsniveau zoals het een continu geluid zou geweest zijn. De LA95 geeft het 

geluidsniveau weer dat gedurende 95% van de tijd aanwezig was of overschreden werd. Deze 

parameter geeft een duidelijk beeld van de achtergrondwaarden op de verschillende locaties in het 

gebied. 

 

De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijke oor voor de toonhoogte van  

geluid. De eenheid wordt gegeven in dB(A). 

 

Lnight 

Het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau, dat wordt gehanteerd als een 

indicator voor slaapverstoring. 

 

Lden 

De Europese richtlijn omgevingslawaai schrijft voor gebruik te maken van Lden Deze parameter geeft 

een gewogen logaritmisch gemiddelde van dag, avond en nachtperiode.  

 

Bij de bepaling van Lden wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een avondperiode 

(19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddelde geluidniveau over een heel 

jaar wordt bepaald. 

 

Het jaargemiddelde niveau over de dagperiode (Lday), de avondperiode (Levening) en de nachtperiode 

(Lnight) wordt vervolgens gecombineerd tot één getal (Lden) volgens onderstaande formule: 

 

 
 

De Lden is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie etmaalperioden waarin een 

straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is opgenomen. Hiermee 

wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening gebracht 

 

In onderstaande tabel 12.5 is een overzicht gegeven van de ambulante metingen waarbij het 

geluidsniveau op en rond de site is geregistreerd. Op elk ambulant meetpunt werd tussen 20 

en 30 minuten gemeten. Deze meetduur is in de omgeving van de drukkere hoofdwegen 

maar ook in de omgeving van minder drukke lokale wegen voldoende lang om een 

kwalitatieve beschrijving van het omgevingsgeluid te geven.  

 

Alle geluidsdrukniveau’s zijn uitgedrukt in dB(A) gemeten met de snelle dynamische 

karakteristiek ("fast"). 
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Tabel 12.5: Meetresultaten ambulante metingen 

Meet-
punt  

Opmerking  Start Time Time LAF1 LAF5 LAF10 LAF50 
LAF9
0 

LAF9
5 

LAF99 LAeq 

1 Aalsterweg 27/05/2015 22:17 29:19:00 62,1 59,7 57,8 48,9 40,4 38,5 36,2 53,5 

2 
Oude 
Borgwormstraat/ 
Luikersteenweg 

27/05/2015 21:00 28:10:00 62 57,9 56,4 51 45,2 44,2 42,8 54 

3 
Oude 
Borgwormstraat 

27/05/2015 21:38 22:25 56,9 54,8 53,4 48,4 42,7 41,1 38,2 50 

4 Bermenstraat 27/05/2015 20:04 20:26 57,6 48 44,9 38,3 35,2 34,7 33,8 45,6 

6 Straeten 27/05/2015 23:36 20:08 54,2 48,8 45,6 37,7 29,3 28,4 27,5 42,8 

7 
Bevingen centrum/ 
Naamsesteenweg 

27/05/2015 22:59 20:48 65,4 60,7 57,5 45,6 32,8 31,6 30,2 53,9 

5  
Kerkom Dorp / 
Bermenstraat 

28/05/2015 0:15 20:04 53,4 45,4 40,5 29,7 25,7 24,9 23,9 49,3 

 

Op basis van bovenstaande verschillende statistische niveaus kan het “geluidsklimaat” in 

beeld gebracht worden. Alle meetpunten worden al dan niet in beperkte mate door 

wegverkeer beïnvloed. Op enige afstand van een drukke weg zal het geluidsniveau eerder 

monotoon zijn (permanent achtergrondniveau zonder duidelijke individuele passages), terwijl 

vlak aan een weg het geluidsklimaat zal zijn opgebouwd uit afzonderlijke passages. 

 

De metingen werden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De 

meetresultaten worden getoetst aan de MKN (milieukwalitetisnormen) uit VLAREM II in 

functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. Aan de hand van 

deze toetsing wordt nagegaan in hoeverre de milieukwaliteitsnorm wordt gerespecteerd, 

deze toetsing geeft een indicatie over het al dan niet waarborgen van de akoestische 

kwaliteit. 

 

Om een correct beeld te hebben van het omgevingsgeluid dienen in principe langdurige 

metingen uitgevoerd te worden. Hiervoor dient van de gemeten LA95,1h.-waarden een 

gemiddelde waarde vastgesteld voor elke beoordelingsperiode die de werkduur van de 

betrokken inrichting geheel of gedeeltelijk bestrijkt. De ambulante metingen kunnen echter 

een indicatie geven van het LA95 niveau van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gedurende 

de meest cruciale periodes. Gedurende de avond en nachtperiode zullen er immers 

luidruchtige activiteiten doorgaan die in de ruime omgeving waarneembaar zijn. 

 

Tabel 12.6: Aftoetsing ambulante metingen 

Meetpunt 
Geregistreerd 

LA95 
 Richtwaarden Gewestplan RW avond/nacht 

Overschrijding 

Δ RW-LA95  

1 38,5 

Woonuitbreidingsgebied 

(woongebied) (op minder dan 500m 

van industrie) 

45/45 -/6.5 

2 44,2 
Woongebied met landelijk karakter 

(op minder dan 500m van industrie) 
45/45 0.8/- 

3 41,1 Agrarische gebieden 40/35 -1.1/- 
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Meetpunt 
Geregistreerd 

LA95 
 Richtwaarden Gewestplan RW avond/nacht 

Overschrijding 

Δ RW-LA95  

4 34,7 Agrarische gebieden 40/35 5.3/- 

5 24,9 Woongebied met landelijk karakter 40/35 -/10.1 

6 28,4 
landschappelijk waardevolle gebieden 

(Agrarisch gebied) 
40/35 -/6.1 

7 31,6 Woongebied met landelijk karakter 40/35 -/3.4 

 

Ter hoogte van meetpunt 3 was er gedurende de geluidsmeting een beperkte overschrijding 

van de Richtwaarde. Dit is veroorzaakt door landbouwactiviteiten die in de omgeving 

plaatsvonden. In de overige meetpunten worden de RW voor de desbetreffende periodes 

gerespecteerd.  

12.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

De belangrijkste effecten voor geluid ten gevolge van het plan zullen afkomstig zijn van de 

geplande grootschalige evenementen en manifestaties in open lucht. Deze evenementen 

kunnen voor tijdelijke geluidsoverlast zorgen naar de omgeving toe, zowel in de vorm van 

muziek als in de vorm van extra verkeer op de ontsluitingswegen.  

 

De vliegactiviteiten zullen door de herbestemming geen wijzigingen in intensiteiten kennen. 

De overdruk in het plan komt immers overeen met de bestaande overdruk op het huidige 

gewestplan. 

 

Met betrekking tot lawaaihinder wordt een geluidsmodel opgesteld om het specifiek geluid 

ten gevolge van een evenement te bepalen. Voor het geluid afkomstig van het evenement 

wordt een modellering uitgevoerd op basis van de norm ISO 9613 welke eveneens gebruikt 

wordt voor industriegeluid. De berekeningen zullen worden uitgevoerd voor de meest 

kritische meewindsituatie (windrichting van het evenement naar de te beschouwen 

immissiepunten). Er wordt uitgegaan van een podium in elke windrichting met uitstraling 

naar het centrum van het plangebied.  

 

Voor een worstcase evenement wordt uitgegaan van grootschalige muziekfestivals zoals 

Rock Werchter. Evenementen zoals Rock Werchter worden een paar keer per jaar 

gehouden en hebben een relatief grote geluidsuitstraling. Er wordt dan ook van uitgegaan 

dat er op het terrein een equivalent geluidsdrukniveau van ca. 100 dB(A) aanwezig zal zijn. 

ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaatsen zoals voorgesteld in de 

nieuwe Reglementering in verband met de maximale geluidsniveaus voor muziek op 

allerhande muziekevenementen. Het betreft hier een lopend gemiddelde over 15 minuten. 

Het bronvermogen ter hoogte van de 4 podia zal dan ook zo aangepast worden dat er ter 

hoogte van het publiek een Leq – niveau aanwezig zal zijn van 100 dB(A) en 115 dB(C). 

 

Om alle effecten te bepalen zullen geluidsmodellen worden opgebouwd met daarin de 

bestaande gebouwen, verharde zones en bijkomende geplande geluidsbronnen. Een 

evaluatie zal gebeuren op basis van verschillende representatieve evaluatiepunten 
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(meetpunten). Deze worden gekozen in analogie met de Vlarem-methodiek nabij de 

dichtstbijzijnde woningen.  

 

Daarnaast zal een contourkaart opgemaakt worden die een ruimer beeld van de impact 

weergeeft. Deze kaart zal dan ook als basis dienen voor de discipline Biodiversiteit. 

 

Om een goed beeld te kunnen vormen van de verkeersintensiteiten op de belangrijkste 

ontsluitingswegen wordt gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal model, in combinatie met 

een akoestisch rekenprogramma, van de bestaande en de toekomstige situaties. Er worden 

twee verschillende toekomstige situaties bekeken: de situatie bij een groot evenement (dat 

zich max. twee keer per jaar voordoet met in totaal max. 8 effectieve activiteitsdagen) en de 

situatie bij een middenschalig evenement (dat zich max. 7 keer per jaar voordoet). De 

overdracht wordt bepaald op basis van de SRM II methodiek voor wegverkeersgeluid. Het 

uitgangspunt voor de raming van het wegverkeergeluid zijn periodes met hoge 

verkeersintensiteiten. Deze verkeersintensiteiten zullen overgenomen worden van de 

discipline mobiliteit.  

 

Teneinde betrouwbare resultaten te verkrijgen is het noodzakelijk dit 3-dimensionale model 

een zo nauwkeurig mogelijke nabootsing van de werkelijkheid te laten zijn. Dit alles natuurlijk 

binnen de beperkingen van de reken- en meetvoorschriften waarop de rekenprogramma’s 

zijn gebaseerd.  

 

Voor de toekomstige situatie worden alle ingrepen op zowel de omgeving als op het verkeer 

in het model gebracht. Om de effecten van de ingrepen en wijzigingen goed te kunnen 

evalueren worden geluidniveaus berekend ter hoogte van enkele relevante 

waarnemingspunten (woningen langsheen de ontsluitingswegen). 

12.5 Effectuitdrukking 

De effecten voor de discipline geluid worden uitgedrukt in een geluidsniveau in dB(A). Het 

specifieke geluid afkomstig van de huidige situatie en de geplande ingrepen wordt bepaald 

voor de verschillende locaties nabij bewoning en onder vorm van contouren.  

 

Voor een aantal specifieke punten wordt het geluidsniveau bepaald op een hoogte van 1,5 m 

en 4 m.  

 

De verandering van geluidsniveau (omgevingsgeluid) voor deze representatieve punten 

wordt weergegeven als effectuitdrukking. 

 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

 Geluidshinder naar omwonenden;  

 Mate van verenigbaarheid met huidige en mogelijk toekomstige geluidsklimaat; 

 Toename geluidsemissies verkeer door toename autoverkeer en vrachtverkeer. 
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12.6 Beoordelingskader 

De resultaten van de effectbeschrijving voor de discipline Geluid en trillingen worden 

doorgegeven aan de discipline Mens en de discipline Biodiversiteit. De beoordeling van de 

wijziging in geluidsklimaat wordt dan ook bij deze disciplines verder uitgewerkt. 

 

Er zijn geen normen voor het maximale geluidsniveau op allerhande muziekevenementen 

met betrekking tot de impact ter hoogte van de meest nabij gelegen woningen. Op dit 

moment bevat VLAREM alleen regelgeving over ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat 

alleen bij klachten over burenhinder ten gevolge van luide muziek opgetreden kan worden. 

 

De beoordeling wordt bepaald op basis van enerzijds de verandering van het 

omgevingsgeluid (luider of stiller) en de toepasselijke richtwaarde. Het punt waarop deze 

evaluatie wordt uitgevoerd wordt gekozen nabij de dichtstbijzijnde woningen en/ of gevoelige 

gebieden voor fauna.  
 

In onderstaande tabel wordt het beoordelingskader voor de discipline Geluid en Trillingen 

weergegeven. 

 

Tabel 12.7: Beoordelingskader voor de discipline Geluid en Trillingen 

 
De effecten voor geluid worden geëvalueerd op basis van het geluidsverschil met de 

referentiesituatie, de grens- en richtwaarden. De beoordeling wordt aan de hand van dit 

kader al dan niet bijgestuurd op basis van het al dan niet overschrijden van de toepasselijke 

milieukwaliteitsnorm.  
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Voor niet-Vlarem punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. De 

parameter mag door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden. 

 

Voor geluid afkomstig van weg- en spoorverkeer bestaat er geen specifieke wetgeving. Er 

zijn wel ontwerpteksten gemaakt waarin richtwaarden voor geluid afkomstig van weg – en 

spoorverkeer zijn opgenomen. Hier wordt er dus verwezen naar de reeds vermelde 

consensustekst met “gedifferentieerde referentiewaarden”.  

 

Een verhoging of verlaging van geluidsniveau met een verschil kleiner dan 1 dB wordt als 

neutraal beschouwd. Vanaf een toename van het omgevingsgeluid met 3 dB(A) of meer is er 

sprake van een relevant effect.  

 

Deze benadering komt overeen met de “tussenscore” voor het significantiekader voor 

industriegeluid zoals vermeld in het Richtlijnenboek voor MER’s. De uiteindelijke negatieve 

scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 

 

Score -1 

Beperkte 

negatieve 

bijdrage 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend,  

Als de milieukwaliteit in de referentiesituatie echter reeds slecht is kunnen 

milderende maatregelen toch nodig zijn om een bijkomende verslechtering te 

vermijden  

 

Score -2 

Negatieve  

bijdrage 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen 

Score -3 

Aanzienlijk 

negatief 

Er dienen in elk geval milderende maatregelen voorgesteld te worden.  

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar tot beperkt positief, 

positief  en aanzienlijk positief  

 

Voor alle gevallen geldt: indien er geen milderende maatregelen voorgesteld kunnen worden 

dient dit gemotiveerd te worden. Als milderende maatregelen voorgeschreven worden, moet 

het effect hiervan apart bestudeerd en beschreven worden in het MER 

 

Er dient opgemerkt te worden dat wanneer het plan geen nieuwe/aanpassingen op 

weginfrastructuur voorziet, maar mogelijks wel verhogingen inzake verkeersgeneratie om de 

omliggende wegen kan teweegbrengen, dan is het van belang om te bekijken hoeveel effect 

het plan/project zelf genereert. Onder de 1 dB toename (+- <25% toename van verkeer): 

effect van plan/project is te klein om milderende maatregelen voor te stellen. Een aftoetsing 

aan de gedifferentieerde referentiewaarden is dan ook weinig zinvol, enkel om een slechte 

referentiesituatie in beeld te brengen.  

 

12.7 Effectbepaling 

In onderstaande paragrafen wordt per verontreinigingsbron de wijzigingen nagegaan: 

 Emissie ten gevolge van grootschalige evenementen; 

 Vliegverkeer;  
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 Emissies ten gevolge van de landbouw; 

 Emissie ten gevolge van recreatief gebruik; 

 Emissie ten gevolge van militair gebruik; 

 Emissie ten gevolge van verkeer. 

 

12.7.1 Grootschalige en middenschalige muziekfestivals  

In voorliggende paragraaf wordt inzicht verschaft in de geluidbelasting bij de omliggende 

woningen indien er (incidenteel) een concreet muziekevenement wordt georganiseerd. Ten 

gevolge van de grootschalige muziekfestivals kunnen er binnen het plangebied, conform de 

Vlaamse wetgeving, muziekactiviteiten voorkomen waarbij de geluidsniveaus luider dan 95 

dB(A) LAeq,15min zijn, met een maximaal niveau van 100 dB(A) LAeq,60min. 

 

Deze geluidsniveaus kunnen bij bv. rockconcerten, grote fuiven etc voorkomen. Livemuziek 

heeft een brongeluid van circa 115-125 dB(A). Op 25 meter is dat 80-90 dB(A). Op 50 meter 

75-85 dB(A) (Bron: Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening). 

 

Voor de spectrale verdeling van de bronvermogens is uitgegaan van een standaard 

muziekspectrum (Bron: Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening). Er zijn drie 

verschillende muziek genres beschikbaar. Het betreft Dance/House, rock en popmuziek. 

Onderstaand zijn in tabel 12.8 de verschillende spectra weergegeven. 

 

Tabel 12.8 Spectrum verschillende muziekstijlen 

Frequentie Geluidsniveau (dB) correctie A-Weging Geluidsniveau (dB(A)) 

 
Dance/House rock  popmuziek 

 
Dance/House  Rock popmuziek 

50 103 102 87 -30.2 73 72 56 

63 107 101 91 -26.2 81 75 65 

80 108 100 94 -22.5 85 78 72 

100 106 99 96 -19.1 87 80 77 

125 103 98 97 -16.1 87 82 80 

160 101 97 97 -13.4 87 84 83 

200 98 96 96 -10.9 87 86 85 

250 96 95 94 -8.6 87 87 86 

315 94 94 93 -6.6 87 88 87 

400 93 93 93 -4.8 88 89 88 

500 91 92 92 -3.2 88 89 89 

630 90 91 91 -1.9 88 90 89 

800 89 90 91 -0.8 88 90 90 
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Frequentie Geluidsniveau (dB) correctie A-Weging Geluidsniveau (dB(A)) 

1000 88 89 90 0 88 89 90 

1250 87 88 89 0.6 88 89 90 

1600 86 87 88 1 87 88 89 

2000 85 86 88 1.2 86 88 89 

2500 84 85 87 1.3 86 87 88 

3150 84 84 85 1.2 86 86 87 

4000 84 83 84 1 85 84 85 

5000 84 82 82 0.5 84 83 82 

6300 83 81 80 -0.1 83 81 79 

8000 80 80 77 -1.1 79 79 76 

 
114 109 106 

 
100 100 100 
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In onderstaande illustratie wordt een beeld weergegeven van de verschillende muzieksoorten en hun bijhorende spectra. Op deze illustratie is per frequentie 

het geluidsniveau in dB(A) weergegeven. Op basis van de verwachte muziekgenres en het specifiek spectrum, is er geopteerd om na te gaan wat de effecten 

zijn bij een rockspectrum.  

 

Illustratie 12.6: Muziekspectrum (100 dB(A)) 
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Uit de geluidsemissiespectra werd hiermee ook het spectrum weerhouden dat de hoogste bijdrage heeft 

voor de lage frequenties. 

 

Modellering 

Voor de effectvoorspelling werd een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld. De geluidsoverdrachts-

berekeningen werden, voor de berekening van de impact op de omgeving alsook voor de afweging van de 

scenario’s, uitgevoerd volgens de norm ISO 9613-2 met behulp van het computerprogramma Geomilieu 

(versie 3.11) van DGMR.  

 

De bodemfactor werd gebaseerd op een vereenvoudigde bepaling op basis van het databestand “Corine 

Landcover” met een bodemfactor van 0,2 voor verharde gebieden, 0,8 voor agrarische gebieden en 0,5 

voor een combinatie van de twee. Op lokaal niveau (startbaan) zijn de bodemgebieden aangepast naar 

akoestisch harde ondergrond. 

 

Voor de luchtvochtigheid en de temperatuur werd respectievelijk 70% en 10°C genomen. Er werd geen 

rekening gehouden met een meteocorrectieterm (C meteo = 0) evenals met de reflecties of afscherming 

door gevels of gebouwen. 

 

Het landschap in de omgeving van het plangebied kent relevante hoogteverschillen. In het model is 

rekening gehouden met de topografische verschillen aan de hand van hoogtelijnen. Voor de hoogte van 

de rekenpunten is een beoordelingshoogte van 4 meter aangehouden. 

 

Het evenement is in het akoestische rekenmodel gemodelleerd op basis van een fictief plan. De opzet 

wordt gekenmerkt door in de vier windrichtingen een podium op te stellen. Voor zo’n incidenteel 

muziekevenement is uitgegaan van een concert of optreden van een band (livemuziek) in de open lucht 

(met versterkte muziek) tot in de nachtperiode. Hiertoe is een podium gemodelleerd (op een hoogte van 3 

m boven maaiveld). Deze zijn zo verdeeld dat er 1 centraal punt is en aan de twee zijden een 

muziekbronvermogen van 125 dB(A) rockmuziekspectrum. Hierdoor verkrijgen we op ca. 10 m een 

geluidsvermogen van ca. 100 dB(A). 

 

Onderstaande geeft een overzicht van de gehanteerde bronvermogens en bedrijfsduur van het 

muziekevenement op het evenemententerrein. 

 

Tabel 12.9: Gehanteerde bronvermogens evenemententerrein 

Bronbeschrijving  

LWR dB(A) Bedrijfsduur (uren) 

Bronvermogen Dag Avond  Nacht 

Live muziek 125 12 4 8 

 

 

De podia zijn in puntbronnen (hoogte 3 meter) gemodelleerd waarvan is aangenomen dat er een gerichte 

geluiduitstraling, over het gehele geluidspectrum, naar het midden van het terrein is.  

 

 

Resultaten modellering 

In de berekening is met direct in de buitenlucht opgestelde podia uitgegaan van een ‘worstcase’ situatie. 

In de praktijk worden op dit type festivals de podia vaak in tenten opgesteld. Een echt openluchtpodium 

zou waarschijnlijk enkel in de westzijde van de evenementenzone staan (zodat het uit de heersende 
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regenrichting staat) en als er podia aan de drie andere zijden staan zal dat waarschijnlijk in tenten zijn. De 

geluiduitstraling zal hierdoor in realiteit anders zijn en iets verminderen. 

 

In onderstaande tabel worden de berekende geluidsniveaus (Specifiek geluid van het muziekevenement) 

ter hoogte van de meetpunten weergegeven in de geplande toestand. Om de referentiesituatie weer te 

geven zijn de geregistreerde meetwaarden opgenomen. Deze waarden worden gehanteerd als het 

oorspronkelijke omgevingsgeluid of OOG. Bijkomend zijn de normgevende waarden voor deze 

meetpunten mee opgenomen in de tabel. Eveneens wordt ook de verwachte stijging in het 

omgevingsgeluid weergegeven (Δ dB(A)). In eerste instantie zal nagegaan worden wat de impact van het 

geplande is op het OOG of wat geluidsniveau ten gevolge van het voorliggende project in de toekomstige 

situatie kan verwacht worden.  

 

Het te verwachten omgevingsgeluid (OG) is bepaald door het logaritmisch optellen van het LA95 niveau 

van het oorspronkelijk omgevingsgeluid zoals gemeten gedurende de ambulante metingen en het 

berekende specifiek geluid. Op basis hiervan kan voor de geplande situatie een beeld gevormd worden 

van de te verwachten verschillen in het omgevingsgeluid (OOG versus OG). Op basis van deze waarden 

kan conform het beoordelingskader (tussenscore) een beoordeling uitgevoerd worden. 

 

Tabel 12.10: Berekende geluidsniveaus ter hoogte van de meetpunten gedurende een evenement 

      

Richtwaarde  

in dB(A) in 

open lucht  

Geluidsmeting  

OOG 

  

Specifiek 

geluid 

festival  

OG 

geplande 

situatie  

  

Verwachte 

stijging in 

OG 

Naam Omschrijving Hoogte 
Nacht  22.00-

07.00 
LAF95 LAeq 

LSP 

(LAeq) 
dB(A) Δ dB(A) 

1_A Aalsterweg 1,5 45,0 38,5 53,5 49,5 49,8 11,3 

1_B Aalsterweg 4,0 45,0 38,5 53,5 54,9 55,0 16,5 

2_A Oude Borgwormseweg/Luikersteenweg 1,5 45,0 44,2 54,0 49,7 50,8 6,6 

2_B Oude Borgwormseweg/Luikersteenweg 4,0 45,0 44,2 54,0 51,8 52,5 8,3 

3_A Oude Borgwormseweg 1,5 35,0 41,1 50,0 56,9 57,0 15,9 

3_B Oude Borgwormseweg 4,0 35,0 41,1 50,0 59,0 59,1 18,0 

4_A Bermenstraat 1,5 35,0 34,7 45,6 50,6 50,7 16,0 

4_B Bermenstraat 4,0 35,0 34,7 45,6 54,8 54,8 20,1 

5_A Kerkom Dorp / Bermenstraat 1,5 35,0 24,9 49,3 46,4 46,4 21,5 

5_B Kerkom Dorp / Bermenstraat 4,0 35,0 24,9 49,3 46,4 46,4 21,5 

6_A Straeten 1,5 35,0 28,4 42,8 51,7 51,7 23,3 

6_B Straeten 4,0 35,0 28,4 42,8 51,9 51,9 23,5 

7_A Bevingen centrum/ Naamsesteenweg 1,5 35,0 31,6 53,9 50,5 50,6 19,0 

7_B Bevingen centrum/ Naamsesteenweg 4,0 35,0 31,6 53,9 50,5 50,6 19,0 

 



  
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 PLAN-MER BRUSTEM  I&B817999R001D0.1 145  

 

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de stijging in de avond/nacht situatie (Δ 

dB(A)) in het omgevingsgeluid gedurende deze periodes aanzienlijk zal zijn in  al de onderzochte punten. 

Het effect zal conform het beoordelingskader dan ook gedurende de evenementen aanzienlijk negatief 

zijn. Dit uitgaande van een maximaal scenario met direct in de buitenlucht opgestelde podia in de 4 

richtingen. 

 

 

Illustratie 12.7 Beeld geluidsuitstraling gedurende fictief evenement met podia in de 4 windrichtingen 
 

Uit bovenstaande analyse kan opgemaakt worden dat bij het uitvoeren van een openlucht evenement 

aanzienlijk verhogingen in het omgevingsgeluid zullen optreden. De richtwaarden in open lucht zullen 

gedurende het vooropgestelde evenement niet gerespecteerd worden. 

 

Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de 12 maal/jaar regeling inrichtingen toelaat om incidenteel 

(maximaal 24 dagen per jaar) af te wijken van de vergunde maximaal representatieve bedrijfssituatie. Aan 

deze incidentele situatie kunnen voorschriften worden verbonden. In het plan worden maximaal 9 

periodes per kalenderjaar voorzien voor evenementen met in totaal maximum 15 effectieve 

activiteitsdagen. Het aantal activeitsdagen zal dus minder zijn dan de maximaal toegestane afwijking.  

 

In de meetpunten zal er een overschrijding van de WHO waarden zijn. Er dient echter wel genuanceerd te 

worden dat WHO waarden gebaseerd zijn op jaargemiddelde en deze waarde maximaal 15 dagen kunnen 

voorkomen. Een vergelijking met deze waarde is dan ook niet aangewezen. 

 

Door de omvang van het plan en de wijzigingen in het geluidsklimaat kan geoordeeld worden dat het plan 

ten opzichte van de referentiesituatie een aanzienlijk negatief effect (-3) veroorzaakt. Dit zowel voor een 

grootschalig als een middelgroot evenement. In beid situaties kunnen immers podia voorkomen.  

Milderende maatregelen dringen zich dan ook op. 
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12.7.2 Vliegverkeer 

In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van het aantal vliegbewegingen. Er dient 

rekening gehouden te worden met dat één beweging overeen komt met één landing of één take-off. Het 

aantal Touch & Go's wordt niet bijgehouden in het vluchtregister en is een schatting. 

 

Tabel 12.11: Vliegbewegingen EBST 2014 

Maand Landing/Take-off Touch&Go Totaal 

JANUARI 331 497 828 

FEBRUARI 334 501 835 

MAART 603 905 1.508 

APRIL 387 581 968 

MEI 355 533 888 

JUNI 444 666 1.110 

JULI 292 438 730 

AUGUSTUS 337 506 843 

SEPTEMBER 319 479 798 

OKTOBER 338 507 845 

NOVEMBER 326 489 815 

DECEMBER 137 206 343 

TOTAAL 4.203 6.308 10.511 

 

 

Het toesteltype wordt niet vermeld in het vluchtregister. 

 

De bestaande vloot die binnen het plangebied gestationeerd is bestaat (in 2014) uit 37 toestellen, 

waarvan 3 helikopters (2 met jet-motor en 1 met ontploffingsmotor). De andere toestellen zijn, op één na, 

allemaal met ontploffingsmotor.  

 

Op het vliegveld is één vliegschool gevestigd met één lestoestel. Alle andere toestellen zijn privé. Wat 

betreft helikopter-bewegingen konden volgende cijfers uit de statistieken voor 2014 gehaald worden: Op 

het totaal aantal bewegingen is het aandeel helikopters 8,37%.  

 

Van het totaal aantal vliegbewegingenbewegingen vindt 84% plaats tussen 10u en 18u:  

 10u - 11u:  7,5%  
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 11u - 17u: 65,9%  

 17u - 18u: 10,6%  

 

Verder zijn er in 2014 nog volgende heli-activiteiten geweest:  

 

 In mei en juni zijn er met een militaire helikopter oefening geweest (gedurende 2 dagen).  

 De politie-helikopter houdt om de 2 à 3 maanden oefenen van 's morgens tot in de namiddag.  

 

De herbestemming van het gebied zal geen wijzigingen met zich meebrengen en vormt een bestendiging 

van de huidige situatie. Het plan gaat dan ook uit van het behoud van de huidige vloot, het aantal 

vliegtuigbewegingen en een ruimtelijke bestendiging van de vliegrecreatie. 

 

Er kan dan ook van uitgegaan worden dat er geen wijzigingen zullen optreden in vluchtlijnen. Ter hoogte 

van nabijgelegen woonkernen zullen ten aanzien van het plan geen wijzigingen optreden. 

 

12.7.3 Emissies ten gevolge van de landbouw. 

De oppervlakte met bestemming landbouw wijzigt van 208 ha naar 52 ha. De landbouwactiveiten zullen 

verminderen in het gebied. Deze wijziging zorgt voor een vermindering in geluidsemissies. Het effect is 

beperkt positief (+1).  

 

12.7.4 Emissie ten gevolge van recreatief gebruik 

Een negatief geluidseffect kan ontstaan door de toename van recreatieve activiteiten die een groot aantal 

bezoekers aantrekken en waar mogelijk elektronisch versterkte geluidsapparatuur wordt geplaatst voor de 

becommentariëring van wedstrijden, infoverlening, muziek, etc. Ook de parkeergelegenheden op de start- 

en landingsbaan, ballonvaartactiviteiten of overige activiteiten hebben een geluidsemissie 

(geluidsvermogen) van 80 dB(A) of meer.  

 

Bij de organisatorische ontwikkeling van deze activiteiten dient er aandacht besteed te worden aan de 

geluidsimpact op de omgeving (nabijgelegen woningen) alsook op de verstoringsgevoelige fauna in en 

rond het plangebied. Voor dit laatste beschrijft de literatuur een grenswaarde van 40 dB voor verstoring 

van fauna. Dit betekent dat het totaal maximale geluidsvermogenniveau van luidsprekers op een afstand 

van 350 m van verstoringsgevoelige fauna niet hoger mag zijn dan 100 dB(A) om de grenswaarde van 40 

dB(A) te kunnen respecteren. Een hoger geluidsvermogenniveau kan toegepast worden, indien gerichte 

luidsprekers worden geplaatst (gericht naar het evenement met een zo minimale uitstraling daarbuiten) 

en/of een sterke spreiding van het totale geluidsvermogenniveau – dus van meerdere luidsprekers – wordt 

toegepast. Hierbij dient tevens de geluidsimmissie in de nabije omgeving van het plangebied (bewoning) 

zoveel mogelijk beperkt te worden. 

 

Men kan tot slot bemerken dat al deze activiteiten slechts een beperkt aantal uren per jaar alsook per 

etmaal worden uitgevoerd waardoor de besproken geluidseffecten ten gevolge van deze evenementen 

sterk beperkt worden in de tijd (tijdelijke effecten). 

 

Bij het toepassen van ballonvaartactiviteiten kunnen er negatieve geluidseffecten op het plangebied 

ontstaan (m.n. ter hoogte van de verstoringsgevoelige fauna). Het betreft echter eveneens tijdelijke 

effecten. 
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Het effect hiervan is beperkt negatief (-1). 

12.7.5 Emissie ten gevolge van militair gebruik 

Binnen het plangebied wordt in de zuidelijke zone een zone voorzien waarbij militaire oefeningen kunnen 

gehouden worden. Het betreft echter militaire oefeningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van zware 

voertuigen en of zware vuurwapens.  

 

In de doelstelling van dit plan is immers het militaire gebruik als oefenterrein voor de krijgsmacht 

opgenomen waarbij de overige rollen niet in het gedrang komen en de omliggende dorpen niet worden 

gehinderd. Het militair gebruik vormt dan ook een mogelijk tijdelijke, maar belangrijke, hoofdrol die na 

eventuele stopzetting ervan door de andere hoofdrollen wordt overgenomen. 

 

Er kan dan ook aangenomen worden dat de militaire activiteiten die in de huidige situatie eveneens 

mogelijk zijn geen negatieve effecten met zich mee zal brengen.  

 

12.7.6 Verkeer  

Voor de geluidsemissie van alle relevante wegen in en rond het beschouwde projectgebied wordt gebruik 

gemaakt van de mobiliteitsgegevens uit de discipline Mobiliteit.  

 

De mobiliteitsgegevens zijn gebaseerd op de verkeersintensiteiten uit het opgemaakte stadsmodel. De 

referentiesituatie (2015) betreft een Referentie situatie uit 2007 waar de hoofdwegen in en rond Sint-

Truiden er nog op dezelfde manier inzitten maar waarbij de verplaatsingsmatrices opgehoogd zijn om de 

groei van het verkeer tussen 2007 en 2015 op te vangen. In het stadsmodel is de doorrekening uitgevoerd 

van scenario 1 waarbij een evenement met 80.000 bezoekers is doorgerekend en scenario 2 waarbij een 

evenement met 30.000 bezoekers is doorgerekend. Dit stadsmodel vormt de basis van het akoestisch 

onderzoek in functie van wegverkeer. Er zijn dan ook gegevens ter beschikking gesteld van de 

verkeersintensiteiten gedurende de spitmomenten en voor lichte, middelzware en zware voertuigen 

afzonderlijk. 

 

De tijdelijke evenementen zorgen voor een tijdelijke bijkomende verkeersgeneratie op de omliggende 

wegen. Op basis van de discipline mobiliteit kan aangenomen worden dat de relevante wijzigingen te 

verwachten zijn ter hoogte van de N80 de N3 en de N79. Deze hoofdassen zullen dan ook onderzocht 

worden.  

 

De impact van het verkeersgeluid voor de toekomstige situatie kan wijzigen ten opzichte van de 

referentiesituatie en deze wijziging het grootst is tijdens spitsmomenten bij grootschalige evenementen. 

Aangezien de onderzochte evenementen gekenmerkt worden door verkeersgeneratie op spitsuren werd 

eveneens de gemiddelde verkeersintensiteit tijdens de spits gedurende de middag(12-13u) beschouwd. 

Op basis van de beschikbare intensiteiten op het spitsmoment gedurende de middag is dan ook een 

“worst case” situatie nagegaan (Lspits). Het toekomstig geluidsniveau is bepaald op basis van het 

wegverkeer op de omliggende wegen (via de invalswegen). Bovenstaande gegevens komen rechtstreeks 

uit het stadsmodel van Sint-Truiden.  

 

Goede gegevens over de gehele spreiding en verdeling gedurende de dag zijn niet beschikbaar. De 

verdeling van het verkeer over de dag is niet exact gekend, noch in de referentiesituatie noch in de 

geplande situatie. De vraag is aan het VVC gesteld om de spitsuurintensiteiten om te zetten omgezet naar 

daggemiddelde totale verkeersintensiteit (voertuigen/dag). Dit was mogelijk maar om betrouwbare 

intensiteiten te verkrijgen waren er te weinig uren beschikbaar om op een gedegen manier 
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dagintensiteiten te berekenen. Eveneens wordt elke modelmatige ophoging in het mobiliteitsmodel als een 

festivalstroom beschouwd, wat in praktijk niet gaat zijn. Bovendien gaat de verdringing verschillen tussen 

de verschillende uren, en dat kan niet in rekening gebracht worden.  

 

Naast de aangehaalde problematiek rond het genereren van de dagintensiteiten betreft het een situatie 

die op jaarbasis een beperkt aantal maal zal voorkomen (max. 2 grootschalige evenementen per jaar en 7 

middenschalige evenementen per jaar). Er is dan ook besloten dat het onderzoek van deze cijfers een te 

grote fout zou bevatten.  

 

Voor de berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van 

Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

Ten behoeve van de berekening van de geluidsbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in 

Geomilieu versie 3.11. 

 

De wegen zijn als lijnbron in het model gevoegd op basis van verkeersintensiteiten op de verschillende 

wegen. Daarbij wordt het geluidsniveau bepaald (Lspits). Voor deze parameters worden geluidskaarten 

berekend voor het ganse studiegebied op een raster van 10 x 10 m. De effecten zijn eveneens bepaald 

voor een aantal representatieve locaties. 

 

De gemiddelde geluidbelasting van het verkeer wordt voor zowel de referentie- als de toekomstige situatie 

berekend met een rekenmodel conform de Standaard Rekenmethode. Deze rekenmethode is gebaseerd 

op uitgebreid onderzoek aan de geluidemissie van wegverkeer en de geluidsoverdracht in de buitenlucht. 

De berekeningen houden naast de gemiddelde verkeersintensiteit rekening met alle relevante parameters. 

Op basis van deze berekeningen kan nagegaan worden welke wijzigingen het voorliggende plan zal 

hebben op de geluidsimmissies 

 

De bodemfactor werd gebaseerd op een vereenvoudigde bepaling op basis van het databestand “Corine 

Landcover” met een bodemfactor van 0,2 voor verharde gebieden, 0,8 voor agrarische gebieden en 0,5 

voor een combinatie van de twee 

 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

 Zichthoek: 2 graden 

 Maximaal aantal reflecties: 1 

 Meteorologische correcties: SRM II 

 Luchtabsorptie  ISO 9613 getallen bij 10° C en 70 % luchtvochtigheid  

 

Er is geen link met de ambulante metingen waarbij het geluidsniveau op en rond de site is geregistreerd. 

Deze metingen zijn in functie van het achtergrondgeluid gedurende de avond/nacht periode uitgevoerd. 

De metingen zijn dan ook niet bruikbaar om de wijzigingen van het geluidsklimaat ten gevolge van het 

verkeer in kaart te brengen.  

 

In regel dient aan de gedifferentieerde referentiewaarden getoetst te worden.  

 

De resultaten worden in dit MER echter niet gelinkt aan de gedifferentieerde referentiewaarden vermits  bij 

de bepaling van Lden waarden het etmaal dient verdeeld te worden in een dagperiode (07.00-19.00), een 

avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor dan het gemiddelde 

geluidniveau over een heel jaar wordt bepaald. 
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Het plan zorgt voor een aanzienlijke verkeerstoename op de ontsluitingswegen gedurende de 

evenementen. De verkeerscijfers uit de discipline mobiliteit betreffen spitsuurcijfers, terwijl voor het 

inschatten van de geluidseffecten (Lden of Lnight) dagdeelwaarden voor personen- en vrachtwagens nodig 

zijn die representatief zijn om op jaarniveau conclusies te trekken. Voor de nachtperiode zijn er eveneens 

geen betrouwbare gegevens over verkeersintensiteiten beschikbaar. Door het doorrekenen van 

spitsuurgegevens die een beperkt aantal maal per jaar voorkomen kan er echter geen koppeling met de 

gedifferentieerde referentiewaarden gemaakt worden. In het kader van deze Plan-MER is het eventueel 

relatief verschil van betekenis. Dit zal dan ook op basis van het worst case spitsmoment gedurende de 

middag (12-13u) uitgevoerd worden  

 

Bijkomend dient opgemerkt te worden dat indien het plan geen nieuwe/aanpassingen op weginfrastructuur 

voorziet, maar mogelijks wel verhogingen inzake verkeersgeneratie om de omliggende wegen kan 

teweegbrengen het wel van belang is om te bekijken hoeveel effect het plan zelf genereert. 

 

In het stadsmodel is de doorrekening uitgevoerd van scenario 1 (een evenement met 80.000 bezoekers) 

en scenario 2 (een evenement met 30.000 bezoekers) is doorgerekend. Dit stadsmodel vormt de basis 

van het akoestisch onderzoek in functie van wegverkeer. Er zijn dan ook gegevens ter beschikking 

gesteld van de verkeersintensiteiten gedurende de spitsmomenten voor lichte, middelzware en zware 

voertuigen afzonderlijk. De tijdelijke evenementen zorgen voor een tijdelijke bijkomende verkeersgeneratie 

op de omliggende wegen. Op basis van de discipline mobiliteit kan aangenomen worden dat de relevante 

wijzigingen te verwachten zijn ter hoogte van de N80 de N3 en de N79. Deze hoofdassen zullen dan ook 

onderzocht worden. Onderstaand een beeld van de hoofdassen en gehanteerde toetsingspunten in het 

model. 

 

 

Illustratie 12.8: ligging onderzochte wegen en toetsingspunten 
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In het model is er voor al de onderzochte wegen gerekend met een Referentiewegdek. De gehanteerde 

snelheden zijn de berekende snelheden uit het stadverkeersmodel. De rekenhoogte voor zowel de 

toetsingspunten als de rasterpunten bedraagt 4 m. 

 

Voor deze studie zijn ambulante metingen beschikbaar. Deze zijn, zoals in de oorspronkelijke 

kennisgeving vooropgesteld, gedurende de avond / nachtperiode uitgevoerd. Dit om de grootste of meest 

storende effecten van de evenementen in kaart te kunnen brengen. Het betreft dan ook een 

momentopname. Er zijn geen geluidsmetingen met bijhorende tellingen uitgevoerd. De ambulante 

metingen hebben voor een validatie van het verkeersmodel geen waarde. 

 

Het gemaakte geluidsmodel kon op basis van de beschikbare ambulante metingen dan ook niet worden 

gevalideerd. Deze zijn buiten de spitsmomenten uitgevoerd en niet in functie van ontsluitingswegen 

gepositioneerd. Indien een validatie van het model dient uitgevoerd te worden dient op korte afstand van 

de weg geluidsmetingen uitgevoerd te worden waarbij simultaan verkeerstellingen worden uitgevoerd. De 

geluidsmetingen moeten dan ook volledig in functie van het te onderzoeken verkeer uitgevoerd worden. 

Alleen op basis van deze methodiek is een correcte validatie van het model mogelijk. De uitgevoerde 

ambulante metingen zijn echter in functie van het achtergrondgeluid uitgevoerd ter hoogte van 

woonkernen uitgevoerd. 

 

De mobiliteitsgegevens zijn gebaseerd op de verkeersintensiteiten uit het stadsmodel. De 

referentiesituatie (2015) betreft een referentie situatie uit 2007 waar de hoofdwegen in en rond Sint-

Truiden er nog op dezelfde manier inzitten maar waarbij de verplaatsingsmatrices volgens de algemene 

toenamepercentages van het autoverkeer in Vlaanderen opgehoogd zijn om de groei van het verkeer 

tussen 2007 en 2015 op te vangen. Hierin zitten eveneens een aantal ontwikkelingen in vervat 

(model2007+). Er kan dan ook aangenomen worden dat het geluidsmodel, gebaseerd op eerder 

theoretische verkeersgegevens, valideren aan de hand van geluidsmetingen in 2017 minder opportuun is.  

 

Het belangrijkste is evenwel dat er een referentiekader is betreffende de geluidsbelasting zodat een 

relatief verschil kan gemaakt worden tussen de huidige en geplande situatie. In het Plan-MER wordt het 

verschil beoordeeld. Hierdoor is een eventuele absolute afwijking dan ook minder aan de orde. 

 

In onderstaande tabel zijn de berekende geluidsniveaus ter hoogte van enkele representatieve 

meetpunten weergegeven, voor beide scenario’s. 
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Tabel 12.12: Berekende geluidsniveaus ter hoogte van de toetsingspunten 

Naam Omschrijving 

Hoogte 
Referentie 

situatie  

Scenario 1 

grootschalig 

Verschil  

scenario 1 

Scenario 2 

middenschalig 

Verschil  

scenario 2 

m 
LSpits 

dB(A) 

LSpits 

dB(A) 

LSpits 

dB(A) 

LSpits 

dB(A) 

LSpits 

dB(A) 

1 Tiensesteenweg N3 4 64,3 65,4 1,1 65,3 1,0 

2 Omleiding Brussel-Luik N3 4 65,9 66,6 0,7 66,7 0,8 

3 Naamsesteenweg N80 4 71,6 72,8 1,2 72,1 0,5 

4 N3 Luikersteenweg 4 63 63,2 0,2 63,5 0,5 

5 Vliegveldlaan N759 4 63 63,2 0,2 63,7 0,7 

6 Tongersesteenweg N79 4 66,5 67,7 1,2 66,5 0,0 

7 Tongersesteenweg N79 4 64,8 66,2 1,4 65,4 0,6 

8 Noord Oostelijke Omleiding N80 4 72,3 73 0,7 72,2 -0,1 

9 Hasseltsesteenweg N722 4 64 65 1,0 64,4 0,4 

10  N3 Luikersteenweg 4 61,8 61,9 0,1 61,8 0,0 

 

Uit bovenstaande tabel kan op basis van een aantal gekozen referentiepunten opgemaakt worden dat de 

stijgingen, ter hoogte van de toetsingspunten, maximaal 1 dB(A) bedragen bij een middenschalig 

evenement en maximaal 1,3 dB(A) bij een grootschalig evenement. Op toetsingspunten 2, 4 en 5 zijn de 

gemodelleerde geluidsniveaus voor het middenschalig evenement hoger dan voor het grootschalig 

evenement. Dit is mede te verklaren door het verschil in ontsluiting: bij grootschalige evenementen wordt 

een tijdelijke toegang voor gemotoriseerd verkeer aangelegd in het westen van het plangebied richting de 

N80, terwijl bij middenschalige evenementen de ontsluiting zal gebeuren via de rotonde aan het 

bestaande bedrijventerrein en de N3. Er worden dus meer bewegingen verwacht nabij de ingang van het 

bedrijventerrein (toetspunt 4 en 5) en op de N3 (toetspunt 2) bij middenschalige evenementen dan bij 

grootschalige evenementen.  

 

Conform het vooropgestelde beoordelingskader zal de wijziging in het geluidsklimaat gedurende de 

middagspits verwaarloosbaar zijn voor het middenschalig evenement en beperkt negatief voor het 

grootschalig evenement. Gedurende de avondspits kan eveneens aangenomen worden dat de wijzigingen 

in het geluidsklimaat kleiner zullen zijn. De toename ten aanzien van de referentiesituatie was in het 

onderzochte spitsuur (12-13 uur) het grootst. Op deze wijze is dan ook de worst case benadering 

onderzocht.  

 

In bijlage 12.1 zijn eveneens de berekende contourkaarten opgenomen. Dit zowel voor de 

referentiesituatie als de toekomstige situatie voor beide scenario’s. Op basis van deze kaarten is een 

verschilkaart opgemaakt per scenario.  

 

Er zijn conform het beoordelingskader geen milderende maatregelen noodzakelijk. 
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12.8 Effectbeoordeling 

Tabel 12.13 geeft een overzicht van de beoordeling voor de discipline Geluid en Trillingen. 

Tabel 12.13: Effectbeoordeling discipline Geluid en Trillingen 

Effectgroep Beoordeling 

 Scenario 2: middenschalig Scenario 1: grootschalig 

Grootschalige en middenschalige muziekfestivals -3 -3 

Vliegverkeer 0 

Landbouwgebruik +1 

Recreatief medegebruik -1 

Militair gebruik 0 

Verkeer tijdens evenementen 0 -1 

 

12.9 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

In het recent goedgekeurde Strategisch Plan Defensie werd bevestigd dat Saffraanberg als militaire 

opleidingsschool behouden blijft en wordt uitgebreid. Het aantal buitenoefeningen op het militair 

oefendomein in het Domein van Brustem neemt daardoor ook toe. Het oosten en zuiden van het domein 

en de westelijke bosrand zijn opnieuw in gebruik genomen als oefenterrein voor de onderofficierenschool 

van Defensie in het nabijgelegen Saffraanberg. Daarvoor wordt de voormalige munitie-opslagplaats 

heringericht tot een schietstand; dat gebundelde schieten is een nieuwe activiteit. Dit ligt evenwel buiten 

het plangebied van voorliggend MER. Dit ontwikkelingsscenario wordt niet belemmerd door het plan voor 

wat betreft de discipline Geluid. 

 

Voor de andere ontwikkelingsscenario’s is de aftoetsing weergegeven in tabel 12.14. 

 

Tabel 12.14: Aftoetsing aan ontwikkelingsscenario’s voor Geluid 

Ontwikkelingsscenario Aftoetsing voor Mens (excl. landbouw en mobiliteit) 

RUP ‘groene waarden’ 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Geluid 

Voorontwerp RUP recastrip Brustem 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Geluid 

RUP Sint-Pieter  
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Geluid 

 

12.10 Milderende maatregelen 

Grootschalige en middenschalige evenementen 

In het kader van grootschalige en middenschalige organisaties wordt er best jaarlijks een overleg met de 

organisatoren en een specifiek politiereglement opgemaakt dat beoogt de overlast (niet alleen 

lawaaioverlast) te beperken tot een aanvaardbaar peil. 

 

Inzake geluid is belangrijk dat er een draagvlak is  bij de bevolking voor zowel de duur van de manifestatie 

(aantal dagen), als de uren waarop de muziekoptredens plaatsvinden. Hiervoor dient dan ook een 
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duidelijke richtlijn opgesteld te worden. In deze richtlijnen dienen ook ruimere maatregelen opgenomen te 

worden waarbij andere vormen van (lawaai)overlast beperkt worden. 

 

Om de optredende geluidsniveaus en –hinder naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken kunnen 

volgende maatregelen worden getroffen: 

 

 Geluidsinstallaties hebben een richtingsafhankelijke geluidsuitstraling. De geluidsinstallaties 

kunnen worden gericht naar de locaties waar weinig geluidsgevoelige bestemmingen zijn 

gelegen; 

 Het beperken van het aantal tenten/podiums en/of het aantal tenten/podiums waar ’s nachts 

activiteiten plaatsvinden; 

 Organisaties van evenementen moeten zelf het geluidsniveau in de omgeving meten en 

daarvan een logboek bijhouden. Voor het indienen van klachten kan een nummer in het leven 

geroepen worden dat 24 uur per dag te bellen is. Er kan dan direct worden opgetreden tegen 

overschrijdingen van opgelegde geluidsnormen; 

 Er kan een aanvullende regel opgesteld worden om het geluid van zware bastonen tijdens 

evenementen te reguleren. Naast de gewone grenswaarde voor het geluid kan een aparte norm 

opgenomen worden voor de lage bastonen. 

 

Recreatieve activiteiten 

Bij de organisatie van recreatieve activiteiten op of in de nabije omgeving van het domein, die een 

kortstondig negatief geluidseffect kunnen hebben op het plangebied en zijn omgeving, kunnen volgende 

maatregelen in acht worden genomen om dit te beperken: 

 Het totale geluidsvermogenniveau beperken tot 100 dB(A) op 350m van verstoringsgevoelige 

fauna in het broedseizoen (zie discipline Biodiversiteit). Een hoger geluidsvermogenniveau kan 

toegepast worden indien gerichte luidsprekers worden geplaatst (gericht naar het evenement 

met een zo minimale uitstraling daarbuiten) en/of een sterke spreiding van het totale 

geluidsvermogenniveau – dus van meerdere luidsprekers – wordt toegepast; 

 Bij ballonvaartactiviteiten op het domein de luchtballon uit te rusten met een geluidsarme 

brander; 

 Een activiteit in het plangebied met een geluidsemissie van 80dB(A) of meer uit te voeren 

centraal gelegen in het terrein (centrale driehoek voor evenementen). 

 

Vliegactiviteiten  

Er zijn ten aanzien van de huidige situatie geen negatieve effecten te verwachten maar vanuit het oogpunt 

van de discipline geluid bepaalt de vliegrecreatie eveneens in belangrijke mate het geluidsklimaat op het 

plangebied en zijn ruime omgeving. Binnen het plangebied is zeker geen toename in vliegverkeer 

toegelaten maar om bij een bestendiging van de vliegactiviteiten de geluidsimpact op de omgeving niet te 

laten toenemen alsnog te milderen, kunnen volgende maatregelen in acht worden genomen: 

 

 een onderhoud van de vliegtuigen kan op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd waarbij 

oog is voor slijtage, defecten aan onderdelen die een nefaste invloed kunnen hebben op de 

geluidsemissie van het toestel; 

 bij de vervanging of aankoop van een nieuw vliegtuig kan een geluidsarm type de voorkeur 

genieten; 
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 in de club kan aandacht worden besteed aan de geluidsemissie van de vliegtuigen, waarbij: 

 voor de gecertificeerde toestellen het geluidscertificaat van de fabrikant wordt voorgelegd 

aan hun club; 

 voor niet gecertificeerde toestellen (zelfbouw, …) – die vallen onder de circulaire GDF-04 

voor burgerlijke vliegvelden – de geluidsemissie wordt bepaald volgens de circulaire en dit 

kenbaar wordt gemaakt aan de club; 

 voor de ULM (Ultra-Light-Motorized) of VLA (Very-Light-Aircraft) toestellen die niet onder de 

circulaire vallen, eveneens de geluidsemissie wordt bepaald (volgens de circulaire) en dit 

kenbaar wordt gemaakt aan de club. 

 
Op deze manier kan de club beperkingen opleggen van het aantal vliegtuigbewegingen alsook van het 

aantal leden voor het gebruik van vliegtuigen met een hoog geluidsvermogenniveau en voor vliegtuigen 

waarvan geen geluidscertificaat werd bekomen.  

 

Op basis van bovenstaande voorgestelde maatregelen kan er dan ook voor gezorgd worden dat binnen 

het huidige kader (aantal vliegbewegingen) geen hogere geluidsniveaus kunnen optreden.  

12.11 Leemten in de kennis 

Momenteel is er geen beeld van welke evenementen onder welke omstandigheden zullen voorkomen. De 

impactbepaling van de grootschalige en middenschalige evenementen en hun intensiteit op jaarbasis is 

momenteel met de nodige aannames uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie of de genomen maatregelen 

kan deze dan ook wijzigen. In het MER is een situatie onderzocht waarbij in de 4 windrichtingen een 

podium kan opgesteld staan.  
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13 Discipline Lucht 

13.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Lucht wordt bepaald door de discipline mobiliteit en bevat het 

plangebied en de ontsluitingswegen.  

 

De directe effecten voor lucht ten gevolge van de geplande situatie zullen vermoedelijk binnen het 

plangebied beperkt zijn. Indien uit de effectbepaling blijkt dat zich effecten voordoen buiten het 

afgebakende studiegebied, wordt het studiegebied uitgebreid. 

 

Vanuit de discipline Mens-Mobiliteit zal de informatie over de verkeersbewegingen gebruikt worden om de 

emissies van daaruit in te schatten en te beoordelen.  

13.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

Luchtkwaliteitsnormen en -advieswaarden 

In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” gespecificeerd. De 

milieukwaliteitsnormen worden in Vlarem II weergegeven onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. 

 

In bijlage 2.5.3 wordt een overzicht van de Beoordeling en beheer van luchtkwaliteit weergegeven. Onder 

bijlage 2.5.3.11 zijn de grenswaarden voor de bescherming van de menselijke gezondheid opgenomen. Er 

worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds voor dag- of 

uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar). 

 

Tabel 13.1: Grenswaarden en Alarmdrempels 

Parameters Norm Niveau Status 

SO2 

Daggemiddelde overschrijding is toegestaan 

op niet meer dan 3 dagen per jaar 
125 μg/m

3
 Grenswaarde 

Uurgemiddelde overschrijding is toegestaan 

op niet meer dan 24 uur per jaar 
350 μg/m

3
 Grenswaarde 

Jaargemiddelde en wintergemiddelde (van 1 

oktober tot en met 31 maart) 
20 μg/m

3
 

Grenswaarde voor grootschalige 

ecosystemen 

NO2 

Jaargemiddelde 40 μg/m
3
 Grenswaarde geldig vanaf 2010 

Uurgemiddelde 

overschrijding is toegestaan op niet meer dan 

18 uur per jaar 

200 μg/m
3
 Grenswaarde geldig vanaf 2010 

Uurgemiddelde waargenomen gedurende 3 

opeenvolgende uren in een gebied van meer 

dan 100 km
2
 

400 μg/m
3
 Alarmdrempel 

NOx Jaargemiddelde 30 μg/m
3
 

Grenswaarde voor grootschalige 

ecosystemen 

Fijn stof (PM10) 

Jaargemiddelde 40 μg/m
3
 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 35 dagen per 

jaar 

50 μg/m
3
 Grenswaarde 
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Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de luchtkwaliteit en 

schonere lucht voor Europa. Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de blootstelling aan PM2,5 in 

stedelijke gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen dalen in vergelijking met het niveau van 

2010. Op hun volledige grondgebied moeten de lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht 

nemen. Deze grenswaarde moet in 2015 of, indien mogelijk, al in 2010 worden bereikt (streefwaarde). 

 

Tegen 1 januari 2020 is er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 μg/m³ vooropgesteld. In de 

huidige richtlijn wordt voor PM2,5 ook een gemiddelde blootstellingsindex gedefinieerd. De gemiddelde 

stedelijke achtergrond dient in 2020 te liggen op 15,2 μg/m³. 

 

Voor de CO2-concentratie in de omgevingslucht bestaan er geen specifieke immissienormen. Wel worden 

door Europa een aantal emissienormen opgesteld m.b.t. uitlaatgassen voor voertuigen. De Europese 

Commissie maakte recentelijk haar plan bekend rond de reductie van de CO2-uitstoot van 

personenwagens. Tegen 2020 moet elke auto een gemiddelde CO2-uitstoot halen van 95 g/km, met een 

verplicht tussendoel van 130 g/km in 2015. 

 

In de definities luchtverontreiniging wordt eveneens een definitie gegeven van twee zones waarvoor een 

verstrenging van de algemene luchtkwaliteitdoelstellingen van kracht is:  

 

Een speciale beschermingszone wordt gedefinieerd als volgt: “zone waarin de te verwachten toename 

van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of 

voorkomen”.  

 

Een beschermingszone wordt gedefinieerd als: “een geografisch afgebakende zone die vanuit 

milieuoogpunt bijzonder moet worden beschermd”; de definitie wordt echter aangevuld met “als 

beschermingszone wordt aangeduid de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 

natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het 

Bosdecreet van 13 juli 1990 en de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 

1973 op het natuurbehoud”. 

 

Het plangebied is niet in een (speciale) beschermingszone gelegen.  

 

Bestaande toestand  

De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt zowel op het niveau van de luchtkwaliteit als op het 

niveau van de huidige emissies door het verkeer in het studiegebied. 

 

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via onder 

meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de algemene luchtkwaliteit voor de 

voornaamste verontreinigende gassen en voor het fijne stofgehalte. De parameters SO2, NOx, O3, PM10 

stof, PM2.5 stof, CO en zwarte rook worden gemeten. 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen meetstations gelegen. Het dichtstbijzijnde 

meetstation is gelegen op ca 10 km in Landen. Ter hoogte van Hasselt Genk en Diepenbeek bevinden 

zich nog meetpunten van het VMM meetnet deze meetpunten zijn op een afstand van ca. 25 km gelegen.  

 

VITO en VMM ontwikkelden een applicatie Atmosys waarmee ieder jaar een overzichtskaart van de 

luchtkwaliteit in België kan worden weergeven. De kaarten laten zien dat steden en drukke verkeersaders, 

hotspots zijn voor luchtvervuilende stoffen zoals stikstofdioxide en fijn stof. Momenteel is 2013 het meest 

recente jaar voor beschikbare kaarten van NO2, PM10 en PM2,5. In onderstaande illustraties wordt een 
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beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied weergegeven. Op deze kaarten zijn 

verhogingen ter hoogte van de ontsluitingswegen van het plan merkbaar.  

 

 

 

Illustratie 13.1: PM10 Jaargemiddelde concentratie 2013 (Bron: Atmosys) 

 

 

Illustratie 13.2:PM2,5 Jaargemiddelde concentratie 2013 (Bron: Atmosys) 

 

Plangebied 

Plangebied 
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Illustratie 13.3:NO2 jaargemiddelde concentratie 2013 (Bron: Atmosys) 

 

 

Illustratie 13.4 : Overschrijdingen PM10 daggemiddelde van het plangebied 

 

De laag met de NO2 jaargemiddelde visualiseert de jaargemiddelde concentratie van NO2. Vanaf een 

jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m
3
 is de norm overschreden. Dit gebeurt voornamelijk op 

verkeersintensieve plaatsen.  

 

Aan de hand van bovenstaande informatie kan er opgemaakt worden dat de PM10 concentraties variëren 

van 21 tot 25 μg/m³. De NO2 jaargemiddelde in het plangebied variëren van 11 tot 20 μg/m³. Binnen het 

Plangebied 

Plangebied 
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plangebied zouden op basis van de applicatie  (2013) 11 à 15 overschrijdingen zijn geweest van de 

daggemiddelde norm voor PM10 (maximaal 35 dagen een etmaal gemiddelde concentratie van 50 µg/m
3
). 

Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden dat in en het rond het plangebied de grens van 

80 % van de milieukwaliteitsnorm niet is overschreden. Er zijn conform het beoordelingskader geen 

milderende maatregelen noodzakelijk bij een beperkt negatieve impact.  

 

Zwarte koolstof (EC) is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige verbranding van 

fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof bevindt zich voornamelijk in de ultrafijne 

fractie van het fijn stof. Zwarte koolstof is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. PM10 

en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 μm. 

 

Wanneer EC-concentraties niet voorhanden zijn, kan de EC-concentratie bij benadering geschat worden 

op basis van een andere polluent. De meest voor de hand liggende polluent is hier NO2. Er werd reeds in 

verschillende studies aangehaald dat EC-concentraties en NO2-concentraties in bepaalde 

omstandigheden sterk gecorreleerd kunnen zijn. Bijvoorbeeld Voogt en Eijk (2014) publiceerden recent 

dat  NO2 en EC in stedelijke omgeving met veel verkeer in hoge mate gecorreleerd zijn.  

 

Er zal voor EC geen afzonderlijke beoordeling uitgevoerd worden. De impactbepaling voor EC zal gelijk 

zijn aan de impactbepaling voor NO2. 

13.3 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

Er zullen bijkomende emissies plaatsvinden.  Onderstaand wordt een beeld weggeven van emissies die 

ten gevolge van het plan kunnen voorkomen.  

13.3.1 Verkeer 

In het plan is een planningswijziging voorzien waarbij evenementen mogelijk worden gemaakt. Deze 

evenementen kunnen een grote verkeersbeweging met zich meebrengen die tot op de verschillende grote 

verkeersaders voelbaar zal zijn. Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op 

de wegen en de verkeersafwikkeling te wijten aan de planrealisatie en de te verwachten evolutie inzake 

de samenstelling van de uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekomstige situatie 

ingeschat. 

13.3.2 Activiteiten 

Er zal een analyse gebeuren van de mogelijke activiteiten in het plangebied. Voor relevante activiteiten 

wordt aangegeven of er effecten op de luchtkwaliteit te verwachten zijn. Indien een wijziging van de 

luchtkwaliteit verwacht wordt, wordt een inschatting gemaakt van deze wijzigingen aan de hand van de 

gegevens die beschikbaar zijn.  

13.4 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

 Wijziging uitstoot aan verontreinigende stoffen veroorzaakt door het verkeer in het algemeen ten 

gevolge van de gewijzigde verkeerssituatie 

 bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving. 
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13.5 Beoordelingskader 

In het beoordelingskader wordt de berekende bijdragen van het plan gerelateerd aan de 

luchtkwaliteitdoelstellingen. Als beoordelingsjaar wordt de situatie in 2015 beoordeeld. (referentiesituatie 

mobiliteit )  

 

De impact van de voorziene functies op de jaargemiddelde luchtkwaliteit in de exploitatiefase wordt 

kwalitatief beoordeeld; doorrekeningen in een luchtmodel (CAR Vlaanderen of IFDM Traffic) en de 

aftoetsing aan het beoordelingskader conform het richtlijnenboek Lucht worden niet nodig/zinvol geacht. 

Dit omdat: 

 

 de verkeersgeneratie van de permanente/reguliere functies verwaarloosbaar zijn in verhouding tot de 

bestaande verkeersstromen; 

 de verkeersgeneratie van de grootschalige openluchtevenementen groot is, maar zich beperkt tot 

enkele dagen per jaar;  

 uitgemiddeld over een heel jaar, de gemiddelde verkeersgeneratie per dag laag zal zijn in verhouding 

tot de bestaande verkeersstromen. 

 

De grootschalige evenementen hebben mogelijks wel een effect op het aantal overschrijdingen van de 

daggrenswaarde voor PM10 of de uurgrenswaarde voor NO2. Om dit effect bij benadering in te schatten 

wordt een “worst case” situatie doorgerekend in CAR Vlaanderen. Waar nodig zullen milderende 

maatregelen worden voorgesteld zodat eventuele negatieve of sterk negatieve effecten van het project 

worden voorkomen, beperkt, geremedieerd of gecompenseerd. 

 

Op basis van de huidige gegevens zal er voor de discipline lucht een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd 

worden met een kwantitatieve inschatting voor de piekeffecten. Op basis hiervan zal geoordeeld worden 

of al dan niet milderend maatregelen dienen genomen te worden  

 

Tabel 13.2: Beoordelingskader voor de discipline Lucht ( in functie van de luchtkwaliteitsdoelstellingen) 

Beoordeling Beschrijving 

+3 Aanzienlijk verbetering van de luchtkwaliteit 

+2 Matige verbetering luchtkwaliteit 

+1 Geringe verbetering van de luchtkwaliteit  

0 Verwaarloosbaar effect  

-1 Geringe verslechtering van de luchtkwaliteit  

-2 Matige verslechtering van de luchtkwaliteit 

-3 
Aanzienlijke verslechtering van de 

luchtkwaliteit. 

 

13.6 Effectbepaling 

Volgende geplande activiteiten kunnen een invloed hebben op de luchtkwaliteit: 

 Evenementen 

 Een grootschalig evenement, met 80.000 bezoekers, maximum 2 keer per jaar en telkens 

maximum 4 dagen, met toegang via de tijdelijke toegang vanaf N80 Naamsesteenweg ter 

hoogte van de startbaan.  
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 Een middenschalig evenement met max. 30.000 bezoekers, maximum 7 keer per jaar en 

maximum 7 dagen per jaar (kan dus ook meerdaags zijn, maar dan zijn het er in aantal 

gewoon minder), telkens met toegang via de rotonde op N3 (de inkom van het 

bedrijventerrein).  

 Recreatief medegebruik; 

 Bronnen (gebouwen, installaties) op het terrein; 

 Vliegverkeer 

 Het militaire gebruik als oefenterrein voor de krijgsmacht. 

13.6.1 Inleiding 

Binnen het plangebied worden verschillende invullingen voorzien. In onderstaande paragrafen is 

nagegaan wat de impact van de invullingen zou kunnen betekenen op de luchtkwaliteit. Voor de 

beïnvloeding van de luchtkwaliteit op lokale schaal is de overheersende windrichting erg belangrijk. In 

onderstaande illustratie is een typische windrichtingsroos voor Vlaanderen weergegeven. 

13.6.2 Emissie ten gevolge van evenementen  

Evenementen kunnen een directe en een indirecte invloed hebben op de luchtkwaliteit. Bij directe invloed 

gaat het om bronnen en activiteiten op het evenemententerrein (bijvoorbeeld dieselaggregaten). Bij 

indirecte invloed gaat het om luchtkwaliteit in relatie tot wegverkeer. 

 

De directe invloed van een evenemententerrein zal zeer beperkt zijn. Gedurende een evenement worden 

ten behoeve van stroomvoorziening eventueel dieselaggregaten ingezet. De luchtkwaliteit in het 

onderzoekgebieden zal vooral bepaald worden door de heersende achtergrondconcentratie en 

verkeersaantrekkende werking (indirecte invloed). Op basis van de geplande toestand worden geen 

’directe’ emissies verwacht die een relevante wijziging kunnen veroorzaken. Het directe effect van 

grootschalige evenementen op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar.  

 

Verkeersemissies zijn vooral belangrijk voor de luchtkwaliteit in de onmiddellijke nabijheid van drukke 

wegen. Stedelijke gebieden en gebieden langsheen autostrades bezitten reeds een hoge 

vervuilingsgraad. 

 

In deze studie zijn drie situaties berekend. Het betreft: 

 Referentie 2015: De mobiliteitsgegevens zijn gebaseerd op de verkeersintensiteiten uit het 

opgemaakte stadsmodel gedurende de vrijdagavondspits. De referentiesituatie (2015) betreft een 

Referentie situatie uit 2007 waar de hoofdwegen in en rond Sint-Truiden er nog op dezelfde manier 

inzitten maar waarbij de verplaatsingsmatrices opgehoogd zijn om de groei van het verkeer tussen 

2007 en 2015 op te vangen. 

 Een grootschalig evenement, met 80.000 bezoekers, maximum 2 keer per jaar en telkens maximum 4 

dagen, met toegang via de tijdelijke toegang vanaf N80 Naamsesteenweg ter hoogte van de startbaan. 

 Een middenschalig evenement met max. 30.000 bezoekers, maximum 7 keer per jaar en maximum 7 

dagen per jaar (kan dus ook meerdaags zijn, maar dan zijn het er in aantal gewoon minder), telkens 

met toegang via de rotonde op N3 (de inkom van het bedrijventerrein). 

 

De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige organische 

stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof en 

zwaveldioxide. Er zal in de impactbepaling vnl. aandacht besteed worden aan de meest milieurelevante 

stoffen zoals NO2 en (ultra) fijn stof (PM 10, PM 2,5 en UFP) waarvoor zich in het studiegebied problemen 

kunnen stellen m.b.t. het respecteren van de luchtkwaliteitsdoelstellingen en/of waarvoor een belangrijke 
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milieu-impact kan optreden en waarbij de realisatie van het plan een aantoonbare impact kan 

veroorzaken. 

 

Vermits er verschillende types wegen in het studiegebied zitten, dient de effectbepaling in principe aan de 

hand van twee verschillende methodes of luchtkwaliteitsmodellen uitgevoerd te worden.  

 

Onderstaand worden de selectiecriteria weergegeven: 

 

 CAR Vlaanderen 

 geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in bebouwde omgevingen 

 Mag niet gebruikt worden in open omgeving (geen bebouwing) 

 wel bebouwing ≤ 30 m  

 

 IFDM traffic 

 Model met focus op berekening van de luchtkwaliteit langs gewestwegen, autosnelwegen en 

buitenstedelijke wegen 

 Enkel geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in open omgevingen 

 geen bebouwing ≤ 30 m  

 

Er dient opgemerkt te worden dat doorrekening in het model IFDM Traffic geen rekening kan houden met 

immissieverhoging t.g.v. afscherming door bebouwing (zgn. “street canyon” effecten). Dit is in CAR 

Vlaanderen wel mogelijk. Door te rekenen met CAR Vlaanderen is dus duidelijk een “worst case” situatie 

meegenomen. 

 

Het model IFDM-Traffic heeft als input verkeersintensiteiten afgestemd op de Multimodale modellen van 

het Vlaams Verkeerscentrum. De emissieberekeningen van het wegverkeer gebeuren met MIMOSA, het 

wegverkeersemissiemodel van de Vlaamse Overheid. IFDM-Traffic bevat geactualiseerde 

achtergrondconcentraties. IFDM-Traffic houdt rekening met de oriëntatie van de weg en is afgestemd op 

de output van de multimodale verkeersmodellen van het Vlaams Verkeerscentrum. De 

verkeersintensiteiten in dit model dienen ingegeven te worden als aantal gemiddeld per dag (gemiddelde 

weekdag). CAR Vlaanderen is ontwikkeld om in stedelijk gebied de luchtkwaliteit te screenen. De 

verkeersintensiteit moet daarbij ingegeven worden als het aantal voertuigen dat gemiddeld per 24 uur op 

de beschouwde weg voorbij rijdt gedurende een gemiddeld weekdag. Voor de berekeningen van 

luchtemissies in CAR-Vlaanderen zijn de individuele uurbelastingen uit de discipline mobiliteit niet 

geschikt als invoergegevens.  

 

Om het totale gegenereerde verkeer te bekomen tijdens de organisatie van een evenement, worden de 

berekende verkeersstromen volgens het provinciaal model Vlaams-Brabant toegevoegd aan het 

stadsmodel Sint-Truiden. Het stadsmodel geldt als basis vanwege zijn detailleringsgraad. Het stadsmodel 

is enkel een avondspitsmodel. De verhoudingen tussen de middag- en avondspits van de 

referentiesituatie van het provinciaal model Vlaams-Brabant zijn toegepast op het stadsmodel om 

eveneens een middagspitsmodel te bekomen met een hoge detailleringsgraad. De mobiliteitsgegevens 

zijn gebaseerd op de verkeersintensiteiten uit het opgemaakte stadsmodel. De referentiesituatie (2015) 

betreft een Referentiesituatie uit 2007 waar de hoofdwegen in en rond Sint-Truiden er nog op dezelfde 

manier inzitten maar waarbij de verplaatsingsmatrices opgehoogd zijn om de groei van het verkeer tussen 

2007 en 2015 op te vangen. De beschikbare data zijn piekintensiteiten gedurende het evenement. Dit 

zowel voor de avond als de middag. Specifiek voor geluid en lucht is de vraag aan het VVC gesteld om de 

spitsuurintensiteiten om te zetten naar daggemiddelde verkeersintensiteit (voertuigen/dag). Deze zijn voor 

de wegen bepaald maar met enkel kanttekeningen. Er zijn namelijk te weinig uren beschikbaar om op een 
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gedegen manier dagintensiteiten te berekenen voor de referentiesituatie en de toekomstige situatie. Het 

resultaat dient dan ook als een benadering beschouwd worden. Bijkomend wordt elke modelmatige 

ophoging in het model als een festivalstroom beschouwd, wat in praktijk niet gaat zijn. Bovendien gaat de 

verdringing verschillen tussen de verschillende uren, en dat kan niet in rekening gebracht worden. Het 

grootschalige evenement kent, over de dag gezien, ook een atypische verkeersattractie. Zo is er een 

wijzigende regioaantrekking in functie van de tijd. Op de zuidelijke ontsluitingswegen is de grootste 

belasting gedurende de middag. Op de noordelijke ontsluitingswegen is dit gedurende de avond. De 

dagintensiteiten vormen dan ook een geen exacte berekening maar dienen als een benadering bezien te 

worden. 

 

Naast de aangehaalde problematiek rond het genereren van de dagintensiteiten betreft het een situatie 

die op jaarbasis een beperkt aantal maal zal voorkomen (2 grootschalig evenementen en 7 

middenschalige evenementen per jaar). Voor de bepaling van de impact op de jaargemiddelde 

luchtkwaliteit dient het verkeer dat door het project gegenereerd wordt uitgemiddeld te worden op 

jaarbasis. Dan kan pas een beoordeling t.o.v. de jaargemiddelde grenswaarden en doelstellingen inzake 

NO2, PM10 en PM2,5 opgenomen worden.  

 

De berekeningswijze in CAR Vlaanderen II  of IFDM traffic laat niet toe om onderbouwde  uitspraken te 

doen ten aanzien van de impact op de uurgemiddelde of daggemiddelde concentraties, gezien er 

aanzienlijke verschillen optreden tussen dagen zonder evenementen en dagen waarbij meer extra verkeer 

ontstaat. Op dagdagelijkse niveau is er echter geen wijziging te verwachten. Ook bij kleine en middelgrote 

evenementen zal de toename van de verkeersintensiteit binnen de gestelde leefbaarheidsnormen vallen. 

 

Om bovenstaande reden zal er een beoordeling op basis van de beschikbare gegevens opgenomen 

worden die met enige omzichtigheid moet gehanteerd worden. Ook zullen er indien noodzakelijk wel 

voorstellen voor eventuele milderende maatregelen opgenomen worden. Tijdens de periode van het 

evenement kunnen immers lokaal en tijdelijk langs wegen met bebouwing verhoogde concentraties 

optreden.  

 

Om te duiden wat de verschillen op de belangrijkste ontsluitingswegen zijn, is onderstaand een analyse 

toegevoegd. In onderstaande illustratie is een overzicht weergegeven van de onderzochte 

wegsegmenten. 
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Illustratie 13.5: ligging onderzochte segmenten 

 

Tabel 13.3: Intensiteiten op de ontsluitingswegen Grootschalig Evenement 

Straat Intensiteiten referentiesituatie  Intensiteiten evenement  Verschil 

1 17744 19882 2138 

2 12956 19129 6173 

3 15343 17583 2240 

4 13470 10976 -2494 

5 22442 23314 872 

6 7833 9609 1776 

7 11554 12205 651 

 

Uitgemiddeld op jaarbasis genereert het grootschalige evenement een beperkt aantal 

voertuigbewegingen. Onderstaand wordt een beeld gevormd van de uitgemiddelde per dag. Op de 

hoofdassen is nagegaan wat de wijzigingen kunnen zijn op jaarbasis voor 2 gelijkaardige evenementen ( 4 

dagen per evenement). De verkeersgeneratie is dan ook uitgesmeerd over een geheel jaar (8 * 

verkeersgeneratie op 1 jaar) en opgeteld bij de referentiesituatie. In onderstaande analyse wordt een 

beeld weergegeven van de onderzochte hoofdassen.  
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Tabel 13.4: Intensiteiten op de ontsluitingswegen Grootschalig Evenement 

Straat 
Intensiteiten 

referentiesituatie  

Intensiteiten 

evenement  
Verschil 

Uitgemiddeld per 

dag  

uitgemiddelde 

Geplande 

situatie 

Procentuel 

toename 

(uitgemiddelde 

situatie) 

1 17744 19882 2138 47 17791 0,3% 

2 12956 19129 6173 135 13091 1,0% 

3 15343 17583 2240 49 15392 0,3% 

4 13470 10976 -2494 -55 13415 -0,4% 

5 22442 23314 872 19 22461 0,1% 

6 7833 9609 1776 39 7872 0,5% 

7 11554 12205 651 14 11568 0,1% 

 

Op basis van bovenstaande tabel kan aangenomen worden dat er beperkte wijzigingen te verwachten zijn 

in de intensiteiten op jaarbasis. Het effect van de grootschalige evenementen op de jaargemiddelde 

luchtkwaliteit kan dan ook als verwaarloosbaar beoordeeld worden. 

 

Het evenement kan echter wel relevante effecten hebben op de piekimmissies (dag- en uurwaarden). Om 

de effecten bij benadering in te schatten, werd uitgegaan van een scenario, waarin 365 dagen per jaar 

zou plaatsvinden, en de verkeersgeneratie die in realiteit beperkt is tot de 2 grootschalige evenementen, 

zich elke dag zou voordoen. Dit betreft een worst case scenario of onrealistisch scenario dat in realiteit 

niet zal voorkomen. Er is gebruik gemaakt van het referentiejaar 2015. 

 

Onderstaand worden de invoerparameters voor CAR Vlaanderen weergegeven.  

 

Snelheidstypes 

Op basis van het type weg en de snelheidsbeperkingen werden de wegen onderverdeeld in categorieën 

zoals vermeld in CAR-Vlaanderen. Snelheidstype: normaal stadsverkeer  

 

Wegtype 

Hiermee wordt de configuratie van de weg bedoeld (aanwezigheid van huizenrijen, afstand tot de huizen, 

aan beide zijden of langs één kant)..er is gerekend met de situatie waarbij langsheen beide zijden van de 

weg bebouwing voorkomen, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, 

maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing. 

 

Bomenfactor 

De bomenfactor is een maat voor de aanwezigheid van bomen langs de rand van de weg. Uit 

windtunnelonderzoek blijkt dat de concentraties aan verontreinigende stoffen in de straten waar bomen 

aanwezig zijn hoger zijn. Er is geopteerd voor de bomenfactor 1, dit wil zeggen slechts hier en daar 

bomen of in het geheel niet. 

 

Afstand tot de weg 

Hiermee wordt aangegeven op welke afstand van de weg de luchtconcentratie wordt berekend. Er is een 

berekening uitgevoerd op verschillende afstanden van de as van de weg. Dit om een goed beeld te 
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verkrijgen van de impact van het verkeer op de woningen. De meest cruciale woningen zijn op 7 m van de 

as van de weg gelegen. Deze afstanden zijn op basis van luchtfoto’s bepaald.  

 

Fractie stagnatie  

Dit is een extra rekenmogelijkheid voor het rekenen met de fractie stagnerend verkeer. Voor de 

onderzochte wegsegmenten is geen rekening gehouden met stagnatie.  

 

Onderstaand is een beeld van de N80 weergegeven.  

 

 

Illustratie 13.6: Beeld van de N80. 

 

Van de resultaten van deze doorrekening zijn enkel de jaargemiddelden voor NO2 en PM10 relevant. 

Deze kunnen een beeld geven van de gemiddelde concentraties gedurende een evenement.  

 

Tabel 13.5: Intensiteiten op de ontsluitingswegen Grootschalig Evenement 

 
Straatnaam 

Referentiesituatie 

Naamsesteenweg 

Grootschalig Evenement 

Naamsesteenweg 

 
X 204873 204873 

 
Y 162472 162472 

NO2 [µg/m³] Jaargemiddelde 26,2 30,1 

NO2 [µg/m³] Jm achtergrond 14,9 14,9 

NO2 [µg/m³] # Overschrijdingen uur GW 0 0 

PM10  [µg/m³] Jaargemiddelde 24,7 25,3 
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Straatnaam 

Referentiesituatie 

Naamsesteenweg 

Grootschalig Evenement 

Naamsesteenweg 

 
X 204873 204873 

 
Y 162472 162472 

PM10  [µg/m³] Jm achtergrond 23 23 

PM10  [µg/m³] # Overschrijdingen dag GW 9 11 

PM2.5  [µg/m³] Jaargemiddelde 17,6 18 

PM2.5  [µg/m³] Jm achtergrond 16,5 16,5 

 

Het berekende jaargemiddelde voor NO2 bedraagt 30,1 μg/m³. Deze is onder het jaargemiddelde van 40 

µg/m³ gelegen. Voor NO2 bestaat geen norm voor de dagwaarde, wel een norm voor de uurwaarde van 

200 μg/m³. Het Jaargemiddelde voor PM10 bedraagt 25 μg/m³. Deze waarde ligt ver onder de dagnorm 

voor PM10 van 50 μg/m³. Indien deze situatie dagelijks zou optreden kan volgens de berekening er van 

uitgaan worden dat er 2 bijkomende overschrijdingen zouden voorkomen. Door het beperkt aantal 

evenementen kan er van uitgegaan worden dat de kans op een bijkomende overschrijding dan ook zeer 

klein is.  

13.6.3 Vliegverkeer 

Luchtverontreiniging door vliegtuigen wordt gereguleerd door op internationaal en nationaal niveau eisen 

te stellen aan vliegtuigen, gelet op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Het gaat hier om 

algemene eisen aan de bron. Daarnaast zullen de gebieden rondom de luchthavens moeten voldoen aan 

de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

De uitstoot van motorvliegtuigen is het product van de verbranding. Het betreft dan ook hoofdzakelijk 

NOX, CO2, PM10, SO2, VOS, CO en benzeen. De emissiefactoren zijn afhankelijk van het type vliegtuig. 
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Illustratie 13.7: Vliegcyclus 

 

Een ander belangrijk effect is de uitstoothoogte. Tijdens het taxiën, vindt de uitstoot van schadelijke 

stoffen dicht bij de grond plaats. De stoffen zullen in de directe omgeving van de bron neerslaan. Is het 

vliegtuig eenmaal in de stijgfase, dan worden de stoffen op een grotere hoogte uitgestoten. Deze stoffen 

zullen zich over een groter gebied kunnen verspreiden en zo een groter aandeel hebben in de 

concentraties op ruimere afstand van de bron. Emissies van motorvliegtuigen zijn het grootst tijdens het 

opstijgen, klimmen, dalen en landen van het vliegtuig (zie illustratie 13.7).  

 

Brandstofoverslag leidt tot een emissie van VOS. 

 

Bijkomend kan meegegeven worden dat rondom regionale luchthavens in het algemeen de bijdrage van 

het vliegverkeer aan de concentraties niet meetbaar is of te onderscheiden van de reeds aanwezige 

achtergrondconcentraties. Het luchtverkeer is er als bron nauwelijks te onderscheiden (vb. Deelonderzoek 

Luchtkwaliteit MER Luchthavenbesluit Twente, nader onderzoek naar de luchtkwaliteit in de omgeving van 

Schiphol en de bijdrage van te onderscheiden bronnen’ (2001)). Op basis van nader onderzoek (VMM 

2006), aan de hand van immissiemetingen te Zaventem en Steenokkerzeel, is geconcludeerd dat de 

invloed op de verontreiniging in de onmiddellijke omgeving van onze nationale luchthaven voor de meeste 

parameters vrij gering is. Uit recente onderzoeken is gebleken dat het intens luchtverkeer ter hoogte van 

Zaventem voor verhoogde concentraties aan ultra fijn zorgt. Deze waren meetbaar vlakbij de luchthaven 

in de lijn van de aanvliegroutes. 

 

Er kan verwacht worden dat, mede door de beperkte vliegintensiteiten, de bijdrage in de omgeving van 

het plangebied ten gevolge van de huidige activiteiten gering is. Vermits het om een consolidatie van de 

huidige situatie gaat kan dan ook verwacht worden dat het effect van dit plan in functie van het 

vliegverkeer verwaarloosbaar is.  

13.6.4 Bronnen (gebouwen, installaties) op het terrein  

Binnen het plangebied worden slechts in het westen een beperkt aantal extra mogelijke uitbreidingen van 

gebouwen voorzien. Echter in deze fase van het plan is het nog niet gekend welk soort installaties en welk 

vermogen zal voorzien worden, waardoor geen kwantitatieve inschatting kan gemaakt worden van deze 

gebouwenverwarmingsemissies. De verwarmingsemissies kunnen echter als beperkt aanzien worden 

rekening houdend met de recente energienormering en richtlijnen. 

 

Binnen het plangebied worden ten aanzien van de huidige situatie geen bijkomende mogelijkheden 

voorzien waarbij relevante emissies kunnen vrijkomen. 

 

De effecten ten gevolge van de bijkomende bebouwing zijn dan ook verwaarloosbaar. 

13.6.5 Recreatief medegebruik plangebied 

Wat het ‘pakket recreatief medegebruik’ betreft, kan aangenomen worden dat deze recreatie op zich geen 

wijzigingen zal veroorzaken in de luchtkwaliteit. De doelstelling is om een openstelling van het domein te 

realiseren waarbij zowel de zachte recreatievormen als de andere recreatieve activiteiten kunnen 

uitgebreid worden. Extra gemotoriseerde sporten worden niet voorzien. Het recreatief medegebruik kan 

wel verkeersstromen met zich meebrengen waardoor op de ontsluitingswegen verhoogde uitstoot kan 

optreden. Lokaal kunnen hierdoor dan ook negatieve effecten optreden gedurende deze evenementen. 

Op de gemiddelde jaarconcentraties zal dit echter een verwaarloosbaar effect hebben. 
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In ruimere zin hoeven deze effecten echter niet steeds negatief te zijn. Indien deze evenementen niet 

kunnen doorgaan in het plangebied kan de vraag gesteld worden of deze al dan niet op andere terreinen 

zullen doorgaan. Het betreft dan een verschuiving van de emissies. 

13.6.6 Het militaire gebruik als oefenterrein voor de krijgsmacht 

Binnen het plangebied wordt in het zuiden een zone voorzien waar militaire oefeningen kunnen gehouden 

worden. Het betreft echter militaire oefeningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van zware voertuigen 

en of vuurwapens.  

 

In de doelstelling van dit plan is immers het militaire gebruik als oefenterrein voor de krijgsmacht 

opgenomen waarbij de overige rollen niet in het gedrang komen en de omliggende dorpen niet worden 

gehinderd. Het militair gebruik vormt dan ook een mogelijk tijdelijke, maar belangrijke, hoofdrol die na 

eventuele stopzetting ervan door de andere hoofdrollen wordt overgenomen. 

 

Er kan dan ook aangenomen worden dat als gevolg van dit plan de militaire activiteiten, die in de huidige 

situatie eveneens mogelijk zijn, geen relevante wijzigen met zich mee zal brengen.  

13.7 Effectbeoordeling 

Tabel 13.6 geeft een overzicht van de beoordeling voor de discipline Lucht. 

 

Tabel 13.6: Effectbeoordeling discipline lucht 

Effectgroep Beoordeling 

Grootschalige muziekfestivals 0 

Vliegverkeer 0 

bronnen op het terrein (gebouwen, installaties) 0 

Recreatief medegebruik 0 

Militair gebruik  0 

Verkeer 0 

 

13.8 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Tabel 13.7 geeft een overzicht van de aftoetsing van het plan ten opzichte van de verschillende 

ontwikkelingsscenario’s vanuit de discipline Lucht . 

 

Tabel 13.7: Aftoetsing aan ontwikkelingsscenario’s voor Lucht r 

Ontwikkelingscenario Aftoetsing voor mobiliteit 

RUP ‘groene waarden’ 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Lucht. 

Voorontwerp RUP recastrip Brustem 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Lucht. 

RUP Sint-Pieter  
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Lucht r. 

Saffraanberg als militaire opleidingsschool 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Lucht. 
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13.9 Milderende maatregelen 

In het kader van het streven naar emissiebeperkingen en het feit dat de doelstellingen geformuleerd door 

de WGO inzake fijn stof voor veel gebieden overschreden worden, kunnen alsnog milderende 

maatregelen aangewezen zijn. Hiertoe kan voorgesteld worden om: 

 

 Maatregelen te nemen om de doorstroming zo optimaal mogelijk te maken en het gebruik van de 

randparkings bij grote evenementen zo optimaal mogelijk te organiseren dat er zo weinig mogelijk 

“zoekverkeer” zal zijn 

 Maatregelen ter beperking van wegverkeer door stimuleren van openbaar vervoer en fietsverkeer zijn 

eveneens aangewezen 

 

Tijdens de periode van het evenement kunnen lokaal en tijdelijk langs wegen met bebouwing verhoogde 

concentraties optreden t.g.v. intensieve verkeersintensiteiten. Het is tevens wenselijk een verkeerskundig 

mobiliteitsplan op te stellen omtrent verkeersafhandeling naar parkeerterreinen. Dit wordt vanuit mobiliteit 

eveneens voorgesteld maar van uit de discipline Lucht wordt als bijkomende milderende maatregel 

voorgesteld om in dit plan mede rekening te houden met een verkeersafwikkeling bij voorkeur langs niet 

bebouwde wegen. Hiervoor wordt dan ook best bewegwijzering voorzien, verkeerslichten geplaatst, 

verkeersregeling door politie, enz voorzien.  

13.10 Leemten in de kennis 

Als leemte in de kennis wordt het niet beschikbaar zijn van meetwaarden inzake achtergrondconcentraties 

beschouwd.  

 

Wat de werkelijk bijdrage van het wegverkeer ten gevolge van de referentiesituatie zal bedragen is 

momenteel niet geweten. De beschikbare toekomstige gegevens vormen een beeld van de geplande 

situatie bij een welbepaalde verkeersgeneratie. In hoeverre deze situatie jaarlijks zal voorkomen is 

momenteel niet geweten (maximaal 2 grootschalig en 7 middenschalige evenementen). De intensiteiten of 

de ontsluiting van het gebied is afhankelijk van het moment. Het verkeer zal de weg van de minste 

weerstand kiezen. 
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14 Discipline Licht 

14.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Licht wordt bepaald door het plangebied en een buffer van vijfhonderd 

meter er rond (figuur 7.1). 

14.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

In de huidige situatie worden de belangrijkste bronnen van lichtvervuiling gevormd door het 

industrieterrein ten noorden van het plangebied en sporadische verlichting van de landingsbaan. Ook het 

omliggend wegennet zorgt voor lichtpollutie. 

14.3 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

Lichtpollutie kan opgedeeld worden in twee hinderlijke fenomenen: 

 Niet gewenste verlichting van omgeving. Verlichting die niet voldoende gericht gebruikt wordt of 

reflectie van licht op lichte oppervlakten kan hinder veroorzaken op andere woningen of zones waar 

deze verlichting (of indirecte verlichting) niet gewenst is. 

 Lichtverstrooiing. Verlichting van bijvoorbeeld gebouwen kan naast het verlichten van de binnenkant 

ook licht uitstralen naar buiten (o.a. naar boven toe). Hierdoor wordt een lichtgloed gecreëerd die 

enerzijds hinderlijk is voor de algemene duisternis van de nacht (o.a. voor (amateur-)astronomen) 

maar anderzijds ook fauna kan hinderen.  

 

In dit plangebied is ongewenste verlichting ten gevolge van de occasionele verlichting van het 

festivalterrein of de evenementensite een belangrijk aspect.  

14.4 Beoordelingskader 

Om te vermijden dat het effect licht dubbel beoordeeld worden, wordt ze binnen de discipline Licht niet 

beoordeeld. De gegevens worden wel doorgegeven aan de discipline Biodiversiteit en de discipline Mens 

waar ze wel beoordeeld worden.  

14.5 Effectbepaling 

14.5.1 Centrale open ruimte met rondweg 

Voor het grootste gedeelte van de centrale open ruimte is er weinig wijziging omwille van het plan. 

Eventuele verlichting langs de rondweg kan mogelijk zorgen voor lichtverstoring voor aanwezige fauna, 

maar niet voor omwonenden. 

 

Tijdens de evenementen kan er tijdelijk een sterke toename zijn van de lichtpollutie, uiteraard 

voornamelijk voor evenementen die tot ’s avonds of ’s nachts doorlopen. Gezien de ruime afstand tot de 

dichtstbijzijnde woningen en de aanwezigheid van bomen aan grote delen van de rand van het terrein, zal 

de impact op omwonenden beperkt zijn. Voor de aanwezige fauna kan mogelijk wel hinder verwacht 

worden. Dit wordt besproken in de discipline Biodiversiteit (hfdst. 15). 

14.5.2 Toegangsweg 

Tijdens de evenementen kan er tijdelijk een sterke toename zijn van de lichtpollutie langsheen de tijdelijke 

toegang vanaf N80 Naamsesteenweg, uiteraard voornamelijk voor evenementen die tot ’s avonds of ’s 
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nachts doorlopen. Gezien de vrij ruime afstand tot de enkele dichtstbijzijnde woningen en de 

aanwezigheid van bomen op meerdere tussenliggende percelen, zal de impact op omwonenden beperkt 

zijn. Voor de aanwezige fauna kan mogelijk wel hinder verwacht worden. Dit wordt besproken in de 

discipline Biodiversiteit (hfdst. 15). 

14.5.3 Bosontwikkeling 

De bosontwikkeling kan zorgen voor een bijkomende afscherming enerzijds van verlichting buiten het 

terrein naar de centrale zone, anderzijds van eventuele lichtbronnen op het terrein (evenementen) naar 

omwonenden. 

14.5.4 Vlieginfrastructuur 

Gezien voor dit aspect enkel bestaande infrastructuur behouden blijft, worden hier geen wijzigingen 

verwacht op het vlak van lichtpollutie. 

14.5.5 Zone voor dagrecreatie met parkachtig karakter 

Deze zone zal bij grote evenementen gebruikt worden als kampeerzone. Dit zal zorgen voor tijdelijke 

lichtpollutie. Er is weinig afscherming aanwezig voor de woningen langs de Luikersteenweg. Ook voor de 

aanwezige fauna kan mogelijk hinder verwacht worden. Deze aspecten worden verder besproken bij de 

discipline Mens (hfdst 17) en Biodiversiteit (hfdst 15). 

14.5.6 Zuidelijke natuurgebieden 

In deze zone wordt geen wijziging verwacht op het vlak van lichtpollutie. 

14.6 Milderende maatregelen 

Gezien de effectbeoordeling gebeurt in de disciplines Mens en Biodiversiteit, worden de milderende 

maatregelen ook daar besproken. 
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15 Discipline Biodiversiteit 

15.1 Figuren 

Figuur 15.1: Beschermingszones 

Figuur 15.2: Waardering volgens de BWK  

Figuur 15.3: Habitatkaart 

15.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Biodiversiteit omvat het gehele plangebied, uitgebreid met zones waar 

zich effecten van een gewijzigd geluidsniveau en lichtniveau kunnen voordoen en uitgebreid met het 

studiegebied voor de discipline Water. Dit studiegebied is weergegeven in figuur 7.1. 

15.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

15.3.1 Beschermingszones 

De beschermingszones in de omgeving van het plangebied zijn weergegeven in figuur 15.1. 

 

Ten noorden en ten zuidwesten van het plangebied zijn enkele habitatrichtlijngebieden gelegen die allen 

behoren tot de ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’. Er zijn tevens enkele VEN-gebieden terug 

te vinden in de omgeving. Ten zuidwesten ligt het gebied ‘De Herk’ en ten noorden het gebied ‘Het Vinne’. 

In tabel 15.1 wordt de afstand weergegeven van het plangebied tot de bovengenoemde 

beschermingszones.  

 

Tabel 15.1: Situering van beschermingszones ten opzichte van plangebied  

Beschermingszones Afstand en richting tot plangebied 

Habitatrichtlijngebied 

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 3,4 km NW 

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 5,3 km ZO 

VEN-gebieden 

De Herk 5,3 km ZO 

Het Vinne 4,5 km NW 

 

 

Het noorden van het plangebied en een deel in het zuiden zijn aangeduid als akkervogelgebied 

(kerngebied) (illustratie 15.1). Het gaat hierbij niet echt om een beschermingsstatus, maar om een gebied 

waarbinnen een beleid dat gunstig is voor akkervogels gevoerd wordt. Concreet gaat het om de 

mogelijkheid om beheersovereenkomsten te sluiten met landbouwers. De aanduiding geeft echter wel aan 

dat het landbouwgebied van belang is voor deze soortgroep. 

15.3.2 Vegetatie 

De biologische waarde van het gebied wordt beschreven aan de hand van de Biologische 

waarderingskaart (BWK) en is weergegeven op figuur 15.2. Een samenvatting van de voorkomende 

vegetatietypes en hun biologische waardering is weergegeven in tabel 15.2. 
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De helft van het plangebied wordt op de BWK aangeduid als matig waardevol (m). Het gaat voornamelijk 

om akkers op lemige bodem in het noorden van het plangebied, laagstamboomgaarden en de 

verhardingen van landingsbanen en bijhorende gebouwen van het vliegveld.  

 

Ongeveer 30 ha van het plangebied is aangeduid als n 66 ha als waardevol met zeer waardevolle 

elementen. Samen gaat het om 1/3
de

 van het plangebied. Het betreft voornamelijk de centrale driehoek 

tussen de landingsbanen en zones rond de hoofdstartbaan en de hangars in het westen. Het gaat om 

waardevolle graslanden, mesofiele hooilanden en kleine landschapselementen zoals bomenrijen en 

struweelopslag van allerlei aard. 

 

Het zijn voornamelijk mesofiele hooilanden tussen de hoofdstartbaan en de rondweg die als zeer 

waardevol aangeduid zijn. Ook de Romeinse weg waar die als een holle weg uit de Cicindriavallei 

oploopt naar het domein, is aangeduid als zeer waardevol.  

 

Tabel 15.2: Biologische waardering van de vegetaties binnen het plangebied 

Waardering* Type Beschrijving Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

m bl akker op lemige bodem 57,7 21,9 

 
hp soortenarm permanent cultuurgrasland  4,9 1,9 

 
hx zeer soortenarme, ingezaaide graslanden  5,5 2,1 

 
ki vliegveld 43,0 16,3 

 
kj- hoogstamboomgaard <0,1 <0,1 

 
kl laagstamboomgaard 20,0 7,6 

 
ua halfopen of open bebouwing met beplanting 0,4 0,2 

 
ur bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve 0,7 0,3 

 
weg weg 1,3 0,5 

m totaal 133,7 50,6 

mw hp soortenarm permanent cultuurgrasland  2,0 0,8 

 
ki vliegveld 5,0 1,9 

 
kj hoogstamboomgaard 1,3 0,5 

 
ng niet gekarteerd 0,4 0,2 

mw totaal 8,7 3,3 

mwz kz opgehoogd terrein  1,1 0,4 

 
qa- eiken-haagbeukenbos 5,1 1,9 

mwz totaal 6,2 2,4 

mz hp soortenarm permanent cultuurgrasland  <0,1 <0,1 

 
ki vliegveld 0,9 0,3 

 
ku+ ruigte  0,1 0,1 

mz totaal 1,1 0,4 
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Waardering* Type Beschrijving Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

w hp+ 
soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van 

halfnatuurlijke graslanden 
2,8 1,1 

 
hr verruigd grasland 0,7 0,3 

 
hrb verruigd grasland met struik- of boomopslag 5,1 1,9 

 
hu- mesofiel hooiland 4,9 1,9 

 
kb bomenrij 0,3 0,1 

 
kbp bomenrij met dominantie van populier  <0,1 <0,1 

 
kbqr bomenrij met dominantie van Amerikaanse eik  0,4 0,1 

 
kt talud  <0,1 <0,1 

 
ku ruigte  3,1 1,2 

 
lsb populierenaanplant op droge grond met struikgewas 1,2 0,4 

 
n loofhoutaanplant (exclusief populier) 1,0 0,4 

 
ng niet gekarteerd 0,1 <0,1 

 
sz struweelopslag van allerlei aard  9,9 3,8 

w totaal 29,5 11,2 

wz hu mesofiel hooiland 7,6 2,9 

 
hu- mesofiel hooiland 55,1 20,9 

 
hub mesofiel hooiland met struik- of boomopslag 0,1 <0,1 

 
kub ruigte met struik- en boomopslag 0,6 0,2 

 
sz struweelopslag van allerlei aard  2,5 1,0 

wz totaal 65,9 24,9 

z hab struisgrasvegetatie op zure bodem met struik- of boomopslag 0,1 <0,1 

 
hu mesofiel hooiland 16,0 6,1 

 
hub mesofiel hooiland met struik- of boomopslag 1,1 0,4 

 
kw holle weg  0,8 0,3 

 
qa- eiken-haagbeukenbos 1,1 0,4 

 
sp doornstruweel  <0,1 <0,1 

z totaal 19,1 7,2 

Totaal 264,1 100 

* m: matig waardevol, mw: matig waardevol met waardevolle elementen, mwz: matig waardevol met waardevolle en zeer 

waardevolle elementen, mz: matig waardevol met zeer waardevolle elementen, w: waardevol, wz: waardevol met zeer waardevolle 

elementen, z: zeer waardevol 

 

Tabel 15.3 geeft de oppervlakte en het aandeel binnen het plangebied weer van de Europees 

beschermde habitattypes. In elke gekarteerde eenheid geeft HAB 1 het habitattype aan met het grootste 

aandeel. Andere habitattypes me een zeker aandeel in een eenheid worden nog weergegeven onder HAB 
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2. Dit is vooral relevant voor die percelen die voor het grootste deel niet habitatwaardig zijn (gh onder HAB 

1) maar die toch een klein aandeel habitatwaardige stukken bevatten. 

 

Deze zogenaamd niet-habitatwaardige percelen (gh) vormen met 66% het grootste aandeel binnen het 

plangebied. Slechts een klein aandeel hiervan heeft als bijkomende aanduiding onder HAB2 een 

habitattype: 6510_hu of 9160. De percelen die wel zijn aangeduid als habitatwaardig, komen grotendeels 

overeen met de hoger beschreven biologisch waardevolle of zeer waardevolle vegetaties. Het gaat 

voornamelijk om mesofiele graslanden 6510_hu (schraal hooiland van het glanshaververbond) onder HAB 

1. Slechts een klein deel van de bossen blijkt (deels) habitatwaardig. Dit zijn dan gekarteerd als 9160 

(Subatlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen). 

 

Rondom het zuidwestelijke uiteinde van de hoofdstartbaan komen de prioritaire habitattypes 6230_ha 

(soortenrijke struisgraslanden) en 6230_hnk (droge heischrale graslanden) voor. Een oppervlakte van 0,1 

ha 6230_ha valt binnen het plangebied, het gaat om de tijdelijke ontsluiting voor occasionele regionale 

recreatie; habitattype 6230_hnk valt buiten het plangebied.  

 

Tabel 15.3: Europese habitats binnen het plangebied 

HAB 1 HAB 2 
Oppervlakte 

(ha) 
Aandeel (%) 

9160: Subatlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken haagbeukbossen 6,2 2,3 

  - 1,1 0,4 

 
gh 5,1 1,9 

6230_ha: Soortenrijke heischrale graslanden, subtype Struisgrasvegetatie * 0,1 <0,1 

 
6510_hu 0,1 <0,1 

6510_hu: Mesofiel hooiland, type Glanshavergrasland 
 

84,8 32,1 

  - 50,9 19,3 

 
6230_ha 0,4 0,1 

 
gh 33,5 12,7 

 
rbbsp <0,1 <0,1 

gh: geen habitattype 
 

173,0 65,5 

 
9160 1,9 0,7 

  - 168,6 63,8 

 
6510_hu 1,3 0,5 

 
rbbsp 1,2 0,5 

rbbsp: Regionaal belangrijk biotoop Doornstruwelen van leemhoudende gronden <0,1 <0,1 

 
6510_hu <0,1 <0,1 

Totaal 
 

264,1 100 

*Prioritair habitattype 
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15.3.3 Fauna 

Vogels 

Volgens de risicoatlas voor vogels (Everaert, 2015) zijn in de nabije omgeving van het plangebied geen 

pleistergebieden, broedkolonies, slaapplaatsen of trekroutes gelegen. Het plangebied overlapt in het 

noorden en het zuiden wel met kerngebied voor akkervogels, zoals weergegeven op illustratie 15.1.  

 

 

Illustratie 15.1: Aanduiding akkervogelgebied volgens de risicoatlas (Everaert, 2015) 

 

In ANB (2013) worden de belangrijkste vogelwaarnemingen opgelijst. De samenvatting is weergegeven in 

tabel 15.4. In onderstaande paragrafen wordt de beschrijving voor de belangrijkste soorten overgenomen 

uit ditzelfde document. 
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Tabel 15.4: Waargenomen vogelsoorten Domein van Brustem (ANB, 2013) 

Jaar 
Maximum aantal 

Veldleeuwerik Grauwe gors Velduil Blauwe kiekendief 

2007 / 17 / 1 

2008 40 2 / 1 

2009 160 28 / 2 

2010 67 1 7 1 

2011 1 5 15 3 

2012 5 /: geen inventarisaties 9 4 

2013 6 /: geen inventarisaties 5 3 

 

De combinatie van kortgrazige vegetatie met middelhoge vegetatie en open landschap maken van het 

vliegveld en omgeving de ideale verblijfsplaats voor veldleeuweriken. De soort wordt regelmatig 

waargenomen. Naast de veldleeuwerik zijn ook de roodborsttapuit, witte kwikstaart, kievit en scholekster 

waargenomen, weidevogels en akkervogels die worden aangetrokken door dezelfde terreinkenmerken. 

Een potentiële broedvogel van dit waardevolle gebied is grauwe gors. Die werd tot 2011 op het domein 

waargenomen door de vogelwerkgroep Fruitstreek. Hierna werd er in het gebied nog nauwelijks 

geïnventariseerd omwille van de beperkte toegankelijkheid. Het is dus niet zeker of de soort nog een gast 

is of broedt. Vermoedelijk heeft de grauwe gors zich teruggetrokken tot de kern(en) van droog 

Haspengouw (leemplateau’s).  

 

Naast weide- en akkervogels worden in de winter ook velduil en blauwe kiekendief waargenomen. Het 

domein van Brustem biedt met de aanwezigheid van relatief grootschalig open terrein met een lage 

grazige vegetatie in het noordoosten en ruigere vegetatie o.a. het zuidwesten, het ideale leefgebied voor 

de velduil en blauwe kiekendief. De kortgrazige vegetaties zijn belangrijk als foerageergebied waar de 

soorten jagen op muizen en, in het geval van de blauwe kiekendief, zangvogels. De ruigere, meer 

opgaande vegetaties en/of rustige delen zijn belangrijk als broedgebied. Een paartje velduil heeft 

minimaal 100 ha aaneengesloten broedgebied nodig terwijl een paar blauwe kiekendief 75-150 ha 

optimaal of 600-1500 ha suboptimaal foerageergebied nodig heeft. Het militair domein voldoet met zijn 

143,8 ha aan deze eisen (met hier en daar privé-eigendommen ingerekend). Daarbij aangesloten ligt er in 

het noordoosten nog het akkervogelgebied van zo’n 60 ha tegen het industriegebied (illustratie 15.1). In 

het totaal ligt er dus een potentieel foerageer- en broedgebied van de twee soorten van ongeveer 200 ha. 

Het rustgebied ligt dan voornamelijk op het militair domein binnen het plangebied, terwijl het 

foerageergebied in de directe omgeving ligt.  

 

De velduil staat op de Vlaamse Rode Lijst als zeldzaam. Het is een erg bedreigde soort zowel in 

Vlaanderen als in Nederland. De blauwe kiekendief staat op de Vlaamse Rode Lijst aangeduid als 

regelmatige broedvogel. De twee soorten kennen de afgelopen jaren een serieuze achteruitgang wegens 

een sterk gedaald voedselaanbod op de akkers. Aangezien de twee soorten nog aanwezig zijn op het 

militair domein, is het van groot belang dat ervoor gezorgd wordt dat het leefgebied van deze vogels wordt 

onderhouden en/of dat de kwaliteit verbeterd wordt.  

 

Zoogdieren 

In het bos ten noordoosten van het militair domein van Brustem werd er tot enkele jaren geleden een 

relictpopulatie eikelmuizen waargenomen. Inventarisatiegegevens van de afgelopen jaren zijn niet ter 

onze beschikking, maar er is een grote kans dat deze soort nog steeds aanwezig is. Volgens het verslag 
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van Cortens J. en Verbeylen G. zouden er in 2009 ook regelmatig eikelmuizen waargenomen zijn op het 

domein. 

 

De eikelmuis heeft momenteel in Vlaanderen geen speciale beschermingsstatus, maar kent de afgelopen 

jaren wel een duidelijke achteruitgang. De belangrijkste oorzaak hiervan is waarschijnlijk de degradatie 

van het leefgebied (hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten, knotwilgenrijen en mantel-en 

zoomvegetaties langs bosranden) (Cortens J. en Verbeylen G., 2009). Er zijn dan ook ondertussen al 

verschillende projecten opgestart ter bescherming van de eikelmuis. Met de aanwezigheid van 

structuurrijke loofbossen en boomgaarden is het militair domein de ideale verblijfplaats voor deze soort.  

 

Alhoewel er geen inventarisatie-gegevens ter beschikking zijn van vleermuizen op het militair domein van 

Brustem, heeft het gebied wel potentieel als leefgebied. De hoogstamboomgaarden, kleinere 

boomgroepen en grotere bossen in het zuidwesten vormen allemaal mogelijk verblijfplaatsen voor 

vleermuizen. Ook de verschillende leegstaande bunkers en gebouwen in de bossen zijn aantrekkelijk. 

Bepaalde plaatsen zouden bijvoorbeeld aantrekkelijk kunnen zijn voor de vale vleermuis, Bechstein 

vleermuis, bosvleermuis, ingekorven vleermuis en grote hoefijzerneus.  

 

Vissen 

De Cicindria en de Melsterbeek werden beiden door het INBO onderzocht op de aanwezigheid van vissen 

(VIS-databank INBO). De meetpunten die het dichtst bij het plangebied gelegen zijn, zijn deze in Kerkom 

bij Sint-Truiden. In geen van beide beken werd hierbij vis aangetroffen, en dit zowel in 1995 (enkel 

Melsterbeek bemonsterd), 2001, 2005 als 2009. Op verder afgelegen locaties in deze beken werden wel 

vissen aangetroffen (driedoornige en tiendoornige stekelbaars, blauwbandgrondel, baars, bermpje en 

dikkopelrits). 

 

Macro-invertebraten 

De macro-invertebraten werden door VMM bemonsterd in de Cicindria ter hoogte van Sint-Truiden 

(meetpunt 437000) en in de Melsterbeek ter hoogte van Melveren centrum (meetpunt 436000). De 

staalnamen dateren van 2008. In de Cicindria werd een BBI van 6 bepaald (MMIF niet bepaald), in de 

Melsterbeek een BBI van 6 en een MMIF van 0,45. Deze waarden wijzen op een matige waterkwaliteit. 

 

15.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

Door de bestemmingswijzigingen zullen enerzijds vegetaties verdwijnen en anderzijds vegetaties 

bestendigd worden of bijkomend kunnen ontwikkelen. Bij de beoordeling van het effect wordt rekening 

gehouden met de waarde van de aanwezige vegetatie en de oppervlakte die verdwijnt of bijkomt. De 

oppervlakte spontaan groen die kan ontwikkelen wordt aangegeven. Hierbij wordt ook rekening gehouden 

met de waarde van de potentieel te ontwikkelen vegetaties. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat  

 de groene bestemmingen volgens een natuurbeheerplan optimaal beheerd worden in functie 

van schrale graslanden met KLE’s en daarnaast loofbossen en eventueel extensieve 

diervriendelijke akkers en  

 in de zone voor evenementen volgens een terreinbeheerplan getracht wordt de aanwezige 

waarden van graslanden en KLE’s in de mate van het mogelijke grotendeels behouden worden.  

 

Voor terrestrische fauna worden effecten beschreven ten gevolge van het wijzigen van het leefgebied 

door verharding, verstoring en vegetatieontwikkeling. De effectbeoordeling gebeurt op basis van de 

vermindering/vermeerdering van het leefgebied en de effecten ten gevolge van ver- of ontsnippering. 
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Gezien het plan geen belangrijke wijziging zal veroorzaken op het vlak van grondwaterstand, wordt geen 

wijziging van vegetatie verwacht omwille van verdroging of vernatting. 

15.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

 vernietigen/creëren van de vegetatie (en leefgebied voor fauna): oppervlakte vegetatie die 

verdwijnt, met in acht name van de waarde van die vegetatie (ha per waardeklasse) 

 wijzigen van de vegetatie (en leefgebied voor fauna) door beheer: oppervlakte spontane 

vegetaties, met in acht name van de waarde van de potentieel te ontwikkelen vegetaties (ha per 

waardeklasse) 

 wijzigen van vegetatie door indirecte effecten van verdroging/vernatting (hydrologie): 

oppervlakte vegetatie die wijzigt, met in acht name van de waarde van die vegetatie (ha per 

waardeklasse) 

 verstoren van fauna door exploitatie: vermindering leefgebied (ha) ten gevolge van geluids- 

en/of lichtverstoring van vogels en zoogdieren 

 wijzigen van leefgebied voor fauna door versnippering en barrièrewerking: wijziging leefgebied 

(ha) en effecten ten gevolge van ver- of ontsnippering (kwalitatief)  

15.6 Beoordelingskader 

In tabel 15.5 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline Biodiversiteit.  

 

Tabel 15.5: Beoordelingskader voor de discipline Biodiversiteit 

Effect  Score 

Vernietiging / creatie van vegetatie/leefgebied  

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/leefgebieden die deel uitmaken van 

een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of  

inname van een belangrijke oppervlakte beschermde natuur; belangrijk areaalverlies 

-3 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/leefgebieden die geen deel 

uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde;  

weinig impact op het globale areaal van dit ecotoop/leefgebied 

-2 

Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/leefgebieden die geen deel uitmaken 

van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde; weinig impact op het areaal van dit ecotoop/leefgebied 
-1 

Inname van minder waardevolle ecotopen/leefgebieden  0 

Beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied of 

beperkte toename van het leefgebied voor een waardevolle soort 
+1 

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied of 

belangrijke toename van het leefgebied van een waardevolle soort 
+2 

Een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of  

optimale condities voor het leefgebied van een waardevolle soort 
+3 

Wijziging van vegetatie/leefgebied  

Permanente belangrijke wijziging door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte wijziging (hydrologie) van een 

standplaats/leefgebied van een waardevol, gevoelig natuurtype of een soort  
-3 
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Effect  Score 

Tijdelijke wijziging door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte wijziging (hydrologie) van een standplaats/leefgebied 

van een waardevol, gevoelig natuurtype of een soort of  

permanente beperkte wijziging door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte wijziging (hydrologie) van de 

standplaats/leefgebied van een waardevol, gevoelig natuurtype of een soort bij een hoge potentiële of actuele 

natuurwaarde  

-2 

Beperkte wijziging door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte wijziging (hydrologie) op 1 locatie, nadelig voor de 

beperkte natuurwaarde van de locatie 
-1 

Geen of verwaarloosbare wijziging of kortdurende, lokale wijziging door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte 

wijziging (hydrologie) van een standplaats/leefgebied van een weinig gevoelig natuurtype of soort 
0 

Beperkt herstel van de standplaatskenmerken door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte wijziging (hydrologie) in 

overeenstemming met de ecologische potentie van de locatie,  
+1 

Significant lokaal herstel van de standplaatskenmerken door gewijzigd gebruik/beheer of door indirecte wijziging 

(hydrologie) in overeenstemming met de ecologische potentie van de locatie 
+2 

Globaal significant herstel van standplaatskenmerken van een gebied in overeenstemming met de ecologische potentie 

van de locatie 
+3 

Verstoring van fauna  

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten  -3 

Tijdelijke verstoring van verstoringsgevoelige gebieden of soorten of 

permanente beperkte verstoring van verstoringgevoelige gebieden of soorten 
-2 

Tijdelijke verstoring van weinig verstoringsgevoelige gebieden of soorten; -1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring  0 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring  +1 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of beperkte verbetering op 

diverse locaties 
+2 

Aanzienlijke buffering ten aanzien van bestaande verstoringbronnen binnen plangebied of significante verbetering op 

diverse locaties 
+3 

Versnippering en barrièrewerking voor soorten  

Samenhangende ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, 

landschapsecologische samenhang wordt op grote schaal significant verstoord door een permanente barrière of 

randeffecten;  

grote impact op waardevolle soorten/ecotopen 

-3 

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, landschapsecologische 

samenhang wordt lokaal significant verstoord door een permanente barrière of randeffecten;  

impact op waardevolle soorten/ecotopen 

-2 

De ecologische infrastructuur en samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte zachte barrière of barrièrewerking reeds 

aanwezig, tijdelijke barrière of randeffecten 
-1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in connectiviteit of landschapsecologische samenhang 0 

Landschapsecologische samenhang wordt beperkt verbeterd door maatregelen ten aanzien van migratieknelpunten 

en/of randeffecten. 
+1 

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; landschapsecologische samenhang wordt lokaal significant verbeterd, 

lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, randeffecten worden in belangrijke mate verminderd 
+2 

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden opgeheven, samenhang 

wordt op grote schaal significant verbeterd, randeffecten worden opgeheven 
+3 
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15.7 Effectbepaling 

15.7.1 Vernietiging/creatie van vegetatie/leefgebied & Wijziging 

vegetatie/leefgebied 

Beide effectgroepen worden samen bekeken omdat de vegetaties in onderlinge samenhang voorkomen 

en de impact niet strikt te benoemen is als volledige inname en vernietiging dan wel wijziging door 

veranderd gebruik of beheer. 

 

Natuurbestemming in het noorden en het zuiden 

De totale oppervlakte met als bestemming ‘natuurgebied’ wijzigt van 13 ha naar 112 ha (zie illustratie 

15.2). Deze uitbreiding gebeurt vooral op actuele bestemming ‘agrarisch gebied’ (ca. 83 ha) en 

‘recreatiegebied’ (ca. 10 ha). Vooral ten zuiden van de hoofdstartbaan wordt een grote oppervlakte 

aaneengesloten bestemming natuurgebied aangeduid. Hier zullen ook percelen effectief uit 

landbouwgebruik gehaald worden en omgevormd naar natuur (13 ha).  

 

Ten noorden van de dwarse startbaan zijn momenteel glanshaverhooilanden aanwezig onder de 

bestemming ‘agrarisch gebied’, welke door het plan onder de bestemming ‘zone voor graslanden’ zullen 

komen (11,5 ha). Hierdoor zullen ze een betere bescherming hebben.  

 

Een natuurbeheerplan zal bovendien opgemaakt worden voor alle zones met bestemming ‘natuurgebied’ 

en ‘zone voor graslanden’. Dit geeft een helder statuut aan het beheer in het deel van het domein van 

Brustem dat onder de samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het ANB valt en stelt ook de 

ambities voor de strook natuurgebiedbestemming ten noorden van de dwarse startbaan hoog. Hierdoor 

kunnen de graslanden die al habitatwaardig zijn optimaal beheerd worden, kan de natuurwaarde van de 

andere graslanden en bossen optimaal verder ontwikkelen, en kunnen KLE’s doelgericht beheerd of 

bijkomend voorzien worden in functie van het landschap voor de bijhorende fauna. 

 

 

Illustratie 15.2: Bestemming 'natuurgebied' op het gewestplan (links) en in het voorziene plan (rechts) 

 

  

ten noorden 

ten zuiden 
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Zone met occasionele regionale recreatie: driehoek evenementen en zone kamperen 

tijdens grote evenementen in het oosten 

 

 

Illustratie 15.3: Zones voorzien voor occasionele evenementen in het plan: driehoek en gebied in het oosten 

 

De bestemmingswijziging in de driehoek voor evenementen naar ‘groenzone met occasionele 

regionale recreatie’ (zie illustratie 15.3) zal aanleiding geven tot: 

 het omzetten van het ingesloten blok akkerland (9 ha) tot permanent grasland om de evenementen 

gedurende het gehele jaar te kunnen organiseren. Hoewel dit botanisch geen hoogwaardig grasland 

wordt, zal het beter passen in de centrale open ruimte; 

 De achteruitgang van de botanische waarde van de zeer waardevolle graslanden (30 ha grotendeels 

habitatwaardig 6510_hu, soortenrijke glanshaverhooilanden) door zeer regelmatige betreding en niet 

optimale timing van maaibeheer. Een correct maaibeheer is noodzakelijk voor het behoud van de 

botanische waarden. Als de eerste maaibeurt laat genoeg valt (half juni) dan is er geen groot 

probleem. Maar vroeger of meermaals maaien voor de evenementen kan negatieve effecten hebben 

op het voorkomen van kernsoorten. De betreding door recreanten en door transportvoertuigen bij 

opbouw en afbraak, kan leiden tot lokale verruiging, toename van banale tred- en pioniersplanten ten 

koste van de kensoorten. Betreding kan mogelijk ook een invloed hebben op de hoeveelheid 

invertebraten in de bodem. Gezien deze een belangrijke voedselbron vormen voor akker- en 

weidevogels kan dit een belangrijke invloed hebben op de waarde van de vegetaties als leefgebied 

voor deze vogels. In de discipline bodem wordt de kans op een belangrijke verdichting echter klein 

geacht (paragraaf 8.7). Bovendien is er geen overlap tussen het akkervogelgebied en de driehoek met 

overdruk ‘zone voor occasionele regionale recreatie’. Voor de diersoorten die gebonden zijn aan de 

glanshaverhooilanden kan betreding in de evenementenzone mogelijk zorgen voor een vermindering 

van de leefgebiedskwaliteit, al kan de impact hiervan moeilijk ingeschat worden door de vele mogelijke 

invullingen die hieronder vallen. Sowieso zijn grote oppervlaktes van de glanshaverhooilanden gelegen 

buiten de evenementenzone, nl. 42 ha in zones die een bestemming ‘natuurgebied’ zullen krijgen. 
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Daar treedt geen negatieve wijziging op ten opzichte van de huidige situatie en kunnen de soorten 

geschikt leefgebied vinden indien dit nodig zou zijn. 

 het rooien van een viertal vlekken struweel en solitaire bomengroepjes (tot 300 m² elk) en kleine 

landschapselementen (twee lijnen met pionieropslag in barsten in de verharding over 400 m lengte elk) 

ten behoeve van de evenementenruimte. Dit zijn voor fauna waardevolle elementen in de centrale 

open zone. De meeste bosjes en bomenrijen in het plangebied staan buiten deze driehoek; voor die 

kleine landschapselementen heeft het plan geen impact.  

 

In de zone voor kamperen tijdens grote evenementen met bestemming ‘graslanden- en groenzone 

met occasionele regionale recreatie’ in het oosten (zie illustratie 15.3) zal maximaal twee keer per jaar 

gekampeerd worden bij grote regionale evenementen. De zone wordt dan volgens bezoekersaantal 

vooruitschrijdend vanuit het noordoosten aangesproken. De aanduiding van deze nieuwe bestemming 

geen aanleiding tot het verwijderen van KLE’s. De bosrand in het zuiden wordt gerespecteerd en de rest 

van deze zone is open grasland. Hier kan door een minder optimaal maaibeheer en door tijdelijke 

betreding (vooral bij natte weersomstandigheden) de botanische hoge waarde mogelijk ook achteruitgaan 

(11 ha habitatwaardig 6510_hu). 

 

De totale oppervlakte met als bestemming ‘bosgebied’ wijzigt theoretisch van 29 ha naar 13 ha (zie ook 

paragraaf 3.6). De delen van de bestemming ‘bosgebied’ die ‘groenzone met occasionele regionale 

recreatie’ worden in de driehoek voor evenementen, zijn in werkelijkheid geen bos. Dat is te zien op 

Illustratie 15.4. Ongeveer de helft van die niet beboste delen in de evenementenzone zijn waardevolle 

schrale graslanden. Dit zijn de bermen aan het uiteinde van de dwarse startbaan (0,8 ha habitatwaardig 

6150_hu en 2,3 ha niet habitatwaardig). Er was geen beleidsvoornemen om hier aan bosuitbreiding te 

doen, zodat deze bestemmingswijziging geen negatief effect heeft in het opzicht van potentie voor bos. 

Wel gelden ook voor deze graslanden de mogelijk negatieve effecten van betreding en niet optimaal 

maaien op de botanische waarde zoals hoger voor de rest van de driehoek beschreven.  

 

  

Illustratie 15.4: Zones met huidige gewestplanbestemming 'bosgebied' (groen gearceerd), deel dat in evenementenzone wordt 

opgenomen (geel omlijnd) 

 

Het plan leidt niet tot een aantasting van bestaande bossen of bosranden in het domein van Brustem. Er 

is dus ook geen impact op het potentiële voorkomen van Eikelmuis en het belang van deze bosranden 

voor verschillende vogelsoorten (roofvogels of vogels die de combinatie van graslanden met houtige 

vegetatie nodig hebben). 
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Er zal terreinbeheerplan ‘beheer van de natuurwaarden in de evenementenzone’ opgemaakt worden 

voor zowel de driehoek al voor de oostelijke zone voor occasioneel kamperen, door de stad en/of 

initiatiefnemer van evenementen in overleg met het ANB. Het terrein zal uiteraard functioneel ingericht en 

gebruikt worden voor de evenementen. Maar er zal tegelijk een gericht beheer voor het optimale behoud 

en de ontwikkeling van ecologische waarden omschreven en opgelegd worden in het terreinbeheerplan. 

Een voorbeeld van een mogelijke maatregel is dat de graslanddelen die niet bezet blijken te worden door 

functies van de evenementen, een optimaal botanisch maaibeheer krijgen. 

 

Het behoud van de overdruk ‘erfdienstbaarheid voor luchtvaartactiviteiten’ heeft geen impact op de 

vegetaties. De bossen en KLE’s liggen immers op voldoende afstand van de landingsbaan om geen 

belemmering te vormen voor het luchtvaartverkeer. Op deze afstand geldt geen beperking meer op de 

hoogte van beplanting. 

 

In het plan is opgenomen dat op de zuidzijde van de driehoek voor evenementen een houtig lijnvormig 

element wordt aangeplant met streekeigen en standplaatsgeschikte soorten. Deze houtkant in 

hakhoutbeheer of stevige haag, dient als afscherming van de hoofdstartbaan en het natuurgebied tijdens 

de kleinere en middelgrote evenementen. Ten zuiden van de startbaan kan een (geschoren) haag 

voorzien worden. Als tijdens grote evenementen de hoofdstartbaan als parking wordt gebruikt, vormt die 

een fysieke barrière, die ook goed zichtbaar is. Die zal bezoekers ontmoedigen om het hekwerk rond het 

evenement over te steken en het natuurgebied / militair oefenterrein ten zuiden te betreden. Als deze 

houtkant en haag niet uitgroeien tot bomenrijen dan is de impact op botanische waarde (beschaduwing, 

strooisel) van de grasstroken langs de startbaan beperkt en is de impact op de vogels van dit open 

landschap neutraal. Die vogels hebben voordeel bij verspreide KLE’s in het landschap, maar een centrale 

hoogopgaande bomenrij zou tot landschapsecologische versnippering leiden, gesteld dat opgaande 

bomen op deze afstand van de hoofdstartbaan conform de luchtvaartveiligheid zouden zijn. De 

afscherming van de evenementendriehoek zou dan zijn doel voorbijschieten. 

 

Het plan voorziet niet in de uitbreiding van de landingsbanen of aanleg van wegen, gebouwen, etc. buiten 

de footprint van bestaande verhardingen en gebouwen. Er zullen dus geen bomengroepen, KLE’s of 

waardevolle graslanden verdwijnen voor de aanleg van permanente verhardingen (zie wel volgende 

alinea). Wel kan –zoals hoger aangegeven- aanzienlijke betreding verwacht worden door voetgangers en 

transportvoertuigen eigen aan de opbouw en afbraak van een evenement. Auto’s van bezoekers 

circuleren en parkeren in principe op bestaande verhardingen. Het plan voorziet overigens niet concreet in 

de verwijdering van verhardingen of afbraak van gebouwen in het plangebied.  

 

In het plan wordt wel bepaald dat bij grote evenementen een tijdelijke toegangsweg wordt aangelegd op 

de kortst mogelijke verbinding vanaf de N80 naar het uiteinde van de hoofdstartbaan. Deze toegang is 

niet permanent en kan maximaal twee maal per jaar gebruikt worden. Deze toegang zal door zeer 

waardevol glanshavergrasland (habitat 6510_hu) gaan, waar bovendien talrijke soorten wasplaten 

(Hygrocybe sp., groep van zeldzame paddenstoelensoorten) groeien (ANB, 2013). In het RUP zijn 

volgende bepalingen opgenomen: de toegang is in de zone met waardevol grasland 10 m breed; deze 

toegangsweg wordt telkens aan de zijkanten afgeschermd met hekwerk en aangelegd met tijdelijke 

materialen (bv. metalen rijplaten) volgens de regels van de kunst om bodemcompactie of beschadiging 

van de toplaag te voorkomen; de afdekking van de graslanden wordt zo kort mogelijk gehouden: telkens 

max. vier dagen gebruiken, twee dagen opbouwen en twee dagen verwijderen. Het kortste tracé is ook 

een vlak tracé, zodat de aanleg van de afdekmaterialen (bv. rijplaten) goed kan gebeuren en de afvoer 

van regenwater vlot kan verlopen.  

 

Binnen de footprint van deze toegangsweg (0,08 ha) zullen banale tred- en pioniersplanten toenemen ten 

koste van de typische soorten van het glanshavergrasland. Er wordt echter bij naleving van de hierboven 
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beschreven bepalingen in het RUP geen negatieve invloed op de rest van het grasland verwacht. Er zal 

geen barrièrewerking uitgaan van deze strook op de fauna en flora van het grasland, behalve tijdens de 

dagen van gebruik van de tijdelijke toegangsweg. 

 

Conclusie 

Globaal is het effect voor de beide effectgroepen vernietiging/creatie van vegetatie/leefgebied & wijziging 

van vegetatie/leefgebied beperkt negatief (-1). Het plan behoudt een stand still in de oppervlakte 

waardevol, habitatwaardig grasland. Dit is de resultante van:  

 de negatieve impact (-2) door de aanduiding van zone voor occasionele regionale recreatie met: 

 de achteruitgang van de waardevolle graslanden (botanisch en als leefgebied voor fauna) in 

de driehoek voor evenementen (30 ha) en in mindere mate in de zone ten oosten voor 

kamperen tijdens grote evenementen (11 ha) en de impact in zeer waardevol heischraal 

grasland (0,08 ha) van de tijdelijke toegangsweg aan het westelijke uiteinde van de 

hoofdstartbaan 

 de impact door het rooien van enkele bomengroepjes en kleine landschapselementen in de 

driehoek voor evenementen; 

 de opmaak van een terreinbeheerplan ‘beheer van de natuurwaarden in de 

evenementenzone’ zal deze negatieve impact zo veel als mogelijk corrigeren; 

 de positieve impact (+2) door de aanduiding van bijkomend natuurgebied en zone voor graslanden, ten 

zuiden van de hoofdstartbaan (70 ha) ten noorden van de dwarse startbaan (11,5 ha): 

 de bestaande waardevolle graslanden behouden kunnen worden en bestaande graslanden 

en akkerland (13 ha) tussen bestaande waardevolle graslanden, ontwikkeld kunnen worden 

tot een groot samenhangend zeer waardevol open graslandcomplex; 

 bijkomende KLE’s kunnen voorzien worden in deze bestemming natuurgebied op locaties 

waar ze maximaal bijdragen aan een kwalitatief leefgebied voor fauna gevonden aan dit 

open graslandcomplex; 

 een natuurbeheerplan met hoog ambitieniveau volgens het natuurdecreet kan opgemaakt 

worden voor dit complex  

15.7.2 Verstoring 

Het plan kan op verschillende manieren aanleiding geven tot verstoring van de aanwezige fauna en ook 

impact hebben op de potenties voor fauna. De verschillende verstoringsbronnen kunnen opgesplitst 

worden in lichtverstoring, geluidsverstoring en verstoring door de aanwezigheid van mensen/beweging. 

Deze aspecten zullen afzonderlijk behandeld worden. De belangrijkste verstoringsgevoelige soortgroepen 

die voorkomen in het plangebied zijn vogels (met nadruk op akker- en weidevogels) en vleermuizen. De 

effectbespreking zal zich tot deze soortgroepen beperken. 

 

Gezien de ruime afstand (> 3 km) van het plangebied ten opzichte van de beschermingszones van de 

habitatrichtlijn en het VEN worden ter hoogte van deze gebieden geen effecten verwacht. De bespreking 

richt zich daarom op de natuurwaarden die aanwezig zijn in het gebied zelf of potentieel kunnen 

ontwikkeld worden. 

 

Lichtverstoring 

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van 

soorten leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat daarom 

nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van risico’s. Met name schemer- en nachtactieve dieren 

kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken of net verdreven worden door 
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de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied worden 

vermeden. 

 

De belangrijkste langdurige bronnen van lichtverstoring zullen aanwezig zijn langs delen van de rondweg. 

Het betreft geen uitbreiding maar enkel een behoud van de al aanwezige verlichting. Langs de 

landingsbaan is geen verlichting noodzakelijk gezien het vliegveld enkel overdag gebruikt wordt. Op het 

moment dat evenementen plaats vinden zal bovendien tijdelijke lichtverstoring aanwezig zijn ter hoogte 

van delen van de driehoek voor evenementen en de normale toegangswegen vanaf het noorden. Tijdens 

de grote evenementen zal ook langs de tijdelijke toegangsweg vanaf de N80, op de hoofdstartbaan en 

parallelweg en in de kampeerzones in het oosten lichtverstoring optreden. 

 

De lichtverstoring op momenten dat evenementen plaats vinden kan een grote impact hebben, al zal dit 

altijd van tijdelijke aard zijn. Voor vogels is weinig concrete informatie te vinden over de verstoring door 

licht. Krijgsveld et al. (2008) vermelden enkel een studie die effecten van lichtverstoring aantoonden voor 

grutto’s in weidevogelgebied. Er kan aangenomen worden dat, zeker cumulatief met de effecten van 

geluidsverstoring (zie verder), negatieve effecten kunnen verwacht worden voor vogels die gebruik maken 

van een gebied. Voor pleisterende soorten zal het effect hiervan beperkt blijven tot de dagen van de 

evenementen zelf. Voor broedende soorten kan het effect groter zijn indien hun broedsucces verminderd 

omwille van stress of zelfs verlaten van het nest.  

 

Voor vleermuizen zijn er wel voldoende studies die aantonen dat er effecten kunnen zijn van 

lichtverstoring. Er zijn echter grote verschillen in verstoringsgevoeligheid tussen soorten. Sommige 

soorten vermijden elke lichtbron, terwijl andere soorten jagen op insecten die aangetrokken worden door 

straatverlichting. Tabel 15.6 geeft een schematisch overzicht voor enkele algemeen voorkomende 

soorten.  
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Tabel 15.6: Schematisch overzicht van enkele algemene vleermuizensoorten en hun landgebruik (Dienst Weg en Waterbouwkunde, 

2004) 

 
 

Er zijn geen inventarisatiegegevens beschikbaar van vleermuizen. Op basis van de aanwezige vegetatie 

(bosjes en hoogstamboomgaard) kunnen volgende soorten verwacht worden: vale vleermuis, Bechsteins 

vleermuis, bosvleermuis, ingekorven vleermuis en grote hoefijzerneus (ANB, 2013). Voor op zijn minst 

enkele van deze soorten blijkt uit tabel 15.6 dat lichtverstoring ter hoogte van de jachtgebieden een 

probleem vormt. Op het moment dat evenementen plaatsvinden, zal dus verstoring van de aanwezige 

soorten plaatsvinden en is het terrein niet of minder geschikt als jachtgebied.  

 

Geluidsverstoring 

Geluid is een belangrijke factor in het al dan niet optreden van verstoring. Diverse studies geven aan dat 

wanneer een verstoringsbron geluid produceert, het verstorende effect vele malen groter is dan bij 

vergelijkbare bronnen die geen geluid produceren (Krijgsveld et al., 2008). 

 

Voor verstoringsgevoelige fauna wordt in de literatuur meestal een grenswaarde voor verstoring van 40 

dB(A) gegeven, voor vogels wordt meestal een grenswaarde van 45 dB(A) gebruikt. Hoewel 

detailgegevens ontbreken, kan ingeschat worden dat deze grens niet wordt overschreden omwille van de 

zone voor dagrecreatie. Bij evenementen zal deze grens echter wel overschreden worden voor grote 

delen van het studiegebied (zie discipline Geluid en trillingen). Op het vlak van geluidsverstoring zijn dan 

ook negatieve effecten te verwachten op broedende en pleisterende vogels. Vooral voor broedvogels kan 

dit een belangrijke impact hebben gezien zij zich in geval van verstoring niet zo snel zullen verplaatsen 

naar een rustiger gebied maar bij hun nest zullen blijven.  
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Het belang van geluidsverstoring voor vleermuizen is minder duidelijk. Uit experimentele studies blijkt in 

elk geval dat hogere geluidsniveaus geen aanleiding geven tot verstoring van individuen in winterslaap 

(Kleijn, 2008). Potentieel kan geluid wel zorgen voor een verstoring van het echolocatie systeem van 

vleermuizen. Uit studies blijkt echter dat de frequentie van echolocatie signalen van vleermuizen (20 -100 

kHz) veel hoger ligt dan de dominante frequentie van menselijk geluid en dat ze deze vrij gemakkelijk 

kunnen aanpassen om geen last te hebben van verstorende of maskerende signalen (Kleijn, 2008). 

Waarnemingen van foeragerende gewone dwergvleermuizen boven een festivalterrein (Festival Mundial, 

Tilburg 2004; De Beschaving, Utrecht 2008) suggereren dat deze soort zich tijdens foerageren weinig laat 

hinderen door festivalgangers, licht en geluid (Bureau Waardenburg, 2009). 

 

Verstoring door aanwezigheid mensen/beweging 

Wandelen heeft beperkt effect op vogels, mits wandelaars op de paden blijven en het padennet niet te 

fijnmazig is. Wandelaars met hond, alsook loslopende honden, hebben wel een groot verstorend effect op 

vogels, met name op grondbroedende soorten zoals plevieren, hoenders, nachtzwaluw en leeuweriken. 

Dit is te wijten aan het feit dat honden meer dan mensen als predatoren ervaren worden. Ze lopen 

bovendien soms door het vrije veld, en zoeken vogels op om achterna te jagen. Fietsen lijkt het minst 

verstorend, waarschijnlijk omdat fietsers zich voorspelbaar en over paden voortbewegen, en relatief snel 

een locatie gepasseerd zijn. Gemotoriseerd verkeer heeft een beperkt verstorend effect, waarschijnlijk 

omdat geen menselijke silhouetten te onderscheiden zijn in voertuigen. Langs wegen is onder andere 

door de geluidsproductie, de dichtheid aan vogels lager en de doorstroom aan (broed-)vogels hoger. Hoe 

drukker de weg, hoe groter de verstorende effecten (Krijgsveld et al., 2008). 

 

Voor grondbroedende soorten, zoals blauwe kiekendief en velduil, kan de aanwezigheid van recreanten 

tijdens het broedseizoen een belangrijke verstoring betekenen. Er wordt aangeraden een afstand van 100 

tot 300 meter de behouden van de broedplaats. ANB (2013) geeft aan dat het gebied potentie heeft als 

broedgebied voor deze soorten. Momenteel komen ze echter niet voor als broedvogel, enkel als 

overwinteraar. Er is dan ook geen directe negatieve impact op de soorten, enkel op hun potentie om voor 

te komen als broedvogel.  

 

De mate waarin vleermuizen door betreding worden verstoord, hangt nauw samen met de functie van de 

omgeving. Vleermuizen laten zich tijdens foerageren of op vliegroutes nauwelijks tot niet verstoren door 

beweging van mensen. Betreding van verblijfplaatsen, waaronder bunkers, grotten en zolders, leidt in de 

meeste gevallen tot verstoring, wat zich kan uiten in wegvliegen van de locatie waar verstoring optreedt. 

De afstand waarop dergelijke verstoring plaatsvindt, bedraagt enkele tot een tiental meters. Aanwezigheid 

van mensen bij uitvliegopeningen van verblijfplaatsen kan, afhankelijk tot de afstand tot de 

uitvliegopening, leiden tot gedragsverandering en verlaat uitvliegen. Dit betreffen afstanden van enkele tot 

een tiental meters (Bureau Waardenburg, 2009). 

 

Impact van verstoring vanwege het plan 

Voor vogels zal vooral het effect van geluidsverstoring en verstoring door aanwezigheid van mensen van 

belang zijn. Significante effecten worden enkel verwacht op het moment dat evenementen plaats vinden, 

maar dat zal ook tijdens het broedseizoen zijn en mogelijk ook in de periode van pleisteren. De verwachte 

geluidsniveaus zijn relatief hoog, en de zone waarin een groot aantal menselijke silhouetten zal bewegen 

is ook groot, potentieel de gehele oppervlakte van de driehoek en bij de grote evenementen de volledige 

oppervlakte van de oostelijke zone voor kamperen.  

 

Het gebied voor dagrecreatie ligt aan de rand van het gebied, is zeer klein en betreft een locatie waar nu 

ook al activiteit is, waardoor het plan daar geen extra verstoring zal veroorzaken.  
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Voor vogels die gebruik maken van het gebied voor evenementen als foerageergebied zal de impact van 

de verstoring zich uiten in energieverlies omdat vaak verstoord worden tijdens het foerageren of omdat ze 

moeten uitwijken naar andere gebieden. De uitwijkmogelijkheden zijn het landbouwgebied ten noorden 

van het plangebied (akkervogelgebied), het natuurgebied ten zuiden van de hoofdstartbaan of andere 

foerageergebieden in de ruimere omgeving. De exacte impact hiervan op de soorten is moeilijk 

kwantitatief in te schatten, maar zal vermoedelijk niet significant zijn op populatieniveau.  

 

Verstoring is een groter probleem voor soorten die vandaag in de centrale open zone broeden. In de 

broedtijd wordt door vogels veel geïnvesteerd in het verdedigen van een territorium, het leggen van eieren 

en het grootbrengen van jongen. Tijdens de broedtijd vertonen vogels dan ook een ander gedrag ten 

opzichte van verstoring dan in de periode daarbuiten. Wanneer een oudervogel het nest verlaat, stelt hij 

eieren of jongen bloot aan een verhoogde kans op predatie en de directe invloed van weersvariabelen 

zoals zon en neerslag (Krijgsveld et al., 2009). 

 

De broedperiode verschilt van soort tot soort. Algemeen kan echter gesteld worden dat de belangrijkste 

periode voor broedvogels zich situeert tussen mei en september. Jammer genoeg is dit ook de periode 

waarin kan verwacht worden dat de meeste evenementen doorgaan, en ook de grote evenementen. De 

evenementen zullen dan ook onvermijdelijk zorgen voor een sterke vermindering van de kwaliteit van de 

driehoek voor evenementen als broedgebied. Dit zal voornamelijk zo zijn voor de akker- en weidevogels 

(topsoorten veldleeuwerik, grauwe gors, potentieel velduil en blauwe kiekendief) en in mindere mate voor 

de soorten die gebruik maken van de bosjes en boomgaarden aan de randen van de centrale open 

ruimte. Voor al deze soorten voorziet het plan in creatie van bijkomend optimaal leefgebied op 

landbouwgronden zodat een groot samenhangend gebied, ten zuiden van de hoofdstartbaan ontstaat. De 

verstoring daar is vandaag al aanwezig onder de vorm van militaire oefeningen, die vooral in de 

zomerperiode intensief kunnen zijn en de activiteiten op de hoofdstartbaan (testbaan voertuigen en 

luchtvaartactiviteiten).  

 

De akker- en weidevogels die vandaag ook in de driehoek voor evenementen hun broedterritoria hebben, 

vinden in principe een voldoende grote onverstoorde oppervlakte in het gebied ten zuiden van de 

hoofdstartbaan. Of elk individueel broedkoppels daar een nieuw territorium zal vinden dat het gedurende 

een geheel broedseizoen kan aanhouden, is echter niet zeker. Als voorbeeld en ter illustratie worden de 

waarnemingslocaties van roodborsttapuit uit waarnemingen.be van de voorbije vijf jaren weergegeven 

(illustratie 15.5). Roodborsttapuit is een weidevogelsoort die leeft op de graslanden en verspreide KLE’s. 

Die omstandigheden komen over het gehele domein van Brustem voor, maar de lokale populatie heeft 

haar territoria vandaag aan de zuidrand van de driehoek voor evenementen, in de graslanden ten noorden 

en deels ten zuiden van de hoofdstartbaan. 

 

Voor vleermuizen wordt voornamelijk verstoring verwacht omwille van lichtverstoring. Geluidsverstoring is 

sowieso minder belangrijk voor deze soortgroep en beweging zal voornamelijk plaatsvinden op voldoende 

afstand van mogelijk verblijfsplaatsen. De mogelijk tijdelijke lichtverstoring situeert zich ter hoogte van de 

evenementenzone in de centrale open ruimte die minder geschikt is voor vleermuizen, behalve de 

randzone met de bosjes in het noordwesten, bij de rondweg aan de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen. 
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Illustratie 15.5: Puntwaarnemingen van roodborsttapuit in het domein van Brustem (illustratief uit waarnemingen.be, 2012-2017, dit 

vertegenwoordigt geen systematische inventarisatie) 

 

Door het plan zal de centrale open ruimte ten noorden van de hoofdstartbaan (driehoek evenementen) 

een belangrijke verstoring ondervinden, ook in het broedseizoen. Tijdens de maximaal twee grote 

evenementen in de zomer, zal de verstoring zich verder zuidwaarts situeren door parkeren op de 

hoofdstartbaan, de tijdelijke toegang naar de N80 en het kamperen in de zone in het oosten. Het plan 

voorziet evenwel de uitbouw van een aaneengesloten open ruimte van geschikt leefgebied ten zuiden van 

de hoofdstartbaan. Maar het is onzeker of de individuen van de populatie hun leefgebied naadloos 

verschuiven naar het zuiden, zodat ze niet verstoord worden. Dat geldt zowel voor de akker- en 

weidevogelsoorten doorheen de gehele evenementenzone als voor de vleermuizen aan de westrand van 

de driehoek voor evenementen en de zuidrand van de oostelijke zone (tijdelijk kamperen) 

 

Het resulterend effect van het plan voor de verstoring van fauna in het domein van Brustem is negatief -2. 

15.7.3 Versnippering en barrièrewerking 

Er lopen geen trekroutes van vogels over het plangebied volgens de risicoatlas. Hoewel de risicoatlas niet 

alle trekroutes omvat (sommige gebieden zijn minder goed in kaart gebracht) zijn er hier 

landschapsecologisch ook werkelijk geen redenen om belangrijke trek over het gebied te verwachten.  

 

Voor de meeste vleermuizen vormen kleine landschapselementen een belangrijke leidraad voor 

vliegroutes (zie ook tabel 15.6). Het verdwijnen van de kleine landschapselementen in de zone met 

overdruk ‘occasionele regionale recreatie’ zorgt dan ook potentieel voor versnippering van het leefgebied 

van deze soorten. De belangrijkste kleine landschapselementen bevinden zich evenwel buiten deze zone, 

aan de buitenranden van het centrale open gebied. 

 

Het plan heeft bovendien ook ontsnipperende effecten elders in het plangebied. De herbestemming van 

de zone ten zuiden van de hoofdstartbaan naar natuur geeft meer kansen voor een groot samenhangend 

graslandcomplex met KLE’s en bosjes. Deze zone sluit aan op de bossen ter hoogte van Kerkom en kan 

mogelijk een verbinding maken tussen de vallei van de Cicindria en de Melsterbeek. De 

natuurbestemming van een bufferstrook langs de Melsterbeek in het oosten van het plangebied zorgt dat 

de beekzone breder wordt en voor de bewegingen van meer soorten geschikt wordt. 
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Globaal gezien wordt het effect van het plan op het vlak van versnippering als neutraal (0) beoordeeld, als 

resultante van beperkte positieve en beperkte negatieve lokale effecten op enkele plaatsen in het 

plangebied.  

15.8 Effectbeoordeling 

Tabel 15.7 geeft een overzicht van de beoordeling voor de discipline Biodiversiteit. 

Tabel 15.7: Effectbeoordeling discipline Biodiversiteit 

Effectgroep Beoordeling 

Vernietiging/creatie van vegetatie/leefgebied -1 

Wijziging vegetatie/leefgebied -1 

Verstoring fauna -2 

Versnippering en barrièrewerking 0 

 

Binnen de discipline Biodiversiteit zijn de effecten van vernietiging of creatie van vegetatie of leefgebied 

beperkt negatief. De totale oppervlakte met als bestemming ‘bosgebied’ vermindert, maar in de huidige 

situatie zijn grote delen hiervan ook niet als dusdanig ingevuld. In de centrale driehoek worden mogelijks 

bomengroepjes, struweel en KLE’s gerooid, maar er worden ook nieuwe lineaire houtige elementen 

voorzien. Een tijdelijke toegangsweg in het westen heeft zeer lokaal een negatief effect op de zeer 

waardevolle vegetatie daar. Er wordt anderzijds ca. 100 ha extra oppervlakte met bestemming 

‘natuurgebied’ voorzien in het plan, waarvan een deel landbouwgronden die effectief in natuurbeheer 

kunnen genomen worden en waar waardevolle vegetaties in een groot samenhangend complex 

ontwikkeld kunnen worden. 

 

Betreding door recreanten brengt een beperkt negatief effect met zich mee op de wijziging van het 

leefgebied, gezien dit een invloed heeft op de invertebraten in de bodem die een belangrijke voedselbron 

zijn voor akker- en weidevogels. Betreding heeft een effect op de aanwezige vegetaties, maar anderzijds 

zullen grote oppervlaktes glanshaverhooilanden de bestemming ‘natuurgebied’ krijgen. Voor de 

bestemmingen natuurgebied zal een natuurbeheerplan met hoog ambitieniveau opgemaakt en uitgevoerd 

worden. Voor de evenementenzone zal een terreinbeheerplan ‘beheer van de natuurwaarden in de 

evenementen en kampeerzone’ opgemaakt en uitgevoerd worden. Het resulterend effect van wijziging 

van vegetatie is beperkt negatief. 

 

Voor vleermuizen heeft de verwijdering van een aantal kleine landschapselementen een potentiële 

versnippering tot gevolg. Maar in deze omgeving worden ook nieuwe houtige lineaire elementen voorzien. 

Het plan voorziet ook lokaal ontsnipperende effecten elders in het plangebied. Het resulterende effect van 

versnippering wordt neutraal beoordeeld 

Het plan heeft echter een negatief effect op fauna door verstoring, voornamelijk door de grote omvang van 

het verstoorde gebied door evenementen in de centrale open ruimte. Deze vinden helaas ook plaats in het 

broedseizoen, waardoor de kwaliteit van het gebied als broedgebied sterk vermindert. Voor vleermuizen 

wordt voornamelijk verstoring verwacht omwille van lichtverstoring, met name nabij de bosjes aan de rand 

van de zone voor evenementen. 

15.9 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Het plan vormt geen belemmering voor de voorontwerpen RUP recastrip Brustem en RUP Sint- Pieter | 

Nieuw-Bevingen voor wat betreft de discipline Biodiversiteit.  
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15.10 Milderende maatregelen 

Het is aangewezen om met het oog op het nemen van zinvolle maatregelen in het terreinbeheerplan de 

impact van betreding op de botanische waarden van de graslanden in de evenementenzone te monitoren. 

Dit kan door voldoende betreden vlakken met onbetreden getuigevlakken te vergelijken gedurende 

meerdere jaren. De verstorende effecten van verlichting op vleermuizen kunnen beperkt worden door de 

verlichting bij evenementen zo weinig mogelijk op de bosranden en kleine landschapselementen te richten 

en ook de lichtverstrooiing naar deze zones te beperken. Ter hoogte van parkings moet onderzocht 

worden op welke momenten deze echt verlicht moeten worden om onnodige lichtverstoring te vermijden.  

Deze maatregel moet dwingend opgenomen worden in de voorschriften.  

 

Het kan aangewezen zijn om te werken met amberkleurige verlichting. Deze zorgt voor minder verstoring 

voor vleermuizen., maar levert wel minder efficiënt licht voor de zichtbaarheid voor mensen. 

Om de impact van verstoring van broedende vogels te verminderen, is het aangewezen om een 

evenement in de driehoek te organiseren in de periode waarin de broedvogels hun nesten bouwen, nl. 

maart-april. Dit zal voorkomen dat akker- of weidevogels hun nestplaats in dit deel van de centrale open 

ruimte kiezen. Vervolgens dient best de meest kritische periode vermeden te worden door de grote 

evenementen: 1 april tot 15 juni. De belangrijkste broedvogels in (de omgeving van) het plangebied zijn de 

akker- en weidevogels (voornamelijk veldleeuwerik, roodborsttapuit, witte kwikstaart, kievit en scholekster, 

potentieel blauwe kiekendief en velduil). Voor deze soorten omvat het broedseizoen minstens deze 

kritische periode. De start van de opbouwwerkzaamheden voor het ene of de twee grote evenementen 

start best nà 15 mei. 

Deze maatregel moet dwingend opgenomen worden in de voorschriften.  

 

Het negatieve effect op fauna door verstoring (-2) wordt door deze maatregelen gemilderd tot een beperkt 

negatief tot negatief effect (-1/-2). 

 

In tabel 15.8 is de effectbeoordeling na milderende maatregelen weergegeven. 

 

Tabel 15.8: Effectbeoordeling discipline Biodiversiteit na milderende maatregelen 

Effectgroep Beoordeling 

Vernietiging/creatie van vegetatie/leefgebied -1 

Wijziging vegetatie -1 

Verstoring -1/-2 

Versnippering en barrièrewerking 0 

 

15.11 Leemten in de kennis 

De specifieke kenmerken van de geplande evenementen zijn niet gekend. Hierdoor is het moeilijk om de 

impact op vegetaties en populaties van soorten in te schatten. 
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16 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

16.1 Figuren 

Figuur 16.1: Historische kaart - kaart van de Ferraris 

Figuur 16.2: Historische kaart - militaire topografische kaart uit 1874 

Figuur 16.3 :Historische kaart - militaire kaart uit 1906 

Figuur 16.4: Traditionele landschappen 

Figuur 16.5: Overzicht relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten en puntrelicten  

Figuur 16.6: Overzicht beschermde landschappen en zonering “onroerend erfgoed” 

Figuur 16.7: CAI (centrale archeologische inventaris) 

16.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie omvat op 

macroschaal de zone waarin de bestemmingswijzigingen gebeuren (het plangebied), alsook het 

omliggende landschap van waaruit de wijzigingen zichtbaar kunnen zijn. De landschapstypologie en -

structuur komen voornamelijk tot uiting op macroschaal. In het studiegebied wordt eveneens de zone 

waarbinnen indirecte effecten vanuit de disciplines Fauna en flora (wijzigingen van de vegetatiestructuur) 

en Licht kunnen optreden opgenomen. 

16.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het landschap wordt beschreven op basis van: 

 Historische ontwikkeling van het landschap: 

 Historische kaarten 

 Historische bronnen 

 Beschrijving op macroschaal: 

  het landschap in 'traditionele landschappen' 

 Beschrijving op mesoschaal: 

 Landschapsatlas 

 Beschrijving landschapskenmerken 

 gewenste ruimtelijke structuur vanuit de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos per 

deelzone  

 ankerplaatsen, lijnrelicten en puntrelicten 

 beschermde landschappen, dorps- en stadsgezichten en monumenten 

 Beschrijving op microschaal: 

 Terreinwaarnemingen 

 Inventaris bouwkundig erfgoed 

 Centrale archeologische inventaris 

 Atlas van de buurt- en voetwegen 

 

Elementen in onderstaande beschrijving van de referentiesituatie die buiten het plangebied van dit RUP 

vallen, zijn hierna schuin gedrukt weergegeven. Veelal hebben zij wel een visuele of functionele band met 

het plangebied.  
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16.3.1 Historische ontwikkeling van het landschap 

De historische ontwikkeling van het landschap wordt bestudeerd op basis van ouder kaartmateriaal, meer 

bepaald: 

 kaart van de Ferraris (1770-1777) 

 de militaire topografische kaart van 1877 

 de militaire kaart van 1906. 

 

Op de Ferrariskaart (figuur 16.1) zijn de stad Sint-Truiden en de verschillende gehuchten zichtbaar. De 

ruimte hiertussen bestaat uit open akkerlanden met verschillende onverharde wegen die de gehuchten 

verbinden (o.a. door de Romeinse heirbaan). De stad Sint-Truiden is veel kleiner dan nu het geval is. De 

dorpskernen zijn vergelijkbaar met de huidige dorpen, maar er is nog geen sprake van lintbebouwing of 

uitbreiding in de richting van de akkerlanden. 

 

Op de militaire kaart van 1874 (figuur 16.2) komt het oorspronkelijk reliëf van het gebied goed tot uiting. 

Op de latere kaart van 1906 (figuur 16.3) is dit veel minder het geval. Beide kaarten vullen elkaar aan. De 

landingsbanen zijn in 1906 nog niet aangelegd. In het zuidwesten is het nauwe dalhoofd in de omgeving 

van Molenberg (Keelberg bij de Ferraris) nog aanwezig. Cicindriabeek is niet overwelfd. Het Kasteelpark 

rond het Witkasteel is wel verder aangelegd t.o.v. de Ferraris.  

 

Meer centraal in het gebied is - net als bij de Ferraris - de radiale wegenstructuur vanuit Sint-Truiden nog 

sterk herkenbaar. Op basis van de atlas van de buurtwegen kunnen tussen Naamsesteenweg en 

Luikersteenweg van west naar oost volgende wegen langs en door het plangebied onderscheiden 

worden: 

 Straeten/Heibergweg (op de westelijke rand van het gebied) 

 Mielenweg richting Mielen boven Aalst (volledig onderbroken) 

 Aalsterweg (ten dele nog aanwezig in het noorden, in het verlengde van de huidige Aalsterweg en 

herkenbaar binnen de huidige perceelsstructuur, ook op het bedrijventerrein). 

 Brukskensweg (ten oosten van het gebied, volledig verdwenen, enkel nog herkenbaar nabij de 

aantakking op Romeinse heirbaan, rand van het bos en sporen zichtbaar op luchtfoto). 

 

Dwars hierop doorkruist de Romeinse heirbaan tussen Tongeren en Tienen het plangebied in oost-

westelijke richting (Chemin nr. 1 van west naar oost, tussen de gehuchten Bruxkens en Straeten).  

 

In de rand zijn tot slot ook de trage weg tussen Aalst en Straeten (verlengde Moldersstraat naar bocht 

Straeten ter hoogte van huisnummer 4 (Hoeve uit 1766)), een verbinding tussen de Romeinse heirbaan 

en Bevingen (gedeeltelijk) verdwenen. 

 

Ten oosten vormt Melsterbeek een basis voor verschillende ontwikkelingen. De verbinding tussen 

Brustem en Aalst (Oude Borgwormsesteenweg) is aangetast door de aanleg van de landingsbanen. De 

omgeving van Bruxkens (en Nerim bij de Ferraris) is een gehucht horend bij Brustem. Er zijn verschillende 

gebouwen, met een iets grotere concentratie ter hoogte van de kruising van de oude Romeinse heirbaan 

(Oude Borgwormse weg) met Melsterbeek, maar ook bijv. ter hoogte van de huidige hoeve in het 

verlengde van Brustemdorp.  
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Kaart van de Ferraris (1771-1778) Militaire topografische kaart MGI 1874 

  
Militaire kaart MGI 1906 NGI 1990 

Illustratie 16.1: Overzicht historische kaarten 
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16.3.2 Beschrijving macroschaal 

Traditionele landschappen 

Het plangebied behoort tot het traditionele landschap ‘Droog Haspengouw’, subeenheid ‘Plateau van 

Landen’ (figuur 16.4). 

 

De structuurdragende matrix bestaat in dit landschap uit open landbouwgebied op een golvend plateau 

dat versneden is met smalle valleien met gesloten landschap. Hoop- en nevelvlekdorpen liggen op korte 

afstand van elkaar. Hier en daar zijn geïsoleerde hoeves en verspreide bosjes terug te vinden. Deze 

dorpen en hoeves vormen de structurerende beelddragers van de open ruimtes. Op de plateaus zijn de 

weidse panoramische zichten begrensd door de topografische skyline, terwijl in de valleien er enkele korte 

inzichten en doorkijken zijn. Verder zijn er talrijke kleine geomorfologische, cultuurlandschappelijke, 

archeologische en biotische elementen aanwezig die een sterk structurerend vermogen hebben omdat ze 

opvallen in de open ruimte. 

 

Regionaal landschap 

Het plangebied bevindt zich binnen het regionaal landschap ‘Haspengouw en Voeren’.  

 

16.3.3 Beschrijving mesoschaal 

De centrale open ruimte van het Domein van Brustem, die het grootste deel van het plangebied uitmaakt, 

is een komvormige open ruimte, omsloten door een aantal omliggende groenmassa’s. Ze wordt daardoor 

ervaren als een natuurlijk amfitheater. 

 

Landschapsatlas 

De landschapsatlas (figuur 16.5) geeft de relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten in en rond het 

plangebied weer. 

 

Relictzone traditioneel landschap 

Het plangebied bevindt zich volgens de landschapsatlas bijna volledig binnen de relictzone ‘Droog plateau 

van Gingelom’.  

 Deze relictzone ontleent haar wetenschappelijke waarde aan haar traditioneel open 

landbouwlandschap ondiep versneden door de noord-zuid georiënteerde bovenlopen van de Grote 

Gete (Cicindria, Molenbeek, Melsterbeek).  

 Vanuit historisch oogpunt ontleent het landschap in deze relictzone haar waarde aan haar 

bouwkundige rijkdom. In het plangebied zelf zijn deze elementen echter afwezig. De relictzone is 

tevens een zone met talrijke Romeinse nederzettingen. In het plangebied is het tracé van de Romeinse 

heirbaan uit beeld verdwenen. In de relictzone is slechts weinig historisch stabiele percelering 

gedetecteerd. In het plangebied heeft de uitbouw van de militaire vliegbasis hierin een belangrijke rol 

gespeeld. 

 De relictzone ontleent haar esthetische waarde aan haar openheid als akkerlandschap. In het 

plangebied is in het noordelijk deel akkerbouw aanwezig. Het zuidelijk deel is open gebleven als 

grasland in functie van de vliegactiviteiten. 

 

Ankerplaatsen 

In het westen sluit het plangebied aan op de ankerplaats ‘Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom’. 

De ankerplaats is definitief aangeduid met het ministerieel besluit van 20 november 2007. Delen van het 
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plangebied liggen binnen de contouren van de ankerplaats. Het betreft een gedeelte van de Romeinse 

weg en de zone in het verlengde van de hoofdstartbaan. 

Binnen de ankerplaats is de asymmetrische noord-zuid georiënteerde vallei van Cicindria met de eerder 

smalle valleibodem en met bronamfitheaters in de steile helling kenmerkend voor de topografie van Droog 

Haspengouw. Holle wegen verbinden de vallei met het plateau. Op de hellingen zijn historisch stabiele 

hellingbossen aanwezig. 

Kenmerkend voor het landgebruik van Droog Haspengouw zijn de bewoning in de vallei met daarrond al 

dan niet omhaagde hoogstamboomgaarden, weiden, enkele bosjes en akkers op de hellingen. De vallei 

verschilt hierin met bijvoorbeeld de grootschalige akkerbouw op de plateaus. De topografische situatie van 

het gebied vormde een interessante locatie voor activiteiten in alle periodes. Archeologische vondsten zijn 

dus niet uit te sluiten. 

 

De ankerplaats ligt ingesloten tussen Naamsesteenweg en het militair domein van Brustem als 

verstorende elementen. Delen van de vallei tussen Straten en Kerkom ondergingen belangrijke 

reliëfwijzigingen in functie van de aanleg van de landingsbaan. Cicindriabeek is daar op grote diepte 

ingebuisd. Rond de dorpskern van Kerkom vond woonuitbreiding plaats. Op het kasteeldomein werden 

een stoeterij en manège gebouwd en boomgaarden vervangen door een renbaan. Hagen en begroeiing 

langs de straten werden gedubbeld met of vervangen door draadafsluiting. Laagstamboomgaarden 

nemen een deel van het landbouwareaal in.  

Ten westen van het plangebied ligt het zeer oude gehucht Straten met een historisch perceleringspatroon. 

De bebouwing is gekrompen tot enkele hoeven. Het perceleringspatroon in deze gave en landelijke 

omgeving met akkers, weiden, boomgaarden, hagen en holle wegen is historisch stabiel. 

 

Lijnrelicten 

Langs een deel van de oostelijke grens van het plangebied is het lijnrelict ‘de Melsterbeek’ gelegen. 

Buiten het plangebied zijn nog enkele lijnrelicten gelegen. In het westen is dit een tweede beek, ‘de 

Cicindria’. Verder zijn ook ‘de steenweg van Sint-Truiden naar Luik’ en de ‘Romeinse heirbaan’ aangeduid 

als lijnrelicten. 

 

Puntrelicten 

In het plangebied zelf zijn geen puntrelicten gelegen. Wel zijn er enkele puntrelicten gelegen in de 

omgeving van het plangebied. Het gaat hierbij om een kasteel met toren en bergplaats, de Sint-

Eucheriuskapel, de brouwerij en het kasteel van Kerkom en de O.L.V. kapel. 

 

Gewenste ruimtelijke structuur vanuit de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 

voor de regio Haspengouw en Voeren. 

Conceptelementen uit deze ruimtelijke visie 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  

 behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden in de 

valleien van Cicindria en Melsterbeek 

 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 erfgoed-elementen als 

landschappelijke eenheden, in quasi de hele vallei van Cicindria met kasteeldorp Kerkom 
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 behoud van het landschapsbepalend lijnvormig erfgoedelement van de Romeinse heirbaan. 

 

Beschermde landschappen, dorps- en stadsgezichten en monumenten  

Figuur 16.6 geeft de beschermde landschappen en de zonering ‘onroerend erfgoed’ in en rond het 

plangebied weer. 

 

Beschermd landschap 

In en omheen het plangebied komen geen beschermde landschappen voor. 

 

Beschermd dorps- of stadsgezicht 

Ten zuidwesten van het plangebied zijn drie beschermde dorpsgezichten gelegen. Het betreft hier de 

‘omgeving van het Wit Kasteel en omgeving’, ‘het Kasteel van Kerkom met zijn onmiddellijke omgeving 

(beide MB 04/10/1979)’ en ‘de Bruine O.L.V. kapel met omgeving’ (KB 19/06/1980). Het beschermd 

dorpsgezicht ‘Landhuis Wit kasteel en omgeving’ (MB 12/21980) vat ook de smalle strook van de 

Cicindriavallei dat mee in dit RUP is opgenomen. De beschrijvingen van de erfgoedwaarden in dit 

dorpsgezicht focussen op de gebouwen en hun directe omgeving; de toegangsdreef (buiten voorliggend 

plan) is het meest nabije beschreven landschapselement. 

 

Beschermde monumenten 

Ten zuidwesten van het plangebied zijn drie beschermde monumenten gelegen: 

 Bruine-Lieve-Vrouwstraat ZN, Kapel de Bruine Onze-Lieve-Vrouw, Kerkom (KB 19/08/1980) 

 Truilingenstraat 1, landhuis Wit Kasteel (KB 12/02/1980) 

 Kerkstraat 6, kasteel van Kerkom (KB 04/10/1979). 

16.3.4 Beschrijving landschapskenmerken op microschaal 

Voor de beleving van het landschap is het beeld een hoofdaspect, maar ook achtergrondkennis van het 

landschap waarin een waarnemer zich bevindt, kan de beleving verhogen (bijvoorbeeld het herkennen 

van een oud patroon van landgebruik, wandelingen langs historische sites). 

 

Een terreinbezoek is uitgevoerd. Specifiek is gelet op het open of gesloten karakter van het landschap, de 

aanwezigheid van visueel storende elementen en de homogeniteit en de diversiteit ervan. De 

kenmerkende zichten zijn verwerkt in volgende fotoreportage genomen door Johan Degreef in mei 2012.  
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xx. nummering foto’s 

 

Fotoreportage westelijk gebied 

 

 

FOTO 1 

Zicht van op Heibergweg naar het westen, zicht 

over de vallei met de kerktoren van Bevingen als 

baken. 
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FOTO 3 - 5: 

Kleinschalig landschap in het westen, met beelden begrensd door plantages, zichten 

gestructureerd door (landbouw)wegen en lokale doorzichten over de vallei. 

 

 

 
 

FOTO 6 - 7:  

Heibergweg - Straeten als Holle weg, lokaal open karakter door afwezigheid van plantage of 

boomgaard. De linkse holle weg op foto 7 volgt het tracé van de Romeinse heirbaan. 

 

   
 

 

Zendmasten/radars als blikvangers, in het gebied maar ook daarbuiten: 

 langs Heibergweg (FOTO 2) 

 van op Lichtenberglaan (FOTO 13) 

 van op Bermenstraat (op de grens van het zichtbare) 
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Foto-reportage centraal gebied (noord en zuid) 

 
FOTO 8. 

Zicht vanuit het noorden naar het gebied: een wijds zicht met de begrenzende begroeiing op het 

achterplan. 

 

  

FOTO 9.  

Zicht vanuit het noorden met Lichtenberglaan als 

drager. Een sterke bomenrij in het bosgebied als 

begrenzend element. 

 

FOTO 10. 

Zichten naar de noordelijke bedrijven gefilterd door 

opgaande begroeiing in de lente. 

  
FOTO 11.  

Ongebruikte terreinen op de voorgrond, militaire 

infrastructuur omgeven door bebossing 

FOTO 12.  

De kerktoren van Bevingen van op 

Lichtenberglaan. De grens van een bestaande 

plantage naast een open akker leidt het zicht in het 

verlengde van de (zij)startbaan. 
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FOTO 14.  

Zicht langs Lichtenberglaan naar het zuiden, over 

de startbaan. De Lichtenberglaan leidt het zicht, 

het reliëf zorgt voor een diepteplan waarbij de 

startbaan zelf niet zichtbaar is, maar de hoger 

gelegen bebossing net buiten het plangebied wel. 

 

FOTO 15.   

Voorbeeld van kenmerkende infrastructuren eigen 

aan het gebruik als vliegveld. 

 

FOTO 16 – 17.  

De bestaande loodsen in het westen. 

FOTO 18 - 19.   

Een opstartend vliegtuigje. 
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FOTO 20 – 22.  

De (zij)landingsbanen (oost-west) leiden het zicht of zorgen voor een opbouw van het beeld in 

verschillende diepteplans. 

 

Foto-reportage oostelijk deel 

 

FOTO 23.  

De bebouwing langs Luikersteenweg zorgt voor 

begrenzing van het oostelijk deel van het 

plangebied. 

 

FOTO 24.  

Buitenopslag en serrebouw zorgen voor een weinig 

waardevol beeld. 
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FOTO 25-26.  

Hoeve langs Melsterbeek. Het akkergebied en de opslagloods rechts van de weg ligt binnen het 

plangebied. 

 

FOTO-reportage potentiële toegangen buiten het gebied 

 

FOTO 27.   

Zicht naar het zuidelijk uiteinde van de 

landingsbaan in het westelijk gebied.  

Het valleigebied van Cicindriabeek is nog 

herkenbaar door reliëf en heeft een natuurlijk 

karakter. Delen zijn echter opgehoogd en bebost.  

  
FOTO 28 - 29.   

Toegang tot de regionale luchthaven in het oostelijk gebied. Net als elders zijn hier nog de tekenen 

van een vroeger militair gebruik aanwezig. De hekkens zorgen voor afsluiting van het gebied. 
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De ankerplaats ‘Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom’ kan ingedeeld worden in het gebied van 

het gehucht Straeten (ten noorden van de landingsbaan - ten westen van het plangebied) en het gebied 

van de dorpskern van Kerkom. Typerende landschapskenmerken die in en rond het gehucht Straeten 

bijdragen tot de waarde van de ankerplaats zijn: 

 de asymmetrisch noord-zuid georiënteerde vallei van Cicindria (smalle valleibodem, bronamfitheaters, 

holle wegen) 

 de oude, historisch stabiele hellingbossen (ook ten westen van Kerkom) 

 de al dan niet omhaagde hoogstamboomgaarden, weiden, bosjes en akkers op de hellingen 

 de hoeves van het gehucht Straeten, deels gestructureerd langs Straeten, concordant gelegen met de 

waterloop en buiten de valleibodem en specifiek de hoeves Engelbos en een hoeve gedateerd rond 

1766 

 het historisch stabiele, kleinschalige perceleringspatroon 

 de archeologische sites, onder andere met de restanten van een Romeinse heirbaan en een 

vermoedelijke grafheuvel (mogelijke controlepost) (vindplaats 700483). 

 

Typerende landschapskenmerken die in en rond de dorpskern van Kerkom bijdragen tot de waarde van 

de ankerplaats zijn: 

 de verzameling van vierkanthoeven rondom een centrale, op een heuvel gelegen, kerksite met 

ommuurd kerkhof 

 het kasteeldomein van Kerkom (Alstergoed of rood kasteel) met een eclectisch gebouw uit de 19
de

 en 

een classicistisch gebouw uit 1760, het riante park met vijver, eilandje, inrijpoort en oprijlaan en 

secundaire toegang aansluitend bij de bossen en struwelen van Keelberg (met Bosberg als latere 

benaming) en de zichtassen richting Aalst en Straeten 

 de hellingbossen Keelberg (aan de rand van het kasteeldomein) op de rand van het plateau ten zuiden 

van Kerkomdorp 

 het kasteeldomein van het wit kasteel met o.a. de kasteelhoeve, het ereplein, toegangshek en brede 

beukendreef naar Naamsesteenweg, de uitgestrekte waterpartij ten zuidoosten 

 de dorpsmolen 

 de herberg De Veloclub. 

 

Buiten deze ankerplaats typeren volgende landschapskenmerken het militair domein: 

 akkerbouw met plantages in het noordelijk deel als uitloper van het leemplateau, doorkruist met een 

aantal oorspronkelijke landbouwwegen, radiaal vanuit de stad Sint-Truiden naar de ruimere omgeving 

 de landingsbaan en zijbanen, de rondweg, zendmasten, uitkijktoren en loodsen als invullingen ten 

behoeve van het gebruik als militair vliegveld 

 de bomenrijen langs landingsbaan, de verspreide bosjes bij de loodsen en aan de randen van het 

recente bedrijventerrein waardoor een komvormig beeld ontstaat 

 het tracé van de Romeinse heirbaan is niet langer herkenbaar op het terrein. 

 

Ten oosten van dit domein (ook buiten de ankerplaats) zijn volgende landschapskenmerken typerend: 

 de bebouwing langs Luikersteenweg met achterkanten naar het gebied 

 de hoeve langs Melsterbeek met bijhorende agrarische constructies en buitenopslag en met oprijweg 

van op Luikersteenweg  

 de kleinschalige bebouwing langs Bellingstraat en Borgwormsesteenweg met o.a. een kleine toegang 

naar het vliegveld. 

16.3.5 Onroerend erfgoed 

Binnen het plangebied is geen onroerend erfgoed aanwezig. 
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De landschapskenmerken van de beschermde dorpsgezichten en monumenten in en rond Kerkom zijn, 

zoals ook in voorgaand punt aangegeven: 

 het kasteeldomein van Kerkom (Alstergoed of rood kasteel) met een eclectisch gebouw uit de 19
de

 en 

een classicistisch gebouw uit 1760, het riante park met vijver, eilandje, inrijpoort en oprijlaan en 

secundaire toegang aansluitend bij de bossen en struwelen van Keelberg (met Bosberg als latere 

benaming) en de zichtassen richting Aalst en Straeten 

 het kasteeldomein van het wit kasteel met o.a. de kasteelhoeve, het ereplein, toegangshek en brede 

beukendreef naar Naamsesteenweg, de uitgestrekte waterpartij ten zuidoosten 

 Kapel van de Bruine-Lieve-Vrouw Kapel, door een dichte kring van lindebomen omgeven. 

 

16.3.6 Archeologisch kennis 

 

Illustratie 16.2: Uittreksel CAI dd 2014 

 

Gegevens betreffende de archeologische kennis in het gebied werden opgezocht in het Centrale 

Archeologische Inventaris (CAI). Binnen het plangebied zijn geen gekende archeologische sites aanwezig 

(zie figuur 16.7). Verschillende vondsten alsook historisch kaartmateriaal wijzen echter op een rijke 

omgeving en potenties in en rond het gebied. Hiervoor zijn volgende aanwijzingen. 

In het westen is de steilrand naar Cicindria al eeuwen een strategische omgeving. Zowel in functie van 

ontginning (weiland, bos, vruchtbare bodem voor akkerbouw op het plateau en bronnen) als vanuit militair 

oogpunt zijn locatievoordelen af te leiden. Deze noord-zuid structuur wordt gekruist door de Romeinse 

heirbaan. Verschillende vindplaatsen (zowel losse vondsten als tumuli) wijzen op nederzettingen en 

bevestigen het belang van het gebied. 
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Verschillende (veld)wegen, alsook de Romeinse weg (voormalige Romeinse heirbaan) doorkruisen het 

centrale deel van het gebied. Vele ervan zijn echter (gedeeltelijk) verdwenen met de heraanleg van het 

gebied in functie van de aanleg van de landingsbanen voor militair gebruik. Sommige tracés, zoals Oude 

Borgwormsesteenweg, zijn nog herkenbaar doorheen de begroeiing op luchtfoto. 

 

Vooral in het zuiden van het plangebied kan worden verwacht dat de archeologische structuren zijn 

aangetast. De aanleg van de landingsbanen ging gepaard met sterke wijzigingen in het oorspronkelijk 

reliëf. Het gebied was onderhevig aan zowel afgraving als ophoging. Dit is uitgesproken het geval ter 

hoogte van de vallei van Cicindria waar een dalhoofd ten zuiden van Straeten volledig is verdwenen en 

Cicindria is overwelfd. 

 

Ten oosten van het plangebied ligt Brustem, met onder andere haar castrale motte. De slag van Brustem 

(1467) wordt ten noorden van deze motte (en Vliegveldlaan) beschreven. Vondsten op het terrein zijn niet 

in kaart gebracht. 

16.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

Om de effecten op het landschap te kunnen beoordelen wordt het gepland initiatief op macro-, meso- en 

microschaal beoordeeld. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de effecten op microschaal, 

vervolgens op meso- en macroschaal. De beoordeling gebeurt aan de hand van de volgende zeven 

criteria: 

 landgebruik 

 landschapsstructuur 

 landschapstypologie 

 landschapsbeeld 

 landschapsbeleving 

 erfgoedwaarden (landschappelijk en cultuurhistorische waarden):  

 archeologische waarden 

 

De quotering van de effecten gebeurt volgens een schaal met 7 gradaties (negatief, geen effect en 

positief). De scores kunnen niet worden opgeteld en dienen samen met de beschrijving van de effecten te 

worden gelezen. Effecten op macroschaal hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal, die op 

zich zwaarder wegen dan effecten op microschaal. 

 

Per criterium is de referentiesituatie eerst meer in detail beschreven. 

16.5 Beoordelingskader 

Om de effecten te kunnen beoordelen, wordt er een beschrijving gegeven van de effecten op de zeven 

effectgroepen (zie 16.4). De beoordeling voor positieve dan wel negatieve effecten voor de verschillende 

effectgroepen gebeurt als volgt: 

 

Landgebruik: 

+3  wanneer meerdere nieuwe wenselijke functies, in evenwicht met de bestaande,  tot stand 

gebracht worden; 

+2 wanneer een nieuwe wenselijke functie, in evenwicht met de bestaande, tot  stand gebracht 

wordt; 

+1 wanneer een bestaande wenselijke functie versterkt wordt; 

0 geen wezenlijke verandering van de gewenste functies; 

-1 wanneer een gewenste functie aangetast wordt; 

-2 wanneer een gewenste functie verdwijnt; 
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-3 wanneer meerdere gewenste functies verdwijnen. 

 

Landschapsstructuur: 

+3 wanneer meerdere waardevolle structurerende elementen visueel toegevoegd worden; 

+2 wanneer een waardevol structurerend element visueel wordt toegevoegd; 

+1 wanneer een waardevol structurerend element visueel wordt versterkt of duurzaam ondersteund; 

0 geen wezenlijke verandering van de landschapsstructuur; 

-1 wanneer een structurerend element gewijzigd wordt, maar herstelbaar is 

 (bijvoorbeeld kappen en later heraanplanten van een bomenrij); 

-2 wanneer een structurerend element wordt teniet gedaan of onherstelbaar gewijzigd (verwijderen 

van een haag, vergraven van een goed ontwikkelde vegetatie...); 

-3 wanneer meerdere structurerende elementen teniet gedaan worden of onherstelbaar worden 

gewijzigd. 

 

Landschapstypologie: 

+3 wanneer de bestaande typologie in heel het studiegebied versterkt wordt (bijvoorbeeld 

bocagelandschap uitbreiden door bijkomende KLE’s in gebied waar die nu ontbreken); 

+2 wanneer de bestaande typologie over een grote oppervlakte versterkt wordt; 

+1 wanneer lokaal elementen van de typologie versterkt worden (individuele KLE’s bij aanleggen of 

opnieuw in beheer nemen); 

0 geen wezenlijke verandering van de landschapstypologie; 

-1 wanneer de typologie wordt aangetast (bijvoorbeeld KLE’s verwijderen die belangrijk zijn voor de 

typologie); 

-2 wanneer de typologie over een grote oppervlakte wordt tenietgedaan (bijvoorbeeld open 

landschap deels compartimenteren); 

-3 wanneer de typologie over het volledige studiegebied wordt teniet gedaan. 

 

Landschapsbeeld: 

+3 wanneer op meerdere plaatsen in het studiegebied positieve beelddragers worden toegevoegd of 

negatieve beelddragers worden verwijderd; 

+2 wanneer positieve beelddragers worden toegevoegd of negatieve beelddragers worden 

verwijderd; 

+1 wanneer positieve beelddragers worden beschermd of versterkt of negatieve en/of beelddragers 

worden afgezwakt; 

0 geen wezenlijke verandering van het landschapsbeeld; 

-1 wanneer positieve beelddragers worden verzwakt of negatieve beelddragers versterkt 

(bijvoorbeeld behoud van storende bebouwing of verdwijnen van een open doorkijk); 

-2 wanneer positieve beelddragers worden tenietgedaan (bijvoorbeeld verwijderen van kenmerkende 

randbegroeiingselementen); 

-3 wanneer er negatieve beelddragers worden toegevoegd. 

 

Landschapsbeleving: 

+3 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die de landschapsbeleving 

 sterk verbeteren; 

+2 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die in overeenstemming zijn met de gewenste 

functie; 

+1 wanneer belevingsaspecten versterkt worden die in overeenstemming zijn met de gewenste 

functie; 

0 geen wezenlijke verandering van de landschapsbeleving; 
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-1 wanneer de beleving van het gebied minder aansluit bij de uitgangssituatie; 

-2 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die duidelijk niet in overeenstemming zijn met de 

gewenste functie; 

-3 wanneer de beleving van het gebied zodanig verandert dat er geen herkenning van de 

uitgangssituatie meer is. 

 

Erfgoedwaarden (landschappelijk en cultuurhistorische waarden):  

+3 wanneer in het volledige studiegebied de historische landgebruiksystemen hersteld worden; 

+2 wanneer lokaal historische landgebruikssystemen worden hersteld; 

+1 wanneer de cultuurhistorische waarden beter in het landschap zichtbaar gemaakt worden; 

0 geen wezenlijke verandering van de cultuurhistorische waarden; 

-1 wanneer de cultuurhistorische waarden minder zichtbaar in het landschap worden; 

-2 wanneer lokaal cultuurhistorische waarden verdwijnen uit het landschap; 

-3 wanneer de cultuurhistorische waarden volledig verdwijnen uit het landschap. 

 

Archeologische waarden: 

-3 wanneer archeologische sites volledig gedocumenteerd en geconserveerd kunnen worden; 

+2 wanneer een groot deel van de archeologische sites gedocumenteerd en geconserveerd worden; 

+1 wanneer de conservatie van archeologische sites verbeterd wordt; 

0 geen wezenlijke verandering van de toestand van de archeologische sites; 

-1 wanneer de mogelijkheid bestaat dat waardevolle archeologische sites worden vernietigd of 

aangetast; 

-2 wanneer waardevolle archeologische sites gedeeltelijk worden vernietigd of aangetast; 

-3 wanneer waardevolle archeologische sites volledig vernietigd of aangetast worden. 

16.6 Effectbepaling 

16.6.1 Landgebruik 

Referentiesituatie 

In de referentiesituatie wordt het agrarisch gebied hoofdzakelijk gebruikt voor landbouwactiviteiten en 

vlieginfrastructuur. Zij vrijwaren het open ruimte karakter van het landschap in het gebied, zorgen voor de 

aanwezigheid van specifieke zichtassen en blikvangers. De bestemming agrarisch gebied sluit geen 

bebouwing uit. In het westen is tevens bestemming bosgebied aanwezig (ten dele bebost) en 

recreatiegebied (ter hoogte van bestaande loodsen). 

 

De landbouwactiviteiten bepalen het landschap in het noordelijk deel (en het westelijk deel). In het 

noordelijk deel worden vooral eenjarige gewassen geteeld. Ten westen van de rondweg (Lichtenberglaan) 

betreft het vooral fruitplantages. De landbouwactiviteiten kennen sterke gelijkenissen met de 

landbouwactiviteiten in de ruimere omgeving. 

Het gebruik als militair domein heeft een stempel op het landschap gedrukt. De oorspronkelijke (militaire) 

vliegactiviteiten zijn verdwenen. Ze kregen een recreatieve invulling. In het zuidelijk deel van het 

plangebied geven vlieginfrastructuren (landingsbanen, loodsen, controletoren en andere gebouwen, 

borden, afsluitingen enz.) het landschap vorm. Delen van de infrastructuren dreigen te vervallen door de 

afwezigheid van gebruik. 

 

Effecten van het plan 

Er worden geen significante effecten op macroschaal van gewijzigd landgebruik door het plan verwacht.  
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 Het plan voorziet occasionele regionale recreatie. De impact op het landschap blijft nagenoeg 

ongewijzigd. In het noordelijk deel blijven de huidige landbouwactiviteiten in belangrijke mate mogelijk; 

in het zuidelijk deel met de occasionele regionale recreatie en de waardevolle graslanden wordt het 

landbouwgebruik beperkt tot het (mede-)beheer van de weiden en graslanden. Een deel van de 

landbouwpercelen (ten zuiden en zuidoosten van de hoofdstartbaan) worden omgezet naar 

natuurgebied. Bebouwing wordt verboden. 

 Het plan voorziet de mogelijkheid tot behoud van de bestaande vliegactiviteiten van een vliegveld van 

lokaal belang. Het centrale deel van de landingsbaan (noordoost - zuidwest gepositioneerd) blijft 

bestaan samen met een erfdienstbaarheidzone. De loodsen en controlegebouwen in de zuidwestelijke 

lob langs Lichtenberglaan kunnen blijven of worden vervangen. De mogelijkheden voor bijkomende 

bebouwing zijn beperkt tot de omgeving van deze bestaande gebouwen. 

 

Op mesoschaal zijn er een aantal wijzigingen. De schaal van het landgebruik krijgt een nieuw evenwicht. 

Het recreatief medegebruik wordt in evenwicht met de bestaande functies ontwikkeld. Delen van het 

landbouwareaal verdwijnen en veranderen maar er is vanuit landschappelijk oogpunt geen significant 

effect. 

 Door het recreatief medegebruik van de evenementen worden de gebruiksmogelijkheden voor 

landbouw ingeperkt tot een medebeheersrol. Het seizoensgebonden karakter en de diversiteit van 

teelten in het landschap (afwisseling open akker / graan en andere gewassen) zal wijzigen, namelijk 

door bijkomende weiden en grasland, afname van teeltwisselingen en van plantages. Een 

uniformisering van het landschap is mogelijk en waarschijnlijk, maar het tegendeel wordt voor minder 

gebruikte percelen in de rand met het huidig plan niet uitgesloten. Een deel van de percelen met 

bestemming ‘recreatie’ ten zuidwesten van de hoofdstartbaan worden omgezet naar natuurgebied. 

 De waardering als landschappelijk waardevol bouwvrij agrarisch gebied in het noordelijk deel (ten 

noorden van het gebied met occasionele regionale recreatie) zorgt ervoor dat het onbebouwd karakter 

van dit deel van het agrarisch gebied blijft bestaan en dat ook akkerbouw in het gebied aanwezig blijft.  

 Het plan duidt (net als het gewestplan) niet alle vlieginfrastructuur aan. De structurerende elementen 

van de start- en taxibanen worden behouden en in het RUP bevestigd. Bij een voortbestaan als 

vliegveld voor bedrijfsgerelateerde vluchten is de kans echter klein dat de infrastructuren ten noorden 

van de landingsbaan zullen verdwijnen, te meer daar deze ook als verharde zones bij evenementen 

kunnen worden ingeschakeld. De kenmerkende, vanuit de lucht zichtbare structuur van de kruisende 

startbanen blijft hierdoor meer dan waarschijnlijk behouden.  

 Er is een toename aan militair gebruik doordat dit als medegebruikvorm in de voorschriften van de 

betreffende zones in aangevuld. 

 

Op microschaal voorziet het plan een aantal wijzigingen in het landgebruik. Ook hier wordt een nieuw 

evenwicht gevonden. De onderstaande (deels potentiële) effecten op het landschap worden niet als 

significant beschouwd. 

 Door het behoud en de verdere intensivering van de bestaande bosontwikkeling zullen de bestaande 

wanden van het open landschap centraal in het plangebied behouden blijven en door het jaar een 

meer duurzaam karakter krijgen.  

 Ten opzichte van het gewestplan wordt in het westen lokaal geen bosgebied voorzien langs 

Lichtenberglaan maar agrarisch gebied. In de bestaande toestand betreft het al een open ruimte in het 

verlengde van één van de bestaande (zij-) landingsbanen.  

 Terwijl dit met de huidige agrarische bestemming wel het geval is, laat het plan in het agrarisch gebied 

geen bijkomende langdurige bebouwing toe. Ten opzichte van de huidige situatie worden geen 

effecten verwacht op het landschap.  

 Occasioneel zijn tijdelijke constructies mogelijk voor evenementen. Het voorlopig karakter van deze 

infrastructuren laat echter vermoeden dat dit niet zorgt voor bijkomende significante effecten ten 

opzichte van het huidig landgebruik. 
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 In het oostelijk deel voorziet het plan langs de Melsterbeek natuurontwikkeling. Dit kan lokaal in een 

opwaardering van de bestaande valleistructuur resulteren. Op dit ogenblik wordt dit agrarisch gebied 

gebruikt voor landbouwconstructies (serres, een bouwvallige loods en vooral ongeordende 

buitenopslag ). De verwijdering van loods en serres en verplaatsing in functioneel-aantrekkelijke vorm 

nabij de bestaande hoevegebouwen op de andere beekoever zal voor een merkbare verbetering van 

het valleilandschap zorgen. Dit zal ook het zicht van op Luikersteenweg naar de centrale open ruimte 

van het domein ten goede komen. 

 Een deel van de vallei van de Melsterbeek wordt omgezet van landbouwgebied naar percelen met 

bestemming voor graslanden met recreatief medegebruik.  

 In het zuidwestelijk deel voorziet het plan een tijdelijke evenemententoegang tussen N80 

Naamsesteenweg en (het niet meer te gebruiken deel van) de hoofdstartbaan. De gronden in deze 

strook worden thans door natuur (hoofdzakelijk graslanden) en voor militaire buitenoefeningen 

gebruikt; een smalle strook langs N80 voor land- en tuinbouw. Deze activiteiten zullen bij uitvoering 

van dit plan een bestemming natuurgebied met een overdruk erfgoedlandschap krijgen.  

 Het oostelijk onttrokken bestaande uiteinde van de start- en landingsbaan wordt herbestemd naar 

‘straten en pleinen’ en hoofdstartbaan en het onttrokken oostelijk deel zullen mee ingeschakeld worden 

bij evenementen. 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Er worden geen suggesties geformuleerd. 

16.6.2 Landschapsstructuur 

Referentiesituatie 

Het plangebied ligt nabij het centrum van Sint-Truiden als stedelijk gebied in het noorden, op de 

noordelijke uitloper van het leemplateau tussen de Cicindriabeek en de Melsterbeek. Kleinere delen in de 

rand liggen in de vallei van Melsterbeek of op de helling naar de Cicindriabeek. In de referentiesituatie 

zorgt het reliëf op deze uitloper van het leemplateau voor een komvormige open ruimte. De bebossing in 

het zuiden en het westen en de bebouwing in het oosten zorgen voor een versterking van deze 

komvormige structuur en sluiten deze open ruimte verder in als een op zich staande ruimte. De 

voormalige militaire vliegactiviteiten gaven het huidig landschap vorm. Hoewel de kenmerkende openheid 

is behouden, is de oorspronkelijke structuur van het traditioneel landschap ernstig aangetast.  

 

Binnen het plangebied zijn de infrastructuren horend bij de huidige en vroegere vliegactiviteiten 

structurerend. Centraal in het plangebied gaat het om de landingsbanen. Daarrond zijn er de loodsen, al 

dan niet omgeven door bebossing, uitkijktorens en zendmasten. Ten zuiden van het plangebied zorgt de 

aaneenschakeling van in bosjes en op een heuvel geclusterde loodsen tussen Melsterbeek en Kerkom 

voor een afscheiding van het gebied van de rest van het leemplateau. Het open akkerlandschap in het 

noordelijk deel van het plangebied is geïsoleerd van de rest van de landbouwruimte. Rond en in het 

gebied zorgen de afsluitingen en borden voor een bevestiging hiervan op microschaal. 

 

De militaire ontwikkelingen in het gebied hebben gezorgd voor een hiaat in het oorspronkelijk radiaal 

patroon van trage wegen dat de historische centraliteit van Sint-Truiden tot uitdrukking bracht.  

 

De waterscheiding tussen de Cicindriabeek en de Melsterbeek ligt ten westen van de Lichtenberglaan. In 

het westen grenst het gebied aan de steilrand naar de Cicindriabeek. Net als op de steilrand zelf zijn hier 

veel fruitplantages aanwezig, deels in hoogstam. De landbouwwegen in het gebied komen over delen 

voor als holle weg. 

In het zuidwesten, nabij Naamsesteenweg en Kerkom, is het terrein in deze vallei genivelleerd en is de 

beek rechtgetrokken en ingebuisd. Dit gebeurde in functie van de ontwikkeling van de landingsbaan (de 
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beek is ingebuisd onder deze baan). Bij de aanleg van het aanpalend kasteelpark is de beek vermoedelijk 

rechtgetrokken. 

 

Het oostelijk deel van het plangebied vormt een afzonderlijke snipper en ligt in de Melsterbeek. Ingesloten 

tussen Luikersteenweg, het militair domein en de kleinschalige bebouwing langs Oude 

Borgwormsesteenweg is een hoeve aanwezig langs deze beek en worden belangrijke delen voor 

landbouwactiviteiten gebruikt, inclusief buitenopslag en serres. Op microschaal heeft de Melsterbeek nog 

een beperkte structuurkwaliteit tussen Oude Borgwormsesteenweg en hoeve: er is meandering en de 

oeverstroken zijn niet in gebruik. 
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Illustratie 16.3: Effecten op de landschapsstructuur 

 

Effecten van het plan 

De wijzigingen als gevolg van het plan zijn beperkt tot afwezig. Het effect is eerder positief. De 

samenhang van de open ruimte wordt versterkt en verzekerd. De bebouwingsmogelijkheden worden 

ingeperkt. Op macro- en mesoschaal zijn geen reliëfwijzigingen voorzien. Op mesoschaal voorziet het 

plan het behoud van de structurerende werking van de belangrijkste landingsbanen, wat als licht positief 

kan worden beschouwd. Lokaal voorziet het plan de reconstructie van een oude verbinding en het behoud 

van een holle weg. 

 Het vrijwaren van het gebied van bebouwing (binnen de huidige agrarische bestemming is bebouwing 

mogelijk) zorgt ervoor dat de samenhang van de open ruimte behouden blijft. De 

bebouwingsmogelijkheden in het plan sluiten aan bij bestaande bebouwing en zorgen niet voor een 

wijziging van de landschapsstructuur. 

 Occasioneel zijn tijdelijke constructies mogelijk voor evenementen. Deze constructies worden op 

bestaande verhardingen voorzien, worden geen blijvende landschappelijke effecten verwacht. 

 Het plan voorziet de, minstens visuele, reconstructie van de Romeinse heirbaan doorheen het 

plangebied als groene schakel. Zij kruist de landingsbaan die blijft bestaan. 

 Het plan duidt Heibergweg als straat en groene schakel aan in de westelijke rand van het gebied. Het 

behoud van huidig tracé en karakter (met delen als holle weg) wordt hierdoor gevrijwaard. 

 Bij de keuze voor de zuidelijke tijdelijke toegang, deze zo inrichten dat het landschappelijk effect ervan 

minimaal is. De ontsluiting daarom voorzien van op de noordelijke zijde van de landingsbaan en langs 

de noordelijke grens van de akker, naast de aanwezige hoogstamboomgaard. Belangrijkste element is 

de tijdelijke inrichting hiervan. Alleen bij de twee perioden per jaar bij grootschalige evenementen dat 

deze tijdelijke toegang wordt gebruikt, wordt hij met tijdelijke constructies (bijv. rijplaten) verhard en met 

hekkens afgeschermd van de naastliggende waardevolle graslanden. De rest van het jaar bestaat hij 

uit weiden en graslanden die zich in het landschap inpassen.  

 In het noorden kan het relict van Aalsterweg mogelijk verder verdwijnen (in het noordelijk gelegen 

bedrijventerrein is dit gedeeltelijk reeds het geval), tenzij het fietspad via de rondweg en via een nieuw 
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fiets- en wandelpad eveneens op bestaande veldwegen zou aantakken en zo minstens aansluiting 

geven op de Romeinse heirbaan. 

 Door de aanduiding van een natuurgebied en een naast gelegen zone voor graslanden met recreatief 

medegebruik kan een deel van de vallei van Melsterbeek worden opgewaardeerd en van bebouwing 

gevrijwaard. De structuur van de vallei kan hierdoor worden versterkt. 

 Het plan kiest ervoor om (in tegenstelling tot het gewestplan) de landingsbaan niet over de volledige 

lengte op te nemen. Het resterende, meest westelijke deel krijgt in het plangebied een natuurgebied 

met een overdruk erfgoedlandschap en een overdruk voor de tijdelijke toegang. Deze herbestemming 

is voor de landschapsstructuur van de rand van de Cicindriavallei positief. Het voorliggende plan zorgt 

tegelijk ook voor een opwaardering en herstel van de vallei van Cicindria zelf. De aanwezigheid van 

waardevolle graslanden aldaar beperkt de meerwaarde daarvan.  

 Ten zuiden van de hoofdstartbaan worden agrarische gebieden omgezet in natuurgebieden en ten 

zuidoosten van de startbaan worden agrarische gebieden omgezet in natuurgebied en tot graslanden 

en groenzone met occasionele regionale recreatie waardoor de structuur om en rond de startbaan zal 

wijzigen; 

 De (hypothese) van gewenste ruimtelijke structuur voorziet voor het dagelijks functioneren van het 

domein een duidelijke toegang vanaf Luikersteenweg. Op het plan krijgt dit vorm als een te bebomen 

randafwerking in het verlengde van het gepland tracé langs een openbare erfdienstbaarheid dat als 

dreef ook een te vrijwaren zicht moet begeleiden. 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Er worden geen suggesties geformuleerd. 

16.6.3 Landschapstypologie 

Referentiesituatie 

Gelegen tussen het valleilandschap van Cicindria in het westen, het stedelijk landschap van Sint-Truiden 

met ook Luikersteenweg in het noorden, de versnipperde vallei van de Melsterbeek in het oosten en het 

plateaulandschap in het zuiden kan het landschap in het plangebied typologisch als militair 

vliegveldlandschap worden getypeerd. 

 

Een typologische opdeling van het plangebied in een noordelijk, een zuidelijk, een westelijk en een 

(afgescheiden) oostelijk deel is mogelijk.  

 Het noordelijk deel van het plangebied is een open akkerland op het leemplateau, bestemd als 

agrarisch gebied. Het betreft een geïsoleerd relict van het traditioneel landschap. De samenhang met 

de rest van het traditioneel landschap bestaat enkel nog uit de aard van het grondgebruik in 

samenhang met het leemplateau, het visueel open karakter en de aansluiting met het landschap rond 

de vallei van Cicindria.  

 Het zuidelijk deel van het plangebied is een vliegveld. Het betreft landschappelijk een afzonderlijke 

open ruimte met een eigen logica. De landingsbanen hebben gezorgd voor een schaalvergroting wars 

van de oorspronkelijke structuren. In het plangebied hebben een deel van de loodsen een recreatieve 

bestemming. Andere militaire activiteiten ten zuiden van het plangebied situeren zich het open 

landschap en in kleinere boscompartimenten die rond de loodsen zijn aangeplant in dit open 

landschap. Zij sluiten aan bij het specifiek landschap dat rond het kasteeldomein van Kerkom is 

uitgebouwd. Het gaat onder andere om pijpenkoppen, toegankelijk vanaf de landingsbaan, waar de 

vliegtuigen konden worden gestald. De bosachtige structuren waarin de vliegtuigloodsen (te behouden 

in functie van militaire opleidingen) zijn ingebed zijn een atypische invulling op het leemplateau. 

 Het westelijk deel bestaat uit fruitplantages in agrarisch gebied. De plantages bevinden zich op de rand 

van het plateau bij de vallei van de Cicindria. Het bodemgebruik hangt samen met zowel het open 

akkerlandschap als met het landschap dat zich in de ankerplaats rond deze vallei heeft gevormd. De 
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plantages kunnen landschappelijk worden opgevat als meerjarige gewassen. Ze verschillen vanuit dit 

perspectief met de hoogstamboomgaarden die vaker dichter bij de bebouwingskernen zijn gelegen en 

waar een hogere landschappelijke stabiliteit aanwezig is. Het oorspronkelijk perceleringspatroon is 

echter gewijzigd en het gebied ligt niet op de helling naar de beek maar op het plateau. 

 Het afgescheiden oostelijk deel ligt in het valleigebied van Melsterbeek en is een open akker- en 

graslandgebied. De beek heeft nog een beperkte structuurkwaliteit en een beperkte waarde in de 

oeverstroken. De vallei van deze beek is minder diep ingesneden in het landschap dan Cicindria. 

Langs de beek ligt (aan de andere oever, buiten het plangebied) een hoeve, mogelijk oorspronkelijk 

met molen (uitgaande van de aanwezige toponiemen). Het open akkerlandschap in het plangebied 

hangt samen met de rest van het leemplateau en wordt begrensd door de bebouwing langs 

Luikersteenweg. Op een aantal percelen is verlichting aanwezig gerelateerd aan de landingsbaan. 

 

Effecten van het plan 

Er kan worden verwacht dat het plan, mede door de afbakening met volumes, zal zorgen voor een grotere 

samenhang tussen de verschillende landschapstypes die nu aanwezig zijn. De openheid van het 

landschap wordt verder versterkt door het weren van nieuwe bebouwing en de versterking van de 

aanwezige wanden. 

 

Het recreatief karakter van het landschap zal toenemen, al zullen de oorspronkelijke landschapstypes 

blijven doorschemeren. Mogelijk zullen delen enkel nog als weiland overblijven ten behoeve van het 

recreatief medegebruik.  

 

Het plan voorziet dat een deel van de grootschalige structuren eigen aan de oorspronkelijke vliegbasis 

blijven bestaan. Een aantal infrastructuren zullen nog refereren naar de voormalige functie als vliegbasis, 

maar de invulling is ook hier vooral recreatief van aard. De toekomst van de zijbanen van het vliegveld is 

vastgelegd, met inkleuring als vlieginfrastructuur. Hoewel de bestemming om en rond de startbaan zal 

wijzigen, blijft de typologie behouden. 

 

In het westen en vooral het oosten worden de bestaande landschapstypes kwalitatief bevestigd dan wel 

opgewaardeerd. De opgaande begroeiing van de plantages in het westen wordt grotendeels bevestigd. 

Ook hier is geen bijkomende bebouwing mogelijk. In het oosten wordt geopteerd voor natte graslanden in 

valleigebied en (onbebouwd) droge graslanden met recreatief gebruik bij max. twee grootschalige 

evenementen daarbuiten.  

 

Samengevat zorgt het plan vooral voor het behoud van de bestaande typologische opbouw van het 

landschap en verbetering van de samenhang. Er worden ook kansen gecreëerd om de karakteristieken 

her en der te versterken. Waar recreatief medegebruik wordt voorzien zal het typische akkerlandschap 

van het leemplateau verdwijnen. De samenhang met de rest van het traditioneel landschap is nu echter al 

beperkt. Eventuele negatieve effecten worden als verwaarloosbaar beschouwd. 

16.6.4 Landschapsbeeld 

Referentiesituatie 

Het landschapsbeeld in het plangebied wordt begrensd door het reliëf en de omliggende beboste massa’s 

en plantages. In het noorden is bedrijvigheid aanwezig, zij het afgebakend door een groenbuffer. Van 

buiten het gebied is het gebied slechts sporadisch zichtbaar tussen de bebossing of de bedrijven door. 

 

Intern zijn weidse zichten aanwezig. De gelaagdheid van het zicht is beperkt. Enkel zuidwaarts zorgt het 

reliëf gecombineerd met de bebossing buiten het plangebied voor een gelaagdheid met verschillende 

diepten. 
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In het oostelijk deel is het landschapsbeeld kleinschalig. Het beeld wordt begrensd door de aanwezige 

fruitplantages en reliëf. Diepere zichten worden vormgegeven door de aanwezige trage wegen. Lokaal zijn 

vergezichten aanwezig naar het westen. Het betreft hogere punten waar naar het westen geen hoog 

opgaande begrenzende begroeiing aanwezig is en een doorkijk mogelijk is over de vallei van de 

Cicindriabeek. 

In het westen is de bebouwing langs Luikersteenweg prominent aanwezig en verstoort buitenopslag de 

beeldkwaliteit van het enige doorzicht dat op de steenweg mogelijk is. 

 

In het gebied worden de zichten sterk gericht door de aanwezige landingsbanen en de Lichtenberglaan.  

 

Rond het plangebied zijn volgende blikvangers aanwezig, die slechts op zeer specifieke punten in het 

plangebied zichtbaar zijn. Ze hebben een bepaalde referentiewaarde en kunnen dus als baken worden 

gewaardeerd: 

 de kerktoren van Bevingen 

 de toren van het kasteel van Brustem. 

 

In het gebied zijn volgende blikvangers aanwezig: 

 de militaire loodsen in het westen 

 de controletoren 

 de masten in het westen. 

 

Enkel de masten zijn ook van buiten het gebied (vb. langs Bermenstraat en Naamsesteenweg) zichtbaar. 

Ze hebben een referentiewaarde voor het gebied maar hebben op zich geen aantrekkingswaarde. Vanuit 

de controletoren in het zuiden van het gebied, iets hoger gelegen in het reliëf, zijn de torens van de stad 

Sint-Truiden zichtbaar. Het maakt de toren tot een waardevol waarnemingspunt. De bebouwing van het 

bedrijventerrein kan dergelijk zicht belemmeren. 
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Illustratie 16.4: Effecten op het landschapsbeeld  
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Effecten van het plan 

Op macroschaal bevestigt het plan het huidige landschapsbeeld van het omzoomde open natuurlijk 

amfitheater.  

Op meso- en lokaal niveau zorgt het plan voor een versterking van de beelddragers en een afzwakking 

van negatieve beelddragers. Het totale effect is beperkt positief. 

 In het westen wordt de aanwezige opening in de bebossing langs Lichtenberg gevrijwaard waardoor 

een zicht naar de toren van Bevingen mogelijk blijft. Er is echter geen beperking inzake de beplanting 

in het agrarisch waardevol gebied. 

 De weidse zichten in en door het gebied worden gevrijwaard. Bebouwing in het agrarisch gebied is niet 

toegelaten. 

 Lokaal komt geen bijkomende verharding, dit ten voordele van bebossing (nabij de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen). De sterke, structurerende belijning van startbanen blijft behouden.  

 In het oostelijk deel en ten zuiden van de startbaan wordt natuurgebied voorzien en graslanden. Dit zal 

mogelijk het beeld om er rond de startbaan in beperkte mate wijzigen. 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Volgende suggesties kunnen worden aangebracht: 

 Bijkomend bij de opening in de bebossing langs Lichtenberg ook een te vrijwaren zicht voorzien naar 

de toren van Bevingen. 

 De Romeinse heirbaan op een visueel herkenbare manier inbedden in het landschap. Dit kan zorgen 

voor een bijkomende natuurlijke opdeling en het landschap een bijkomende diepte geven.  

 De qua beeld storende bebouwing in het oostelijk deel wordt beter verwijderd en vervangen door 

functioneel-aantrekkelijke landbouwbedrijfsgebouwen nabij de bestaande hoeve aan de overzijde van 

de beek (net buiten het plangebied).  

 Bij de keuze voor de zuidelijke toegang geen rechte as van op de landingsbaan naar 

Naamsesteenweg voorzien, maar de toegangsweg op de noordelijke perceelsranden naast de 

hoogstamboomgaarden voorzien (dit is met een knik ten opzichte van de as van de landingsbaan) en 

daarnaast de hellingbossen en graslanden als visueel geheel bewaren. Voor die toegang telkens 

werken met een tijdelijke toegangsconstructie die telkens wordt weggenomen zodat het beeld het 

merendeel van het jaar sterk terug op het historisch oorspronkelijk gelijkt.  

16.6.5 Landschapsbeleving 

Referentiesituatie 

Op dit ogenblik is het gebied sterk afgesloten en zijn delen van het gebied niet toegankelijk, afgesloten 

met prikkeldraad en/of met dichte begroeiing. De beleving van het gebied gebeurt enkel door bevoegden 

op het terrein; enkel van op het toegankelijke westelijke einde van de rondweg kunnen andere personen 

het gebied beleven, meer bepaald in doorkijken op het open landschap van het natuurlijk amfitheater en 

met een beeld op de leegstaande loodsen en verkommerde technische gebouwtjes die in die omgeving 

aanwezig zijn. 

 

Effecten van het plan 

Het plan, geeft het gebied een nieuwe bestemming die het gebruik van het gebied zal intensiveren. De 

beleving van de mooie open ruimte van het komvormige natuurlijke amfitheater, en dit door veel meer 

mensen, wordt door het plan ondersteund. De toegankelijkheid verhoogt door bijkomende trage wegen. 

De Romeinse heirbaan is hierin een belangrijke toevoeging van de belevingsaspecten; een lokale 

omleiding omheen de landingsbaan en het militaire oefenterrein is in het plan (en in het aanpalend 

goedgekeurd PRUP) voorzien. Bebouwing in het gebied wordt vermeden waardoor de open ruimte 
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beleving wordt gegarandeerd. Lokaal worden ook specifieke zichten gevrijwaard (en kunnen er worden 

toegevoegd). Globaal worden de potenties tot beleving van het gebied dus versterkt en zelfs verrijkt. 

De beleving van het gebied van buiten af zal met dit plan weinig veranderen.  

Samengevat kunnen de effecten van het plan voor de landschapsbeleving als beperkt positief worden 

beschouwd. 

 

Volgende bemerkingen zijn mogelijk. 

 Met het nieuwe gebruik wordt de toegankelijkheid tot het gebied verhoogd. Het huidig landschap heeft 

een desolaat karakter, mede door de sterke infrastructurele impact van de landingsbanen. De toename 

van het recreatief gebruik kan het desolaat karakter doen afnemen. Een echte menselijke toeloop 

wordt enkel op piekmomenten verwacht en heeft geen blijvende effecten.  

 Door een toename van de recreatieve belevingsmogelijkheden bestaat de kans dat de rust die in delen 

van het gebied aanwezig is (bijv. langs Lichtenberglaan) verdwijnt. Dit is zeer beperkt vermits ook in 

beperkte mate evenementen zullen plaatsvinden.  

 De lokalisatie van een aantal uitzichtpunten over het gebied kan de belevingswaarde verder doen 

toenemen. De hogere ligging in het zuiden, met onder andere de bestaande controletoren, kan een 

basis vormen om een overzicht te krijgen over het gebied en mogelijk zelfs een doorzicht naar de 

skyline van de stad. Deze is evenwel buiten het plangebied gelegen en onderdeel van het niet voor het 

publiek toegankelijke militaire oefenterrein.  

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Volgende suggesties kunnen worden aangebracht: 

 De beleving van het plangebied zou bijkomend kunnen verhoogd worden door niet alleen de 

toegangsdreef van het bedrijventerrein (die ook mee zal fungeren als lokale omleiding voor de 

Romeinse heirbaan) aan te takken aan het veldwegennet in het plangebied, maar dit via de rondweg 

ook te doen voor de fietsverbinding die via Aalsterweg vanuit de stad komt. Deze stopt in het 

bedrijventerrein, maar zou via de rondweg en via de zogenaamde Duitse baan, eveneens op 

bestaande veldwegen kunnen aantakken.  

16.6.6 Cultuurhistorische waarden 

Referentiesituatie 

Binnen het plangebied is de noordelijke hoek van het dorpsgezicht ‘Landhuis Wit kasteel en omgeving’ 

aanwezig, maar verder geen ander bouwkundig erfgoed. Die noordelijke hoek bestaat thans uit een 

(tuinbouw)akker langsheen N80 en graslanden in het verlengde van de hoofdstartbaan daarachter; het 

fietspad van de zuidelijke groene schakel ligt tussen beide. 

 

In het plangebied kunnen de infrastructuren rond de landingsbaan als cultuurhistorisch waardevol modern 

erfgoed beschouwd worden. De aanwezigheid van dit vliegveld en de militaire domeinen in de omgeving 

gaven zowel het plangebied als andere delen van Brustem en Sint-Truiden vorm. Ten behoeve van het 

militair gebruik zijn de oudere cultuurhistorische waarden in het gebied in belangrijke mate weggewist. 

 

Van oudere datum zijn de historisch landschappelijke waarde van de steilrand langs Cicindriabeek en 

Kerkom in het westen. Het landschap rond Cicindriabeek is om die reden als ankerplaats aangeduid. Het 

plangebied ligt slechts in beperkte mate binnen de contouren van deze ankerplaats. Daarbinnen liggen 

volgende waarden: 

 het oost-west georiënteerde tracé van de Romeinse heirbaan met geomorfologisch haar 

verschijningsvorm als holle weg 

 het driehoekig patroon van wegen ter hoogte van de kruising van de Romeinse heirbaan met Straeten 

(tevens archeologische vindplaats) 
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 Straeten als grens van erfgoedlandschap en plangebied: een oude weg op de valleiflank 

Ook de noordelijke randstrook van het beschermde dorpsgezicht ‘omgeving van het wit kasteel’ bevindt 

zich in het plangebied, met name voor de strook voor de tijdelijke toegang bij grootschalige evenementen. 

 

In het oosten wordt een deel van het voormalige tracé van de Romeinse heirbaan in het plangebied 

opgenomen. Het tracé is enkel nog waarneembaar ter hoogte van Oude Romeinse 

weg/Borgwormsesteenweg, ter hoogte van de kruising met Melsterbeek, door een specifieke eik met 

kapelletje. Het landbouwgebruik - vooral weiland - en de percelering is relatief stabiel gebleven. 

 

Effecten van het plan 

Het plan voorziet de mogelijkheid om verwijzingen naar deze historiek te behouden. De historische 

structuur van het vliegveld krijgt een nieuwe invulling waarbij bepaalde infrastructuren (zoals de omgeving 

van de gemeenschapsvoorzieningen) kunnen behouden blijven.  

De (visuele) reconstructie van de Romeinse heirbaan betreft een andere herwaardering van deze 

historiek. 

Door een verhoogde toegankelijkheid tot het gebied wordt deze cultuurhistorie ook beter zichtbaar. 

De tijdelijke evenemententoegang wijzigt het landschap in dit deel van het dorpsgezicht en in de 

ankerplaats en dit brengt ze er bescheiden en respectvol kleinschalige nieuwe elementen in aan.  

De Cicindria is hier in de ankerplaats gelegen en in het erfgoedlandschap. Er kunnen hiervoor dus ook 

erfgoedmiddelen worden ingezet in functie van het landschapsherstel. 

Globaal heeft het plan een neutraal effect op de (beperkte) cultuurhistorische waarden van het gebied. 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Er worden geen suggesties geformuleerd. 

16.6.7 Archeologische waarden  

Referentiesituatie 

Door het gebied liep het tracé van de Romeinse heirbaan en het tracé van een aantal wegen vanuit Sint-

Truiden. Centraal in het plangebied zijn er geen directe aanwijzingen voor sites of nederzettingen onder 

de vorm van geregistreerde vondsten (cfr. CAI). Rekening houdend met de historische en 

geomorfologische context van de omgeving zijn dergelijke sites niet uit te sluiten. Door de vergravingen 

voor landbouw en de ontwikkeling van het vliegveld werd de bodem evenwel reeds sterk aangetast. Dit 

geldt in het bijzonder voor het centrum van het gebied. Ten noorden van het gebied blijkt het 

archeologische vooronderzoek voor de ontwikkeling bedrijvigheid weinig te hebben opgeleverd. 

 

In de westelijke rand is er wel een vondst geregistreerd, met name ter hoogte van de kruising van 

Straeten met de Romeinse heirbaan. Het zou een wachtpost, dan wel een begraafplaats betreffen. Langs 

Straeten zijn andere sites niet uit te sluiten.  

In de oostelijke rand blijkt ook rond de Melsterbeek een historiek van nederzettingen te bestaan. 

 

Effecten van het plan 

De ingrepen die worden voorzien in het centrale deel en noordelijk deel van het plangebied zijn beperkt. 

Hetzelfde geldt voor het oostelijk deel van het plan. Er worden geen significante effecten van het plan op 

het archeologisch erfgoed in de referentiesituatie verwacht. In vergelijking met het huidig plan wordt de 

conservatie van archeologische sites wel beter gegarandeerd. 

 

Algemeen worden de bebouwingsmogelijkheden ingeperkt ten opzichte van het huidige gewestplan. 

Daarnaast is een (visuele) reconstructie van de Romeinse heirbaan voorzien met ontwikkeling van een 
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groene schakel. Occasioneel zijn tijdelijke constructies mogelijk voor evenementen. Indien deze 

constructies buiten bestaande verhardingen worden voorzien, kan dit leiden tot vergraving en 

samendrukking van de bodem waardoor potentieel archeologisch verloren gaat. Langs Melsterbeek ligt de 

nadruk op het behoud van de landschappelijke en ecologische waarde van de natte graslanden. 

 

Voor dit centrale deel kunnen volgende suggesties worden aangebracht: 

 Bundelen van de ondergrondse leidingen in een gezamenlijke sleuf met (bovengrondse) aantakpunten.  

 Het graven van deze sleuf gepaard laten gaan met archeologisch onderzoek. 

 

Globaal heeft het plan een neutraal effect op de archeologische waarden van het gebied. 

16.7 Effectbeoordeling 

Er worden geen significante effecten van gewijzigd landgebruik door het plan verwacht, noch op macro-, 

meso- of microschaal.  

De effecten voor de landschapsstructuur als gevolg van het plan zijn beperkt en positief. 

Eventuele effecten van het plan voor de landschapstypologie moeten als niet significant beschouwd 

worden. 

Het totale effect van het plan voor het landschapsbeeld is beperkt positief. 

Samengevat kunnen de effecten van het plan voor de landschapsbeleving als beperkt positief worden 

beschouwd. 

Globaal heeft het plan een neutraal effect op de (beperkte) cultuurhistorische waarden van het gebied. 

Globaal heeft het plan een neutraal effect op de archeologische waarden van het gebied. 

 

Volgende tabel vat dit samen. 

 

effectgroep  

Landgebruik 0 

Landschapsstructuur +1 

Landschapstypologie 0 

Landschapsbeeld +1 

Landschapsbeleving +1 

Cultuurhistorische waarden 0 

Archeologische waarden 0 

 

 

De effecten van het RUP voor de verschillende landschapsaspecten variëren weinig en zijn neutraal of 

licht positief.  

16.8 Milderende maatregelen 

Voor de meeste landschapsaspecten kunnen suggesties voor bijstelling van het plan of de toepassing 

ervan worden geformuleerd; een behoorlijk deel ervan hebben betrekking op de westelijke ontsluiting van 

het plangebied.  
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16.8.1 Landgebruik 

Er kunnen geen milderende maatregelen geformuleerd worden. 

 

16.8.2 Landschapsstructuur 

Op basis van de evaluatie van de effecten kunnen volgende milderende maatregelen geformuleerd 

worden. 

 In het noorden het fietspad vanaf het tussen de bedrijven aanwezige oorspronkelijk tracé van 

Aalsterweg via de rondweg en via de zogenaamde Duitse baan verlengen op bestaande veldwegen 

met aansluiting naar de Romeinse heirbaan. 

 Bij de keuze voor de zuidelijke toegang de ontsluiting daarom voorzien op de noordelijke zijde van de 

landingsbaan, langs de noordelijke grens van de akker. Daarnaast moeten de meer noordelijke 

hellingbossen als geheel gevrijwaard worden: een rechte as naar Naamsesteenweg moet worden 

vermeden.  

 

16.8.3 Landschapstypologie 

Er kunnen geen milderende maatregelen geformuleerd worden. 

16.8.4 Landschapsbeeld 

Op basis van de evaluatie van de effecten kunnen volgende milderende maatregelen geformuleerd 

worden. 

 Bijkomend bij de opening in de bebossing langs Lichtenberg ook een te vrijwaren zicht voorzien naar 

de toren van Bevingen. 

 De Romeinse heirbaan op een visueel herkenbare manier inbedden in het landschap. Dit kan zorgen 

voor een bijkomende natuurlijke opdeling en het landschap een bijkomende diepte geven.  

 De qua beeld storende bebouwing in het oostelijk deel wordt beter verwijderd en vervangen door 

functioneel-aantrekkelijke landbouwbedrijfsgebouwen nabij de bestaande hoeve aan de overzijde van 

de beek (net buiten het plangebied).  

 Bij de keuze voor de zuidelijke toegang geen rechte as van op de landingsbaan naar 

Naamsesteenweg voorzien, maar de toegangsweg op de noordelijke perceelsranden naast de 

hoogstamboomgaard voorzien (dit is met een knik ten opzichte van de as van de landingsbaan) en 

daarnaast de hellingbossen en graslanden als visueel geheel bewaren en tegelijk de vallei en de 

bijhorende hellingbossen herstellen. Er moet gewerkt worden met een tijdelijke toegangsconstructie, 

die tussen evenementen telkens wordt weggenomen, zodat het beeld het merendeel van het jaar sterk 

terug op het historisch oorspronkelijk gelijkt.  

16.8.5 Landschapsbeleving 

Op basis van de evaluatie van de effecten kan volgende milderende maatregel geformuleerd worden. 

 De beleving van het plangebied zou bijkomend kunnen verhoogd worden door niet alleen de 

toegangsdreef van het bedrijventerrein aan te takken op het reeds bestaande veldwegennet in het 

plangebied, maar dit ook te doen voor de fietsverbinding die via Aalsterweg vanuit de stad komt. Deze 

stopt in het bedrijventerrein, maar zou via de rondweg en via de zogenaamde Duitse baan, eveneens 

op bestaande veldwegen kunnen aantakken en daarmee op de Romeinse heirbaan aansluiten.  

16.8.6 Erfgoedwaarden (landschappelijk en cultuurhistorische waarden) 

Er kunnen geen milderende maatregelen geformuleerd worden. 
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16.8.7 Archeologische waarden 

Op basis van de evaluatie van de effecten kunnen volgende milderende maatregelen geformuleerd 

worden. 

 Omdat er kans bestaat op een rijke omgeving met meerdere, tot nog toe onbekende archeologische 

waarden, verwijst het plan best naar de archeologisch voorstudie als voorzorgsmaatregel.  

 Bundelen van de ondergrondse leidingen in een gezamenlijke sleuf met (bovengrondse) aantakpunten.  

 Het graven van deze sleuf gepaard laten gaan met archeologisch onderzoek. 

16.8.8 Synthese na milderende maatregelen 

Vooral voor de landschapsstructuur en de erfgoedwaarden kunnen milderende maatregelen een 

belangrijk (milderend) effect hebben. Voor de andere landschapsaspecten hebben zij een beperkt 

milderend effect, maar dragen zij toch bij tot een kwalitatiever landschap. 

 

De effectsynthese zoals weergegeven aan het einde van punt 16.7 wordt, wanneer voorgaand 

aangegeven milderende maatregelen worden toegepast, licht en als volgt aangepast.  

 

Effectgroep  

Landgebruik 0 

Landschapsstructuur +2 

Landschapstypologie 0 

Landschapsbeeld +1 

Landschapsbeleving +1 

Erfgoedwaarden +1 

Archeologische waarden 0 

 

De effecten van het RUP voor de verschillende landschapsaspecten variëren, zelfs sterker dan zonder de 

voorgestelde milderende maatregelen. Zij zijn echter voor geen enkel landschapsaspect negatief en 

worden globaal positiever.  
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17 Discipline Mens 

17.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat het plangebied, dat wordt uitgebreid met de zones waar effecten kunnen 

voorkomen door veiligheid, geluid en licht. De effecten met betrekking tot mobiliteit worden in hoofdstuk 

11 besproken, de effecten met betrekking tot landbouw in hoofdstuk 10. 

17.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

17.2.1 Bewoning 

Binnen het plangebied komt geen bewoning voor. Wel ligt het plangebied relatief dicht bij enkele kleine 

kernen en de stad Sint-Truiden. 

17.2.2 Geluid 

De referentiesituatie voor geluidshinder wordt besproken bij de discipline Geluid en trillingen, paragraaf 

12.3 

17.2.3 Licht 

De referentiesituatie voor lichthinder wordt besproken bij de discipline Licht, paragraaf 14.2. 

17.2.4 Recreatie 

In de huidige situatie is de recreatie grotendeels beperkt tot de recreatieve luchtvaartactiviteiten op het 

terrein. Een kleine westelijke zone is ook op het gewestplan ingekleurd voor recreatie; deze wordt hiervoor 

thans niet gebruikt. De oostelijke ingekleurde recreatieve zone wordt actueel nog door een vliegclub 

gebruikt, maar deze activiteit zal op korte termijn naar elders in het domein verhuizen. 

17.2.5 Seveso-bedrijven 

Er bevinden zich twee (hogedrempel) Seveso-inrichtingen ten noorden van het plangebied, namelijk 

Hermoo Belgium NV en Globachem NV. 
 
De activiteiten van Globachem zijn voor enkele jaren opgestart (de vergunning voor het bedrijf 

Globachem werd door de bestendige deputatie verleend op datum van 2 september 2010). 
 
Hermoo baat een groothandel in fytofarmaceutische producten uit, namelijk het opslaan en verhandelen 

van gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden, herbiciden en meststoffen voor de fruitteelt. Globachem 

heeft een analoge activiteit, namelijk opslag voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden en meststoffen. 

Hermoo heeft onlangs een capaciteitsuitbreiding doorgevoerd waarbij in de bestaande gebouwen de 

maximaal aanwezige hoeveelheden zeer giftige en giftige producten verhoogd zijn. In dit kader is een 

nieuw OVR opgesteld.  
 
De huidige QRA’s van beide bestaande bedrijven resulteren in beperkte contouren, die volledig binnen 

de gehanteerde criteria vallen. De (nieuwe) 10
-6 

contour van Hermoo verlaat het eigen terrein maar niet 

de industriezone. De (nieuwe) 10
-7 

contour van Hermoo raakt aan de grens van de industriezone.  

 

De (nieuwe) 10
-6

 contour van Globachem verlaat het eigen terrein, maar niet de industriezone. De 

(nieuwe) 10
-7

 contour van Globachem komt tot ongeveer halverwege de noordoostelijke lob. De grens van 
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het huidige voorontwerp van RUP is hier zo gekozen dat de graslanden met tijdelijk gebruik als 

kampeerzone bij de max. twee grootschalige evenementen buiten die contour blijven.  

17.3 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

17.3.1 Geluid 

Voor het effect van de geluidshinder op de omwonenden wordt op basis van de dosis-effectrelaties zoals 

vastgelegd door Miedema het gemiddeld aantal ernstig gehinderden bepaald. Dit percentage wordt op 

basis van de woningen en een gemiddeld aantal inwoners van 2,3 per woning omgerekend tot een 

verwacht aantal ernstig gehinderden door het omgevingsgeluid.  

17.3.2 Licht 

Voor het effect van de lichthinder op de omwonenden (voornamelijk slaapverstoring) wordt bepaald 

hoeveel woningen gelegen zijn binnen de invloedstraal van het licht. 

17.3.3 Recreatie 

Er zal een beschrijving gegeven worden van de nieuwe recreatiemogelijkheden door de wijziging van de 

bestemming. Naast het festivalgebeuren (recreatie vooral voor externen) zal voornamelijk aandacht 

besteed worden aan wandel- en fietsrecreatie.  

17.3.4 Landschapsbeleving 

De effecten op landschapsbeleving voor de waarnemer rondom en in het plangebied worden 

overgenomen uit de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie en hier beoordeeld. 

17.3.5 Externe veiligheid 

Er zal een beschrijving gegeven worden van de impact op het gebied van externe veiligheid, met 

bijzondere aandacht voor de Seveso-bedrijven nabij het plangebied. 

 

Het groepsrisico van de twee Seveso-bedrijven zou door het plan immers kunnen veranderen. Het 

groepsrisico van de twee bedrijven wordt dus, aan de hand van hun geactualiseerde OVR’s en van het 

ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) bij het provinciaal RUP voor het regionaal bedrijventerrein waarin ze 

gelegen zijn, bekeken. 

17.4 Effectuitdrukking 

 Geluid: aantal ernstig gehinderden 

 Licht: aantal beïnvloede woningen 

 Landschapsbeleving: mate waarin veranderingen de perceptie van het landschap wijzigen 

 Externe veiligheid: mate waarin de externe veiligheid verbetert of verslechtert 
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17.5 Beoordelingskader 

Beoordeling 

 

Landschaps-

beleving 
Recreatie Licht Geluid 

Externe 

Veiligheid 

+3 

Belevingsaspecten 

toegevoegd die de 

landschapsbelevin

g sterk verbeteren 

Recreatie neemt 

zeer sterk toe 

daling van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden met 

meer dan 50 % 

daling van het 

verwacht 

percentage 

ernstig 

gehinderden 

met meer dan 

50 % 

Aanzienlijke 

verbetering van 

de externe 

veiligheid 

+2 

Belevingsaspecten 

toegevoegd in 

overeenstemming 

met de gewenste 

functie 

Recreatie neemt 

sterk toe 

daling van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden met 

meer dan 30 % 

daling van het 

verwacht 

ernstig 

gehinderden 

met meer dan 

30 % 

Sterke 

verbetering van 

de externe 

veiligheid 

+1 

Belevingsaspecten 

versterkt in 

overeenstemming 

met de gewenste 

functie 

Recreatie neemt toe 

daling van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden met 

meer dan 10 % 

daling van het 

verwacht 

percentage 

ernstig 

gehinderden 

met meer dan 

10 % 

Beperkte 

verbetering van 

de externe 

veiligheid 

0 

 

geen wezenlijke 

verandering van de 

landschapsbelevin

g 

Geen wijziging van 

de recreatie 

Wijziging van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden is 

minder dan 10 % 

of 1 persoon 

Wijziging van 

het verwacht 

percentage 

ernstig 

gehinderden is 

minder dan 10 

% of 1 persoon 

Geen wezenlijke 

impact op de 

externe veiligheid 

-1 

 

 

de beleving van 

het gebied sluit 

minder aan bij de 

uitgangssituatie 

Recreatie neemt af 

stijging van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden met 

meer dan 10 % 

stijging van het 

verwacht 

percentage 

ernstig 

gehinderden 

met meer dan 

10 % 

Beperkte 

verslechtering 

van de externe 

veiligheid 

-2 

Belevingsaspecten 

toegevoegd 

duidelijk niet in 

overeenstemming 

met de gewenste 

functie 

Recreatie neemt 

sterk af 

stijging van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden met 

meer dan 30 % 

stijging van het 

verwacht 

percentage 

ernstig 

gehinderden 

met meer dan 

30 % 

Sterke 

verslechtering 

van de externe 

veiligheid 

-3 

de beleving van 

het gebied 

verandert zodanig 

dat er geen 

erkenning meer is 

van de 

uitgangssituatie 

 

stijging van het 

verwacht 

percentage ernstig 

gehinderden met 

meer dan 50 % 

stijging van het 

verwacht 

percentage 

ernstig 

gehinderden 

met meer dan 

50 % 

Aanzienlijke 

verslechtering 

van de externe 

veiligheid 
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17.6 Effectbepaling 

17.6.1 Geluid 

Gedetailleerde referentiesituatie 

Binnen het plangebied zijn geen woningen gelegen. 
Binnen een perimeter van 500 m rond het plangebied bevinden zich eerdere tientallen, ruw geraamd ong. 
200 woningen : 
 in de woninggroep van Straeten (een tiental, met referentiemeetpunt 6, cfr. punt 10.2.5); 

 nagenoeg geheel het dorp Bevingen (een 120-tal, met referentiemeetpunt 7);  

 delen het woonlint langs Luikersteenweg N3 aan Brustem (een 50-tal, met referentiemeetpunt 2); 

 woninggroepen ten noorden van Aalst langsheen Borgwormsesteenweg (een vijftiental, met 

referentiemeetpunt 3); 

 enkele bedrijfswoningen in het aanpalend bedrijventerrein. 

 
Thans (zie tabel 12.5 met de uitgevoerde ambulante metingen) ligt het achtergrondgeluidsniveau in het 
woonlint aan Luikersteenweg nagenoeg op het door Vlarem II toegelaten niveau (44,2 dB(A) LAF95 
versus 45 dB(A)). Ten noorden van Aalst ligt het iets lager ((41,1 dB(A) LAF95 versus 45 dB(A)). In de 
twee andere, westelijk van het plangebied gelegen woninggroepen / dorpskern ligt het er beduidend onder 
(28,4 à 31,8 dB(A) LAF95 versus 40 dB(A)).  
 
De aangegeven LAeq-waarden voor deze vier sites liggen hoger.  
 

Effecten van het plan 

Zoals beschreven in punt 12.7 van de discipline Geluid en trillingen, hebben de geluidsemissies van 
grootschalige geluidsfestivals significant negatieve effecten en deze van ander recreatief gebruik beperkte 
negatieve effecten voor de omwonenden van het plangebied. Deze van het verkeer bij grootschalige 
geluidsfestivals hebben beperkt negatieve effecten voor de omwonenden van de toegangswegen.  
De overige geluidsaspecten hebben geen negatieve of alleen verwaarloosbare effecten.  
 
Bij grootschalige geluidsfestivals tonen de berekende specifieke geluidswaarden (LAeq) voor de vier 
voornoemde woninggroepen / referentiemeetpunten volgende evoluties (verschillend naargelang de 
hoogte waarop de geluidsinval wordt berekend 1,5 m of 4 m): : 
 referentiemeetpunt 2 aan Luikersteenweg Brustem: een daling van 54dB(A) naar 49,7 à 51,8 dB(A) 

LAeq 

 referentiemeetpunt 3 aan (Oude) Borgwormsesteenweg: een forse toename van 50,0 dB(A) naar 56,9 

à 59 dB(A) LAeq 

 referentiemeetpunt 6 aan Straeten: een forse toename van 42,8 dB(A) naar 51,7 à 51,9 dB(A) LAeq 

 referentiemeetpunt 7 aan Naamsesteenweg Bevingen: een daling van 53,9 dB(A) naar 50,6 dB(A) 

LAeq. 

 
De effecten verschillen dus, maar zijn negatief voor de kleinere woninggroepen aan (Oude) 
Borgwormsesteenweg en Straeten (ca. 25 woningen of 12,5 % van deze binnen het onderzochte gebied). 
De richtwaarden in open lucht zullen daar gedurende het vooropgestelde evenement niet gerespecteerd 
worden. Bij de effecten op de woninggroep Straeten mag opgemerkt worden dat deze het gevolg zijn van 
de hypothese dat ook in de oostzijde van de centrale driehoek podia of andere grote geluidsbronnen 
kunnen worden geplaatst. Dit is theoretisch mogelijk, maar in de praktijk zal dit – gelet op de heersende 
windrichting die het geluidseffect op de festivalweide zelf vermindert, eventuele regen op het podium doet 
slaan en gelet op de grotere afstand tussen podium en de technische / backstageruimten in en aan de 
bestaande loodsen – maar zelden voorkomen.  
Aan 2,3 bewoners per woning gerekend, betreft dit ca. 23 ernstig gehinderde bewoners in 
Borgwormseweg en (wellicht uitzonderlijk) ca. 35 in Straeten. 
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De bedrijfswoningen zijn door de aanwezige bedrijfsgebouwen afgeschermd van de grootste geluidsinslag 
vanuit de centrale open ruimte. 
 

Het effect hiervan is relevant negatief (-2). 

 

Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de 9 maal/jaar regeling in Vlarem inrichtingen toelaat om 

incidenteel (maximaal 15 dagen per jaar) af te wijken van de vergunde maximaal representatieve 

bedrijfssituatie. Aan deze incidentele situatie, die binnen de voorwaarden van het RUP valt, kunnen 

voorschriften worden verbonden. 

 

De geluidseffecten van het recreatief gebruik van het plangebied worden in de discipline geluid en 
trillingen op beperkt (-1) ingeschat, maar dit vooral naar de fauna toe. Geconcludeerd kan worden dat 
deze voor de omwonenden verwaarloosbaar zijn. 
 
De geluidseffecten van het bijkomend verkeer langs de toegangswegen naar het evenemententerrein 
(stijgingen ter hoogte van de toetsingspunten van maximaal 1,3 dB(A)) worden in de discipline geluid en 
trillingen als verwaarloosbaar benoemd. Ook voor de woningen in de omgeving van de tijdelijke 
evenemententoegang aan Naamsesteenweg is dit het geval. 
 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Vermits de effecten van geluid naar een beperkte groep van omwonenden (aan Borgwormseweg) relevant 
is, kunnen volgende suggesties voor bijstelling van het plan worden geformuleerd. 
Net achter de westelijke perceelsgrens van de woningenrij aan Borgwormseweg (woninggroep 3) kan een 
leefbaarheidsberm worden aangelegd; deze zal de geluidsimpact van festivals op die woningen wellicht 
niet volledig wegnemen, maar toch sterk milderen. De beschikbare ruimte tussen die percelen en de 
aanwezige loodsen (en de brandweerweg die er omheen nodig is) in het domein laat de aanleg van een 
gelaagd te beplanten berm van 4 à 5 m hoogte boven het maaiveld toe. 

17.6.2 Licht 

Gedetailleerde referentiesituatie 

Binnen het plangebied zijn geen woningen gelegen. 

Binnen een perimeter van 500 m rond het plangebied bevinden zijn meerdere tientallen, ruw geraamd in 

totaal ong. 200 woningen in de woninggroep van Straeten, nagenoeg geheel het dorp Bevingen, delen het 

woonlint langs Luikersteenweg N3 aan Brustem en de woninggroepen ten noorden van Aalst langsheen 

Borgwormsesteenweg.  

 

Effecten van het plan 

Centrale open ruimte met rondweg 

Voor het grootste gedeelte van de centrale open ruimte is er weinig wijziging omwille van het plan. 

Eventuele verlichting langs de rondweg kan mogelijk zorgen voor lichtverstoring voor aanwezige fauna, 

maar niet voor omwonenden. 

 

Tijdens de evenementen kan er tijdelijk een sterke toename zijn van de lichtpollutie, uiteraard 

voornamelijk voor evenementen die tot ’s avonds of ’s nachts doorlopen. Gezien de ruime afstand tot de 

dichtstbijzijnde woningen en de aanwezigheid van bomen aan grote delen van de rand van het terrein, zal 

de impact op omwonenden beperkt zijn. 

 

Toegangsweg 

Bij de tijdelijke evenemententoegang naar Naamsesteenweg kan er tijdelijk een sterke toename zijn van 

de lichtpollutie, uiteraard voornamelijk voor evenementen die tot ’s avonds of ’s nachts doorlopen. Gezien 
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de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen en de aanwezigheid van tussenliggende bomenrijen of -

groepen, zal de impact op omwonenden beperkt zijn. 

 

Bosontwikkeling 

De bosontwikkeling kan zorgen voor een bijkomende afscherming enerzijds van verlichting buiten het 

terrein naar de centrale zone, anderzijds van eventuele lichtbronnen op het terrein (evenementen) naar 

omwonenden. 

 

Vlieginfrastructuur en recreatie 

Gezien voor dit aspect enkel bestaande infrastructuur van een dagvliegveld behouden blijft, worden hier 

geen wijzigingen verwacht op het vlak van lichtpollutie. 

 

De effecten van (bijkomend) licht naar de omwonenden zijn verwaarloosbaar. 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Daar de effecten van (bijkomend) licht naar de omwonenden verwaarloosbaar zijn, dienen er geen 
suggesties voor bijstelling van het plan geformuleerd. 

17.6.3 Recreatie 

Gedetailleerde referentiesituatie 

Het actuele recreatieve gebruik van het plangebied is erg beperkt.  

De fiets- (en wandel)verbinding van de Romeinse weg wordt niet gebruikt daar ze onderbroken is door de 

dichte begroeiing in het westen van het plangebied, de startbaan in het midden en ontoegankelijk militair 

domein in het oosten en de rest van de site. 

In het centrale natuurlijke amfitheater wordt occasioneel gewandeld en verpoosd / gerust langsheen de 

toegankelijke (westelijke) delen van de rondweg en sommige veldwegen.  

Het grootste actuele gebruik komt van het recreatieve vliegen en lesvliegen, met gemiddeld ca. 40 

vluchten per week. 

De zuidelijke groene schakel biedt in de zuidwestelijke hoek van het plangebied een (deels voor 

autoverkeer afgesloten) fietsverbinding tussen het stadscentrum, Kerkom en de meer zuidelijke regio. 

 

Effecten van het plan 

Het RUP zorgt er voor dat gedurende maximaal 9 maal per jaar kleinschalige, middelgrote en grote 

culturele en sportieve evenementen op stedelijk en (boven)regionaal niveau in de open ruimte van het 

natuurlijke amfitheater kunnen doorgaan. Het aantal bezoekers / deelnemers kan daarbij variëren van 

enkele duizenden tot max. 30.000 (bij middelgrote sportieve evenementen op stedelijk niveau) tot 

tachtigduizend of meer per dag (bij een groot festival). Op jaarbasis kan het gebied dus makkelijk een half 

miljoen bezoekers of meer laten recreëren. 

 

Het RUP voorziet in de heropening van de Romeinse weg als regionale fietsverbinding en legt hiervoor 

een tracé vast doorheen de westelijke holle weg, de centrale open ruimte en een oostelijke doorgang door 

het militaire domein en door het hele domein met een lokale omleiding omheen de startbaan en de 

militaire oefenzone. Dit verhoogt de recreatieve mogelijkheden en beleving van de regio (en uiteraard van 

het plangebied zelf) voor duizenden fietsers (en wandelaars) op jaarbasis. Ook voor de bewoners van de 

omliggende dorpen verhoogt dit, in aansluiting op de reeds aanwezige veldwegen en fietsroutes in 

noordelijke richting, hun recreatieve mogelijkheden aanzienlijk. 
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De delen die de militairen voor oefening benutten zijn, behoudens wanneer afgesproken bij evenementen, 

niet voor recreanten toegankelijk. Omgekeerd ondervinden recreanten die andere delen van het domein 

gebruiken, ook geen hinder vanuit die militaire oefenzones.  

 

De tijdelijke evenemententoegang vanaf N80 Naamsesteenweg zorgt op maximaal 8 dagen per jaar voor 

een moeilijkere doorgang voor de fietsers en wandelaars op de zuidelijke groene schakel. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het RUP de recreatieve mogelijkheden in het plangebied in zeer sterke 

mate laat toenemen. Dit is zowel het geval voor recreanten uit de ruimere regio en verder (evenementen, 

doorgaande fietsroute), maar evenzeer voor recreanten op lokaal en stedelijk niveau (wandelen, fietsen). 

Dit is een matig positief effect (+2).  

 

Een aandachtspunt betreft wel de effectieve realisatie van de lokale omleidingen van Romeinse weg als 

fietsverbinding rond de startbaan en de militaire oefenzone, die in het RUP waar nodig door onteigening 

wordt afgedwongen. 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

Best wordt een veilige en aantrekkelijke kruising van de zuidelijke groene schakel met de tijdelijke 

evenemententoegang in het evenementenvervoerplan van elk grootschalig evenement opgenomen. 

17.6.4 Landschapsbeleving 

Hierna worden de effecten op landschapsbeleving voor de waarnemer rondom en in het plangebied 

overgenomen uit de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie en beoordeeld. 

 

Gedetailleerde referentiesituatie 

Op dit ogenblik is het gebied sterk afgesloten en zijn grote delen niet toegankelijk, afgesloten met 

prikkeldraad en/of met dichte begroeiing. De beleving van het gebied gebeurt enkel door bevoegden op 

het terrein. Andere personen kunnen enkel vanop het toegankelijke westelijke einde van de rondweg het 

gebied beleven, meer bepaald in doorkijken op het open landschap van het natuurlijk amfitheater en met 

een beeld op de leegstaande loodsen en verkommerde technische gebouwtjes die in die omgeving 

aanwezig zijn. 

 

Effecten van het plan 

Het plan geeft het gebied een nieuwe bestemming die het gebruik ervan zal intensiveren. De 

toegankelijkheid wordt verhoogd door bijkomende trage wegen. De Romeinse heirbaan is hierin een 

belangrijke toevoeging van de belevingsaspecten. Bebouwing in het gebied wordt vermeden waardoor de 

open ruimte beleving wordt gegarandeerd. Lokaal worden ook specifieke zichten gevrijwaard (al kunnen 

er worden toegevoegd). Globaal worden de potenties tot beleving van het gebied zelf dus sterk versterkt 

en zelfs verrijkt. De beleving van het gebied van buiten af zal met dit plan weinig veranderen. 

Samen wordt dit beschouwd als een matig positief effect (+2). 

 

Suggesties voor bijstelling van het plan 

De beleving van het plangebied zou bijkomend kunnen verhoogd worden door niet alleen de 

toegangsdreef van het bedrijventerrein (die ook mee zal fungeren als lokale omleiding voor de Romeinse 

heirbaan) aan te takken aan het veldwegennet in het plangebied, maar dit via de rondweg ook te doen 

voor de fietsverbinding die via Aalsterweg vanuit de stad komt. Deze stopt in het bedrijventerrein, maar 

zou via de rondweg en via de zogenaamde Duitse baan, eveneens op bestaande veldwegen kunnen 

aantakken. Deze suggestie is vanuit het oogpunt van externe veiligheid (zie punt 15.7.6) echter alleen 
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aanvaardbaar wanneer de capaciteit van deze verbinding zodanig laag wordt gehouden dat er in geval 

van calamiteit geen grote aantallen mensen van gebruik kunnen maken (of ze dan volledig wordt 

afgesloten). 

 

17.6.5 Externe veiligheid 

Gedetailleerde referentiesituatie 

Naar aanleiding van de opmaak van het nieuw OVR voor Hermoo is ook het externe groepsrisico in detail 

geanalyseerd en beoordeeld. Op basis van die bevindingen is het toenmalige voorontwerp van RUP 

domein van Brustem 3 (voorloper van dit RUP) aangepast en is de evenementensite. Vooral de meeste 

noordelijke rand, beduidend meer zuidwaarts verschoven en bevindt zich nu op ruimere en voldoende 

afstand van de Seveso-inrichting. Sinds RUP-voorontwerp 4 is deze ruimere afstand toegepast. 

 

In mei 2015 is het provinciaal RUP ‘Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem’ goedgekeurd, 

waarvan het plangebied aansluit bij de noordelijke rand van voorliggend RUP. Mede in functie van 

voornoemde twee Seveso-inrichtingen is daarbij een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt. In het 

RVR is gekeken naar de mogelijkheden die het bedrijventerrein (in een van de tussentijdse 

uitbreidingsversies ervan) biedt voor bijkomende Seveso-inrichtingen. Tevens is ook de toekomstige 

situatie van de hele omgeving, met inbegrip van de toen gekende mogelijke ontwikkelingen ten zuiden van 

het bedrijventerrein (huidige RUP evenementendomein van Brustem) mee in rekening genomen bij de 

beoordeling. 

 

Het eindrapport van dit RVR is op 28 juni ‘13 door de Dienst Veiligheidsrapportering goedgekeurd. De 

definitieve resultaten en conclusies ervan zijn in het PRUP Regionaal bedrijventerrein domein van 

Brustem ingewerkt. De inhoudelijke conclusies uit dit RVR, bijv. inzake veiligheidscontouren omheen het 

bedrijventerrein, zijn ook voor andere RUP’s in de omgeving, waaronder voorliggend RUP 

evenementendomein 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 buitensportoefensite en/of een grootschalige evenementensite nabij het bedrijventerrein überhaupt 

mogelijk zijn en zo ja, op welke afstanden en/of onder welke voorwaarden. Voor de evenementensite kan 

dit niet noordelijker dan 100 m ten noorden van de dwarse (oost-west) startbaan en voor de 

buitensportoefensite op de toen voorziene locatie (thans niet meer opgenomen in dit RUP), mits 

gemiddeld minder dan 200 bezoekers en bij pieken maximaal 1.000 bezoekers.  

 

Een eerdere veiligheidsstudie ter voorbereiding van het RVR (Haskoning, 2011) geeft op sommige punten 

meer gedetailleerde aanwijzingen over te respecteren afstanden, met name 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. Alhoewel deze studie niet door de dienst VR is goedgekeurd, 

zijn voornoemde elementen eruit vanuit voorzichtigheidsoogpunt wel verder in RUP’s meegenomen.  

 

Op basis van deze beide studies sluit het PRUP Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem Seveso-

inrichtingen uit in de zuidelijke uitbreidingszone ten westen van de toegangsdreef, in de westelijke 

uitbreidingzone in de hele omgeving van Kapelstraat en in een 70 m-stook aan beide zijden van de 

toegangsdreef (mogelijke toegangen / vluchtwegen) en in de zone voor vliegtuiggerichte activiteiten vlak 

tegen de startbaan.  
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Effecten van het plan 

Voorliggend RUP laat toe dat in het centrale deel (evenementensite) en in de noordoostelijke lob 

(kampeerzone bij grootschalige festivals) van het plangebied beduidend veel meer mensen aanwezig 

kunnen zijn dan bij de actuele landbouw- en vliegactiviteiten het geval is. Het groepsrisico qua externe 

veiligheid van de bestaande en eventuele toekomstige Seveso-inrichtingen neemt hierdoor toe. Dit aspect 

is dan ook in het RVR, mede op basis van de OVR’s van beide bestaande Seveso-inrichtingen, mee 

onderzocht.  

 

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 (OVR) 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). 

Vergelijkbare kaarten voor brandbare stoffen zijn in het RVR aanwezig. 
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Illustratie 17.1: risicozonering binnen het bedrijventerrein: gelijke aanwijzingsgetallen voor giftige stoffen 
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Illustratie 17.2: 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.  

 

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 (zie gele respectievelijk paarse zonering op illustratie 17.2).  

 

Wat betreft de recreatieve ontwikkelingen die voorliggend RUP voorziet, geeft het RVR volgende 

conclusies (letterlijk citaat uit goedgekeurde samenvatting). 

 

‘Daarnaast werd in de analyse ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de nabijheid 

van het PRUP. De mogelijkheid bestaat immers om aan de hand van een gemeentelijk RUP op het 

voormalig militaire domein twee recreatiezones in te richten.  

Een site voor dagrecreatie met parkachtig karakter (buitensportoefensite) aansluitend ten zuiden aan het 

plangebied en een evenementenzone verder zuidelijk gelegen, voor het organiseren van occasionele 

grootschalige manifestaties en evenementen in open lucht op (boven)regionale schaal, zoals optredens of 

festivals. Enkel deze laatste werd beschouwd als een aandachtsgebied waarop een gemiddelde 

aanwezigheid van minstens 200 personen per dag of een aanwezigheid op piekmomenten van 

minstens 1000 personen niet kan worden uitgesloten. Bij eventuele schoolmanifestaties in deze zone 

waar op piekmomenten toch duizend personen tegelijkertijd aanwezig zijn, zal de Stad Sint-Truiden het 

gebeuren laten uitwijken naar de geplande evenementenzone. Op basis van deze toekomstige 

omgevingssituatie werden verschillende kaarten opgesteld die aangeven waar op het terrein en in welke 
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mate Seveso-bedrijvigheid is toegelaten (bijlage NTS_4). De inplanting van een evenementenzone ten 

zuiden van het plangebied beperkt weliswaar de draagkracht van de omgeving, maar wijzigt verder niets 

aan voorgaand genomen voorstellen en besluiten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

aandachtgebieden zoals recreatiezones niet vermeld worden bij de risicocriteria voor het externe 

mensrisico. 

 

Uit de extern mensrisicoberekeningen van de aanwezige Seveso-bedrijven kan enerzijds geconcludeerd 

worden dat voor soortgelijke bedrijven op eenzelfde afstand tot de mogelijke festivalzone er geen 

probleem is om zich te vestigen en anderzijds dat het bestemmen en organiseren van occasionele 

grootschalige culturele evenementen op de actuele, en in het RUP Domein van Brustem 3 voorziene, 

afstand van de Seveso-inrichtingen geen probleem stelt.’  

 

Daarnaast zijn de risicocontouren van de twee aanwezige Seveso-bedrijven kleiner dan degene die het 

RVR voor de gehele bedrijvenvontwikkeling aangeeft (zie bijgaande figuur). De voorziene terreinen voor 

occasionele kampeerzone bij max. twee grootschalige evenementen per jaar vallen buiten deze 

risicocontouren. Het voorzien van deze tijdelijke kampeerzone in de noordoostelijke lob heeft dus geen 

invloed op het actuele functioneren van de twee huidige Seveso-inrichtingen. Het belemmert wel de 

uitbreiding van bijkomende Seveso-activiteiten in de oostelijke delen van het regionaal bedrijventerrein. 

Het OmgevingsVeiligheidsRapport (OVR) van Seveso-bedrijven die zich evt. hier willen vestigen zal, 

rekening houdend met deze tijdelijke kampeerzone, aangeven wat de concrete mogelijkheden voor deze 

bedrijven zijn.  

 

Zoals in de discipline mobiliteit beschreven, wordt er thans van uitgegaan dat de kleine en middenschalige 

evenementen via het bedrijventerrein en de rotonde op N3 ontsloten wordt. Deze toegang wordt dus qua 

externe veiligheid afgeschermd door voornoemde afstandsbuffer omheen die toegangsdreef. De 

Kapelstraat wordt ingeschakeld voor de ontsluiting van de evenementensite met openbaar verover en 

fiets. Deze toegang wordt afgeschermd door voornoemde afstandbuffers omheen Kapelstraat. 

 

De bevindingen en aanbevelingen van het RVR kunnen gericht ook in voorliggend RUP worden vertaald. 

Dit is als volgt gebeurd. 

 

Het RUP voorziet geen andere toegangen of vluchtwegen in noordelijke richting dan die die in het PRUP 

Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem qua externe veiligheid zijn afgeschermd met een 

afstandsbuffer.  

 

Daarnaast worden bij de zones die de grootschalige evenementen toe laten, in uitvoering van dit RVR, 

bepaalde (ruimere) afstandbuffers waar zich geen hoogdynamische gebouwen of installaties of grote 

mensenconcentraties mogen bevinden ingeschreven en worden bepaalde vluchtwegen voor geval van 

calamiteiten gevrijwaard. Wat dit eerste betreft, laat het RUP in het afstandbufferende agrarisch gebied 

geen enkele bebouwing toe. Wat het laatste betreft is in voorliggend voorontwerp van RUP reeds een 

ontdubbelende voetgangersverbinding aan Kapelstraat ten zuiden van het bedrijventerrein opgenomen, 

ook in onteigening. 

Het RUP voorziet de evenementensite niet noordelijker dan 100 m ten noorden van de dwarse (oost-west) 

startbaan. 

Het RUP voorziet de hoofdtoegang voor grootschalige evenementen in de meest zuidelijke punt van het 

terrein, het verst van het bedrijventerrein verwijderd. Deze kan evident ook als vluchtweg worden benut.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de globale externe veiligheidssituatie van het gebied door de grote 

aantallen mensen die het RUP toelaat er op achteruit gaat, maar dat het goedgekeurde RVR hier mee 

rekening houdt en zowel in het bedrijventerrein als voor het plangebied van voorliggend RUP duidelijk 
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aangeeft wat er moet gebeuren en niet mag gebeuren om de groepsrisico’s beneden de toegelaten norm 

te houden. Het voorontwerp van RUP past deze toe. De effecten kunnen dan ook als neutraal worden 

beoordeeld. 

 

Suggestie voor bijstelling van het plan 

De externe veiligheidseisen vanuit het RVR kunnen in het RUP nog sterker vertaald worden door in het 

afstandbufferend agrarisch gebied ook occasioneel kamperen uitdrukkelijk te verbieden.  

17.7 Effectbeoordeling 

Tabel 17.1: Effectbeoordeling discipline Mens  

Effectgroep  

Geluid -2 

Licht 0 

Recreatie +2 

Landschapsbeleving +1 

Externe veiligheid 0 

 

De effecten van het RUP voor de verschillende mens-aspecten variëren sterk. Zij zijn het meest negatief 

voor geluid en het meest positief voor de recreatie.  

17.8 Ontwikkelingsscenario’s en aanpalende RUP’s 

Tabel 17.1 geeft een overzicht van de aftoetsing van het plan ten opzichte van de verschillende 

ontwikkelingsscenario’s vanuit de discipline Mens (excl. landbouw en mobiliteit). 

 

Tabel 17.1:  Aftoetsing aan ontwikkelingsscenario’s voor Mens 

Ontwikkelingsscenario Aftoetsing voor Mens (excl. landbouw en mobiliteit) 

RUP ‘groene waarden’ 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Mens 

Voorontwerp RUP recastrip Brustem 
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Mens 

RUP Sint-Pieter  
Het plan vormt geen belemmering voor dit 

ontwikkelingsscenario voor de discipline Mens 

 

17.9 Milderende maatregelen 

Voor alle mens-aspecten kunnen suggesties voor bijstelling van het plan of de toepassing ervan worden 

geformuleerd.  

17.9.1 Milderende maatregelen geluid 

Voor geluidshinder, wordt verwezen naar de milderende maatregelen in de discipline Geluid en trillingen 

(paragraaf 12.10) die hier overgenomen worden. 
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17.9.2 Milderende maatregelen licht 

Daar de effecten van (bijkomend) licht naar de omwonenden verwaarloosbaar zijn, dienen er geen 
milderende maatregelen geformuleerd. 

17.9.3 Milderende maatregelen recreatie 

Gelet op de sterk positieve effecten zijn geen milderende maatregelen nodig.  

Daarnaast is eveneens een milderende maatregel dat een veilige en aantrekkelijke kruising van de 

zuidelijke groene schakel met de tijdelijke evenemententoegang in het evenementenvervoerplan van elk 

grootschalig evenement wordt opgenomen. 

17.9.4 Milderende maatregelen landschapsbeleving 

Gelet op de positieve effecten zijn geen milderende maatregelen nodig.  

17.9.5 Milderende maatregelen externe veiligheid 

Gelet op de neutrale score van dit aspect, kunnen ondergeschikt volgende milderende maatregelen voor 

externe veiligheid worden voorgesteld. 

 

Maatregelen op project- of vergunningenniveau 

Zinvolle milderende maatregelen zijn logische onderdelen van de procedures en vergunningen die van tel 

zijn bij het organiseren van een massa-evenement. Evident dient dan een veiligheidsplan opgemaakt, 

door de bevoegde overheid goedgekeurd en uitgevoerd; het voorzien van veilige vluchtwegen in geval 

van calamiteit is daarvan een essentieel onderdeel. Het goedgekeurde RVR vormt mee het kader voor de 

opmaak en de goedkeuring daarvan.  

 

Maatregelen op planniveau 

Een andere zinvolle maatregel is reeds in punt 17.6.5 als suggesties voor bijstelling van het plan 

aangegeven : 

 in het afstandbufferend agrarisch gebied ook occasioneel kamperen uitdrukkelijk te verbieden. 

17.9.6 Synthese na milderende maatregelen 

Voor de discipline Mens hebben de maatregelen een beperkt milderend effect maar dragen zij toch bij tot 

een betere en veiligere beleving voor de mens. 

 

De effectsynthese zoals weergegeven aan het einde van punt 17.7 wordt, wanneer voorgaand 

aangegeven milderende maatregelen worden toegepast, licht en als volgt aangepast.  
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Tabel 17.2: Effectbeoordeling discipline Mens na milderende maatregelen 

Effectgroep Score 

Geluid -2 

Licht 0 

Recreatie +2 

Landschapsbeleving +1 

Externe veiligheid 0 

 

De effecten van het RUP voor de verschillende mens-aspecten variëren, maar iets minder sterk dan 

zonder de voorgestelde milderende maatregelen. Behoudens voor geluid zijn zij voor geen enkel mens-

aspect negatief en blijven het meest positief voor de recreatie.  
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18 Integratie en eindsynthese 

18.1 Integratie en eindsynthese 

18.1.1 Gepland initiatief 

In tabel 18.1 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de verschillende effectgroepen per 

discipline. 

 

Tabel 18.1: Integratie effecten gepland initiatief 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

  Grootschalig evenement 
Middenschalig 

evenement 

Bodem Wijziging bodemgebruik  
Zie Mens en Landschap, Bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

 
Wijziging bodemprofiel 0 

 Grondverzet  0 

 
Verdichting 0 

 Kwaliteit 0 

Water Oppervlakewaterkwantiteit 0 

 
Oppervlaktewaterkwaliteit 0 

 
Wijziging overstromingen 0 

Mens-Landbouw Landbouw -2 

Mens-Mobiliteit Fietsers en voetgangers -3 

 Openbaar vervoer -3 

 Gemotoriseerd verkeer -3 -3 

Geluid en trillingen Muziekfestivals -3 -3 

 Vliegverkeer 0 

 Landbouwgebruik  +1 

 Recreatief medegebruik -1 

 Militair gebruik  0 

 Verkeer tijdelijke evenementen -1 0 

Lucht Grootschalige muziekfestivals 0 0 

 Vliegverkeer 0 

 Bronnen op het terrein (gebouwen, installaties) 0 
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Discipline Effectgroep Beoordeling 

  Grootschalig evenement 
Middenschalig 

evenement 

 Recreatief medegebruik 0 

 Militair gebruik  0 

 Verkeer 0 

Licht 
Effecten doorgegeven aan Mens en Fauna en 

flora 
- 

Biodiversiteit Vernietiging/creatie  van vegetatie/habitat -1 

 
Wijziging vegetatie -1 

 
Verstoring -2 

 
Versnippering en barrièrewerking 0 

Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 
Landgebruik 0 

 
Landschapsstructuur +1 

 
Landschapstypologie 0 

 
Landschapsbeeld +1 

 
Landschapsbeleving +1 

 
Cultuurhistorische waarden 0 

 
Archeologie 0 

Mens Geluid -2 

 
Licht 0 

 
Recreatie +2 

 
Landschapsbeleving +1 

 
Externe veiligheid 0 

 

De effecten op Bodem zijn neutraal. Er bevinden zich geen zeldzame en kwetsbare bodems in het 

plangebied en er wordt geen nieuwe infrastructuur of verharding voorzien. Slechts een verwaarloosbare 

oppervlakte is gevoelig voor verdichting en in deze zone zal de betreding bovendien minimaal zijn. 

 

Gezien er geen bijkomende verharding wordt voorzien, wordt in de discipline Water geen impact op het 

vlak van afstroming of overstromingen verwacht. De kwaliteit van het oppervlaktewater zal over het 

volledig plan zeer minimaal beïnvloed worden, en dit slechts ten tijde van de mogelijke activiteiten. 

Vermits deze activiteiten in zeer beperkte mate voorkomen, zal er enkel een verwaarloosbaar effect te 

verwachten zijn. Onder milderende maatregelen worden kort de te nemen maatregelen opgelijst.  
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Bij grootschalige evenementen worden voor Geluid en trillingen aanzienlijk negatieve effecten verwacht. 

Een sterke verhoging van de geluidsniveaus tijdens evenementen kan verwacht worden. Naast een 

beperkt negatief effect omwille van recreatief medegebruik en verkeer, zijn de effecten verder neutraal. 

 

Het effect van het plan voor de discipline Lucht is neutraal. Hoewel er stijgingen zijn van de emissies, zijn 

die over een heel jaar genomen verwaarloosbaar. 

 

Binnen de discipline Biodiversiteit zijn de effecten van vernietiging/creatie en van wijziging van vegetatie 

of habitat niet significant negatief. Het plan behoudt een stand-still in de oppervlakte waardevol, 

habitatwaardig grasland. Dit is de resultante van de negatieve impact door aanduiding van de zone voor 

occasionele recreatie en de positieve impact door aanduiding van bijkomend natuurgebied en zone voor 

graslanden, ten zuiden van de hoofdstartbaan en ten noorden van de dwarse startbaan. Voor vleermuizen 

heeft de verwijdering van een aantal kleine landschapselementen een potentiële versnippering tot gevolg. 

Globaal wordt het effect van versnippering echter als neutraal beoordeeld, aangezien het RUP ook 

ontsnipperende effecten heeft elders in het plangebied. Het plan heeft echter een aanzienlijk negatief 

effect op fauna door verstoring, voornamelijk door de organisatie van evenementen. Deze vinden helaas 

vaak plaats in het broedseizoen, waardoor de kwaliteit van het gebied als broedgebied sterk vermindert. 

Voor vleermuizen wordt voornamelijk verstoring verwacht omwille van lichtverstoring.  

 

De effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn neutraal tot beperkt positief. Delen 

van het landbouwareaal verdwijnen en veranderen, maar er is vanuit landschappelijk oogpunt geen 

significant effect op het landgebruik, aangezien een nieuw evenwicht wordt ontwikkeld. De samenhang 

van de open ruimte wordt versterkt en verzekerd en de bebouwingsmogelijkheden ingeperkt, wat zorgt 

voor een positief effect op landschapsstructuur. De typologie wordt behouden. Op macroschaal bevestigt 

het plan het huidige landschapsbeeld van het omzoomde natuurlijk amfitheater en op mesoschaal zorgt 

het voor een versterking van de beelddragers en een afzwakking van negatieve beelddragers. Het totale 

effect op het landschapsbeeld is beperkt positief. De beleving van de mooie open ruimte van het 

komvormig theater wordt door het plan ondersteund en de toegankelijkheid wordt verhoogd. De effecten 

op de cultuurhistorische waarden en archeologie zijn neutraal. De verwijzingen naar de historiek worden 

behouden en de reconstructie van de Romeinse heirbaan zal een herwaardering betekenen. De ingrepen 

zijn beperkt, al zal de conservatie van archeologische sites wel beter gegarandeerd worden.  

 

Bij de discipline Mens worden negatieve effecten verwacht voor Landbouw en geluidshinder. Voor 

Landbouw gaat het om de omzetting van landbouwgebied naar andere bestemmingen. Voor geluidshinder 

gaat het om dezelfde effecten als beschreven in de discipline Geluid en trillingen. Positieve effecten zijn er 

dan weer voor recreatie en landschapsbeleving. Het RUP laat de recreatieve mogelijkheden in het 

plangebied in sterke mate toenemen. Voor landschapsbeleving gaat het vooral om de openstelling van de 

trage wegen die de belevingsmogelijkheden vergroten. 

 

De belangrijke toestroom bij evenementen leidt bij Mens, mobiliteit tot aanzienlijk negatieve effecten voor 

alle effectgroepen. Vooral op de route van het station naar het terrein zullen voetgangers en fietsers 

hinder ondervinden van de grote groepen festivalgangers. Ook tussen de afzetplek en het terrein zal er 

hinder zijn.  

Hiervoor worden verschillende milderende maatregelen voorzien. 

18.1.2 Milderende maatregelen 

In onderstaande tabel zijn de milderende maatregelen opgelijst per discipline. Verder wordt in tabel 18.2 

aangegeven of de milderende maatregel meegenomen wordt op planniveau (pl) of op projectniveau (pr). 

In het laatste geval is de milderende maatregel mee te nemen in de latere vergunningen. Verder kan een 
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maatregel ook flankerend (f) zijn of deel uitmaken van de generieke wetgeving (w). Ten slotte wordt ook 

aangegeven wie de verantwoordelijke actoren zullen zijn om de milderende maatregel uit te voeren.  

 

 

 



 

 

Tabel 18.2: Overzicht milderende maatregelen 

Discipline Effectgroep Beschrijving effect Beoordeling Maatregel 
beoordeling 

na MM 
Doorwerking 

Verantwoordelijke 

actor 

Water Oppervlaktewaterkwaliteit 

Mogelijke vervuiling bij 

lozing afvalwater in 

waterlopen. 

0 

Afval water gescheiden 

afvoeren of  chemische 

toiletten voorzien of afvalwater 

ter plaatse zuiveren. 

0 f 
initiatiefnemer / 

organisator 

Mens Landbouw 

Beperkingen op de 

(potentiële) landbouw 

door herbestemmingen 

-2 

Juridische zekerheid met 

betrekking tot ruimtelijke 

bestemming landbouwgronden 

-1 p initiatiefnemer 

    

Snelle en duidelijke informatie, 

bewaking uitvoering flankerend 

beleid, aankoop in der minne 

en pachtuittredingsvergoeding, 

grondruil als alternatief voor 

onteigening, fasering, stoppen 

met boeren en uitbetaald 

worden, optimalisatie van het 

blijvend landbouwgebied 

-1 f initiatiefnemer 

Mens, mobiliteit Hinder voetgangers en fietsers -3 Vermijden spitsmomenten -1 f organisator 

      -3 
Aanpassen belangrijke 

oversteekplaatsen 
-1 f organisator 

      -3 
Fietsersbrug of -tunnel 

over/onder N3 
-1 f AWV 

      -3 
Tijdelijke brede wandel- en 

fietspaden 
-1 f organisator 

  
Hinder gemotoriseerd 

verkeer 

Scen 2: 

Sterke stijging 

verkeersintensiteiten ter 

hoogte van 

Luikersteenweg N3e 

 

Aanpassingen zuidelijke oprit 

N80-N3 in functie van 

middenschalige evenementen 

 

 f AWV 

  

Scen2: 

Verzadiging 

Luikersteenweeg ter 

hoogte van rotonde 

-3 

Aanpassing rotonde in functie 

van middenschalige 

evenementen 

-2 f AWV 
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Scen2: 

Verzadiging 

Luikersteenweeg ter 

hoogte van rotonde 

-3 

Aanpassingen toegangsdreef 

van het domein in functie van 

middenschalige evenementen 

-2 f AWV 

    
Scen 1: 

Risico op sluipverkeer 
-3 

Richten van het festivalverkeer 

door evenementenvervoerplan 

en mober 

-2 f organisator 

Geluid en 

trillingen 
Grootschalige evenementen Hinder door luide muziek -3 

Opmaak specifiek 

politiereglement 
-3 f   

  Recreatieve activiteiten Hinder door luide muziek -1 

Beperken tijdens broedseizoen 

of meer gericht. Evenementen 

met geluidsproductie > 80dB(A) 

beperken tot zone voor 

grootschalige evenementen 

-1 f 
initiatiefnemer / 

organisator 

    
Hinder door brander 

ballonvaart 
-1 

Uitrusten met geluidsarme 

brander 
-1 f 

initiatiefnemer / 

organisator 

  Vliegverkeer   0 
Maatregelen om impact 

vliegverkeer te verminderen 
0 f vliegclubs 

Lucht 
Grootschalige 

muziekfestivals 

Verontreiniging door 

evenementenverkeer 
0 

Doorstroming optimaliseren en 

zoekverkeer vermijden 
0 f organisator 

  
Verontreiniging door 

evenementenverkeer 
0 

Stimuleren openbaar vervoer 

en fietsverkeer 
0 f organisator 

Biodiversiteit Wijziging vegetaties 

Impact betreding op 

botanische waarden 

graslanden 

-1 
Monitoring met 

getuigenvlakken 
-1 f 

initiatiefnemer / 

organisator 

 Verstoring Verstoring door verlichting -2 

Gebruik van gerichte 

verlichting, gebruik 

amberkleurige verlichting waar 

mogelijk 

-1/-2 p 
initiatiefnemer / 

organisator 

  
Verstoring broedvogels -2 

Niet maaien en geen 

grootschalige evenementen 

van 1 april tot 15 juni, start 

-1/-2 p 
initiatiefnemer / 

organisator 
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opbouwwerkzaamheden vanaf 

1 mei 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Landschapsstructuur 

Versterking en 

verzekering samenhang 

van de open ruimte en 

inperking 

bebouwingsmogelijkhede

n 

+1 

Fietspad verlengen en 

aansluiten op Romeinse 

heirbaan, bij keuze zuidelijke 

toegang, opname van zuidelijke 

toegang in plan, geen rechte as 

op de landingsbaan maar de 

toegangsweg op de noordelijke 

perceelsranden voorzien, 

hellingbossen herstellen 

+2 p initiatiefnemer 

 
Landschapsbeeld 

Bevestiging van huidig 

landschapsbeeld van het 

omzoomde open 

natuurlijke amfitheater en 

versterking van 

beelddragers en 

afzwakking van negatieve 

beelddragers 

+1 

Zicht naar toren van Bevingen 

vrijwaren, Romeinse heirbaan 

visueel inbedden in landschap, 

bebouwing in oostelijk deel 

verwijderen en vervangen door 

functioneel-aantrekkelijke 

landbouwbedrijfsgebouwen, 

zuidelijke toegang geen rechte 

as op de landingsbaan maar de 

toegangsweg op de noordelijke 

perceelsranden voorzien, 

hellingbossen herstellen 

+1 p initiatiefnemer 

 
Landschapsbeleving 

Potenties tot beleving 

versterken en verrijken 
+1 

De fietsverbinding die via 

Aalsterweg vanuit de stad 

komt, aantakken aan het 

veldwegennet 

+1 p initiatiefnemer 

 
Archeologische waarden 

Conservatie van 

archeologische sites beter 

garanderen 

0 

In plan verwijzen naar de 

archeologische voorstudie als 

voorzorgsmaatregel,  

0 p initiatiefnemer 

    

Bundelen van de ondergrondse 

leidingen in een gezamenlijke 

sleuf met aantakpunten en het 

graven van de sleuf gepaard 

laten gaan met archeologisch 

- f initiatiefnemer 
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onderzoek 

Mens Geluid Geluidshinder -2 
Maatregelen uit de discipline 

Geluid en trillingen 
-2 

  

 
Recreatie 

Hinder voor overige 

recreanten 
+2 

Veilige en aantrekkelijke 

kruising groene schakel met 

tijdelijke evenemententoegang 

+2 f 
Initiatiefnemer/ 

organisator 

 
Externe veiligheid Toename groepsrisico 0 

Occasioneel kamperen 

verbieden in afstandbufferend 

agrarisch gebied 

0 p initiatiefnemer 

 



 

 

 

18.1.3 Gepland initiatief met milderende maatregelen 

In tabel 18.3 worden de effecten na uitvoering van de milderende maatregelen weergegeven per discipline 

en effectgroep. De scores die gewijzigd zijn, zijn in vet en schuin weergegeven. 

  

Tabel 18.3: Integratie effecten gepland initiatief met milderende maatregelen 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

  
Grootschalig 

evenement 

Middenschalig 

evenement 

Bodem Wijziging bodemgebruik  
Zie Mens en Landschap, 

Bouwkundig erfgoed en archeologie 

 
Wijziging bodemprofiel 0 

 Grondverzet  0 

 
Verdichting 0 

 Kwaliteit 0 

Water Oppervlakewaterkwantiteit 0 

 
Oppervlaktewaterkwaliteit 0 

 
Wijziging overstromingen 0 

Mens-Landbouw Landbouw -1 

Mens-Mobiliteit Fietsers en voetgangers -1 

 Openbaar vervoer -3 

 Gemotoriseerd verkeer -2 -2 

Geluid en trillingen Grootschalige muziekfestivals -3 -3 

 Vliegverkeer 0 

 Landbouwgebruik  0 

 Recreatief medegebruik -1 

 Militair gebruik  0 

 Verkeer tijdelijke evenementen 0 -1 

Lucht Grootschalige muziekfestivals 0 0 

 Vliegverkeer 0 

 Bronnen op het terrein (gebouwen, installaties) 0 

 Recreatief medegebruik 0 

 Militair gebruik  0 

 Verkeer 0 



  
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 BIJLAGE I&B817999R001D0.1 250  

 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

  
Grootschalig 

evenement 

Middenschalig 

evenement 

Licht Effecten doorgegeven aan Mens en Fauna en flora - 

Biodiversiteit Vernietiging/creatie  van vegetatie/habitat -1 

 
Wijziging vegetatie -1 

 
Verstoring -1/-2 

 
Versnippering en barrièrewerking 0 

Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 
Landgebruik 0 

 
Landschapsstructuur +2 

 
Landschapstypologie 0 

 
Landschapsbeeld +1 

 
Landschapsbeleving +1 

 
Cultuurhistorische waarden 0 

 
Archeologie 0 

Mens Geluid -2 

 
Licht 0 

 
Recreatie +2 

 
Landschapsbeleving +1 

 
Externe veiligheid 0 

 

18.2 Watertoets 

Voor deze ingrepen dient een watertoets te worden opgesteld. Deze is hieronder opgenomen. 

 

De ingrepen hebben mogelijk volgende effecten: 

 Wijziging van het overstromingsregime 

 Wijziging van het afstroomregime 

 Wijziging van de infiltratie naar het grondwater 

 Wijziging van de grondwaterkwaliteit 

 Wijziging van het grondwaterstromingspatroon 

 Wijziging van de vegetatie 

 

Hierna volgt per effect een korte beschrijving. 
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18.2.1 Overstromingsregime 

Overstromingen 

Binnen het plangebied bevindt zich in het oosten een recent overstroomd gebied. Dit gebied situeert zich 

in de vallei van de Melsterbeek. Dit gebied zal ingericht worden als agrarisch gebied met landschappelijke 

en ecologische waarde voor natte graslanden en natuurgebied. Er zal ten gevolge van het plan  dus geen 

verharding bijkomen.  

 

De waterlopen in het gebied zijn de Melsterbeek en de Cicindria. Deze zijn op de watertoetskaarten 

aangeduid als overstromingsgevoelig. Er zal niets wijzigen aan de waterlopen. 

 

Wanneer een fietspad ter hoogte van de Romeinse weg hersteld zal worden, zal dit afwateren naar de 

onverharde randzone en niet naar de riolering. Hierdoor wordt het afstromend hemelwater naar de 

riolering beperkt en de piekdebieten afgevlakt. Het zorgt bovendien voor de noodzakelijke aanvulling van 

het grondwater.  

 

Algemeen wordt het effect op overstromingen als neutraal beschouwd.  

 

Afstroomregime en infiltratie naar het grondwater 

Tijdens de evenementen wordt tijdelijke infrastructuur geplaatst. Deze wordt niet aangesloten op riolering, 

het afstromend regenwater zal, ook dankzij de goed doorlatende ondergrond, direct naast de tijdelijke 

infrastructuur in de bodem kunnen infiltreren. Er zal bijgevolg geen invloed zijn op het grondwaterpeil. Het 

effect  is neutraal. 

18.2.2 (Grond)waterkwaliteit 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater zal over het volledig plan zo goed als niet beïnvloed worden, en dit 

slechts ten tijde van de mogelijke activiteiten.  

 

Wanneer evenementen georganiseerd worden op het terrein moet aangaande lozing van afvalwater 

specifieke maatregelen genomen worden zodoende er niet geloosd wordt op de bestaande beken. 

Vermits deze activiteiten in zeer beperkte mate voorkomen, zal er geen effect te verwachten zijn.  

 

Deze noodzakelijke maatregelen worden kort opgelijst bij de milderende maatregelen.  

 

Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit werd bepaald in een recent OBO op het militair domein.  

 

Door het voormalig gebruik is een deel van de bodem waarschijnlijk verontreinigd en te saneren. Het gaat 

onder andere om de voormalige gebouwen, vliegtuigstelplaatsen en kerosinetanks. In het bedrijventerrein 

ten noorden van het studiegebied zijn een aantal saneringen lopende. Uit deze onderzoeken zijn geen 

gegevens gekend voor het plangebied. 

 

Het plan omvat geen wijzigingen die een effect zouden kunnen hebben op de (verspreiding van) een 

eventuele grondwaterverontreiniging. Er zijn ook geen activiteiten voorzien die een belangrijk risico 

vormen voor bijkomende verontreinigingen. Er is dan ook geen effect. 
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18.2.3 Grondwaterstromingspatroon 

Wanneer ondergrondse constructies worden geplaatst, kan dit een effect hebben op het 

grondwaterstromingspatroon. Binnen het plan is niet voorzien om ondergrondse constructies te plaatsen. 

Hierdoor zijn er geen effecten te verwachten. 

18.2.4 Wijzigingen van de vegetatie 

Gezien het plan geen belangrijke wijziging zal veroorzaken op het vlak van grondwaterstand, wordt geen 

wijziging van vegetatie verwacht omwille van verdroging of vernatting 

18.3 Natuurtoets 

Gezien het plangebied gelegen is op ruime afstand van de dichtstbij gelegen VEN-gebieden, volstaat een 

gewone natuurtoets. Hierin worden de volgende vragen beantwoord: 

 Is er verandering? 

 Is er schade? 

 Is de schade te vermijden? 

18.3.1 Is er verandering? 

Vernietiging of wijziging van vegetaties/habitats 

De totale oppervlakte met als bestemming ‘natuurgebied’ wijzigt ten opzichte van de referentiesituatie 

(van 13 naar 112 ha). Vooral ten zuiden van de hoofdstartbaan wordt een grote oppervlakte 

aaneengesloten bestemming natuurgebied aangeduid.  

Ten noorden van de dwarse startbaan zijn momenteel glanshaverhooilanden aanwezig onder de 

bestemming ‘agrarisch gebied’, welke door het plan onder de bestemming ‘zone voor graslanden’ zullen 

komen. Hierdoor zullen ze een betere bescherming hebben. 

Een natuurbeheerplan zal bovendien opgemaakt worden voor alle zones met bestemming ‘natuurgebied’ 

en ‘zone voor graslanden’. Dit geeft een helder statuut aan het beheer in het deel van het domein van 

Brustem dat onder de samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het ANB valt en stelt ook de 

ambities voor de strook natuurgebiedbestemming ten noorden van de dwarse startbaan hoog. Hierdoor 

kunnen de graslanden die al habitatwaardig zijn optimaal beheerd worden, kan de natuurwaarde van de 

andere graslanden en bossen optimaal verder ontwikkelen, en kunnen KLE’s doelgericht beheerd of 

bijkomend voorzien worden in functie van het landschap voor de bijhorende fauna. 

 

De bestemmingswijziging zal mogelijk wel aanleiding geven tot de vernietiging van een viertal vlekken 

struweel en solitaire bomengroepjes (tot 300 m² elk) en kleine landschapselementen (twee lijnen met 

pionieropslag in barsten in de verharding over 400 m lengte elk) in de driehoek met overdruk ‘occasionele 

regionale recreatie’. Dit zijn voor fauna waardevolle elementen in de centrale open zone, die echter in de 

huidige bestemming (agrarisch gebied) ook niet beschermd zijn. De meeste bosjes en bomenrijen in het 

plangebied staan buiten deze driehoek. Voor die kleine landschapselementen heeft het plan geen impact. 

 

De bestemmingswijziging in de driehoek voor evenementen naar ‘groenzone met occasionele 

regionale recreatie’ zal aanleiding geven tot: 

 het omzetten van het ingesloten blok akkerland (9 ha) tot permanent grasland om de evenementen 

gedurende het gehele jaar te kunnen organiseren. Hoewel dit botanisch geen hoogwaardig grasland 

wordt, zal het beter passen in de centrale open ruimte; 

 De achteruitgang van de botanische waarde van de zeer waardevolle graslanden (30 ha grotendeels 

habitatwaardig 6510_hu, soortenrijke glanshaverhooilanden) door zeer regelmatige betreding en niet 

optimale timing van maaibeheer.  

 Het rooien van een viertal vlekken struweel en solitaire bomengroepjes (tot 300 m² elk) en kleine 

landschapselementen (twee lijnen met pionieropslag in barsten in de verharding over 400 m lengte elk) 

ten behoeve van de evenementenruimte. Dit zijn voor fauna waardevolle elementen in de centrale 
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open zone. De meeste bosjes en bomenrijen in het plangebied staan buiten deze driehoek; voor die 

kleine landschapselementen heeft het plan geen impact.  

 

In de zone voor kamperen tijdens grote evenementen met bestemming ‘graslanden- en groenzone 

met occasionele regionale recreatie’ in het oosten zal maximaal twee keer per jaar gekampeerd 

worden bij grote regionale evenementen. De zone wordt dan volgens bezoekersaantal vooruitschrijdend 

vanuit het noordoosten aangesproken. Het aanduiden van deze nieuwe bestemming geeft geen 

aanleiding tot het verwijderen van KLE’s. De bosrand in het zuiden wordt gerespecteerd en de rest van 

deze zone is open grasland. Hier kan door een minder optimaal maaibeheer en door tijdelijke betreding 

(vooral bij natte weersomstandigheden) de botanische hoge waarde mogelijk ook achteruitgaan (11 ha 

habitatwaardig 6510_hu). 

 

De totale oppervlakte met als bestemming ‘bosgebied’ wijzigt theoretisch van 29 ha naar 13 ha. De delen 

van de bestemming ‘bosgebied’ die ‘groenzone met occasionele regionale recreatie’ worden in de 

driehoek voor evenementen, zijn in werkelijkheid geen bos. Ongeveer de helft van die niet beboste delen 

in de evenementenzone zijn waardevolle schrale graslanden. Dit zijn de bermen aan het uiteinde van de 

dwarse startbaan (0,8 ha habitatwaardig 6150_hu en 2,3 ha niet habitatwaardig). Er was geen 

beleidsvoornemen om hier aan bosuitbreiding te doen, zodat deze bestemmingswijziging geen negatief 

effect heeft in het opzicht van potentie voor bos. Wel gelden ook voor deze graslanden de mogelijk 

negatieve effecten van betreding en niet optimaal maaien op de botanische waarde zoals hoger voor de 

rest van de driehoek beschreven. Het plan leidt niet tot een aantasting van bestaande bossen of 

bosranden in het domein van Brustem. Er is dus ook geen impact op het potentiële voorkomen van 

Eikelmuis en het belang van deze bosranden voor verschillende vogelsoorten (roofvogels of vogels die de 

combinatie van graslanden met houtige vegetatie nodig hebben). 

 

Er zal terreinbeheerplan ‘beheer van de natuurwaarden in de evenementenzone’ opgemaakt worden 

voor zowel de driehoek al voor de oostelijke zone voor occasioneel kamperen, door de stad en/of 

initiatiefnemer van evenementen in overleg met het ANB. Het terrein zal uiteraard functioneel ingericht en 

gebruikt worden voor de evenementen. Maar er zal tegelijk een gericht beheer voor het optimale behoud 

en de ontwikkeling van ecologische waarden omschreven en opgelegd worden in het terreinbeheerplan. 

Een voorbeeld van een mogelijke maatregel is dat de graslanddelen die niet bezet blijken te worden door 

functies van de evenementen, een optimaal botanisch maaibeheer krijgen. 

 

Het behoud van de overdruk ‘erfdienstbaarheid voor luchtvaartactiviteiten’ heeft geen impact op de 

vegetaties. De bossen en KLE’s liggen immers op voldoende afstand van de landingsbaan om geen 

belemmering te vormen voor het luchtvaartverkeer. Op deze afstand geldt geen beperking meer op de 

hoogte van beplanting. 

 

In het plan is opgenomen dat op de zuidzijde van de driehoek voor evenementen een houtig lijnvormig 

element wordt aangeplant met streekeigen en standplaatsgeschikte soorten. Als deze houtkant en haag 

niet uitgroeien tot bomenrijen dan is de impact op botanische waarde (beschaduwing, strooisel) van de 

grasstroken langs de startbaan beperkt en is de impact op de vogels van dit open landschap neutraal. Die 

vogels hebben voordeel bij verspreide KLE’s in het landschap, maar een centrale hoogopgaande bomenrij 

zou tot landschapsecologische versnippering leiden, gesteld dat opgaande bomen op deze afstand van de 

hoofdstartbaan conform de luchtvaartveiligheid zouden zijn. De afscherming van de 

evenementendriehoek zou dan zijn doel voorbijschieten. 

 

Het plan voorziet niet in de uitbreiding van de landingsbanen of aanleg van wegen, gebouwen, etc buiten 

de footprint van bestaande verhardingen en gebouwen. Er zullen dus geen bomengroepen, KLE’s of 

waardevolle graslanden verdwijnen voor de aanleg van permanente verhardingen (zie wel volgende 

alinea). Wel kan –zoals hoger aangegeven- aanzienlijke betreding verwacht worden door voetgangers en 

transportvoertuigen eigen aan de opbouw en afbraak van een evenement. Auto’s van bezoekers 
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circuleren en parkeren in principe op bestaande verhardingen. Het plan voorziet overigens niet concreet in 

de verwijdering van verhardingen of afbraak van gebouwen in het plangebied.  

 

In het plan wordt wel bepaald dat bij grote evenementen een tijdelijke toegangsweg wordt aangelegd op 

de kortst mogelijke verbinding vanaf de N80 naar het uiteinde van de hoofdstartbaan. Deze toegang is 

niet permanent en kan maximaal twee maal per jaar gebruikt worden. Deze toegang zal door zeer 

waardevol glanshavergrasland (habitat 6510_hu) gaan, waar bovendien talrijke soorten wasplaten 

(Hygrocybe sp., groep van zeldzame paddenstoelensoorten) groeien (ANB, 2013). In het RUP zijn 

volgende bepalingen opgenomen: de toegang is in de zone met waardevol grasland 10 m breed; deze 

toegangsweg wordt telkens aan de zijkanten afgeschermd met hekwerk en aangelegd met tijdelijke 

materialen (bv. metalen rijplaten) volgens de regels van de kunst om bodemcompactie of beschadiging 

van de toplaag te voorkomen; de afdekking van de graslanden wordt zo kort mogelijk gehouden: telkens 

max. vier dagen gebruiken, twee dagen opbouwen en twee dagen verwijderen. Het kortste tracé is ook 

een vlak tracé, zodat de aanleg van de afdekmaterialen (bv. rijplaten) goed kan gebeuren en de afvoer 

van regenwater vlot kan verlopen.  

 

Binnen de footprint van deze toegangsweg (0,08 ha) zullen banale tred- en pioniersplanten toenemen ten 

koste van de typische soorten van het glanshavergrasland. Er wordt echter bij naleving van de hierboven 

beschreven bepalingen in het RUP geen negatieve invloed op de rest van het grasland verwacht. Er zal 

geen barrièrewerking uitgaan van deze strook op de fauna en flora van het grasland, behalve tijdens de 

dagen van gebruik van de tijdelijke toegangsweg. 

 

Verstoring 

Het plan kan op verschillende manieren aanleiding geven tot verstoring van de aanwezige fauna. De 

verschillende verstoringsbronnen kunnen opgesplitst worden in lichtverstoring, geluidsverstoring en 

verstoring door de aanwezigheid van mensen/beweging. De belangrijkste verstoringsgevoelige 

soortgroepen die voorkomen in het plangebied zijn vogels (met nadruk op akker- en weidevogels) en 

vleermuizen. 

 

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van 

soorten leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat daarom 

nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van risico’s. Met name schemer- en nachtactieve dieren 

kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken worden of verdreven door de 

lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied worden 

vermeden. 

 

De belangrijkste bronnen van lichtverstoring zullen aanwezig zijn langs de rondweg. Het betreft geen 

uitbreiding maar enkel een behoud van de reeds aanwezige verlichting. Langs de landingsbaan is geen 

verlichting noodzakelijk gezien het vliegveld enkel overdag gebruikt wordt. Op het moment dat 

evenementen plaats vinden zal bovendien tijdelijke lichtverstoring aanwezig zijn ter hoogte van de van de 

driehoek voor evenementen en de normale toegangswegen vanaf het noorden. Tijdens de grote 

evenementen zal ook langs de tijdelijke toegangsweg vanaf de N80, op de hoofdstartbaan en parallelweg 

en in de kampeerzones in het oosten lichtverstoring optreden. 

 

Geluid is een belangrijke factor in het al dan niet optreden van verstoring. Diverse studies geven aan dat 

wanneer een verstoringsbron geluid produceert, het verstorende effect vele malen groter is dan bij 

vergelijkbare bronnen die geen geluid produceren (Krijgsveld et al., 2008). Op het vlak van 

geluidsverstoring zijn dan ook negatieve effecten te verwachten op broedende en pleisterende vogels. 

Vooral voor broedvogels kan dit een belangrijke impact hebben gezien zij zich in geval van verstoring niet 

zo snel zullen verplaatsen naar een rustiger gebied maar bij hun nest zullen blijven.  
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Het belang van geluidsverstoring voor vleermuizen is minder duidelijk. Uit experimentele studies blijkt in 

elk geval dat hogere geluidsniveaus geen aanleiding geven tot verstoring van individuen in winterslaap 

(Kleijn, 2008). Potentieel kan geluid wel zorgen voor een verstoring van het echolocatie systeem van 

vleermuizen. Uit studies blijkt echter dat de frequentie van echolocatie signalen van vleermuizen (20 -100 

kHz) veel hoger ligt dan de dominante frequentie van menselijk geluid en dat ze deze vrij gemakkelijk 

kunnen aanpassen om geen last te hebben van verstorende of maskerende signalen (Kleijn, 2008). 

Waarnemingen van foeragerende gewone dwergvleermuizen boven een festivalterrein (Festival Mundial, 

Tilburg 2004; De Beschaving, Utrecht 2008) suggereren dat deze soort zich tijdens foerageren weinig laat 

hinderen door festivalgangers, licht en geluid (Bureau Waardenburg, 2009). 

 

Wandelen heeft beperkt effect op vogels, mits wandelaars op de paden blijven en het padennet niet te 

fijnmazig is. Wandelaars met hond, alsook loslopende honden, hebben wel een groot verstorend effect op 

vogels, met name op grondbroedende soorten zoals plevieren, hoenders, nachtzwaluw en leeuweriken. 

Dit is te wijten aan het feit dat honden meer dan mensen als predatoren ervaren worden. Ze lopen 

bovendien vaak door het vrije veld, en zoeken vogels op om achterna te jagen. Fietsen lijkt het minst 

verstorend, waarschijnlijk omdat fietsers zich voorspelbaar en over paden voortbewegen, en relatief snel 

een locatie gepasseerd zijn. Gemotoriseerd verkeer heeft een beperkt verstorend effect. Langs wegen is 

onder andere door de geluidsproductie, de dichtheid aan vogels lager en de doorstroom aan (broed-) 

vogels hoger. Hoe drukker de weg, hoe groter de verstorende effecten (Krijgsveld et al., 2008). 

 

De mate waarin vleermuizen door betreding worden verstoord, hangt nauw samen met de functie van de 

omgeving. Vleermuizen laten zich tijdens foerageren of op vliegroutes nauwelijks tot niet verstoren door 

beweging van mensen. Betreding van verblijfplaatsen, waaronder bunkers, grotten en zolders, leidt in de 

meeste gevallen tot verstoring, wat zich kan uiten in wegvliegen van de locatie waar verstoring optreedt. 

De afstand waarop dergelijke verstoring plaatsvindt, bedraagt enkele tot een tiental meters. Aanwezigheid 

van mensen bij uitvliegopeningen van verblijfplaatsen kan, afhankelijk tot de afstand tot de 

uitvliegopening, leiden tot gedragsverandering en verlaat uitvliegen. Dit betreffen afstanden van enkele tot 

een tiental meters (Bureau Waardenburg, 2009). 

 

Versnippering 

Er lopen geen trekroutes van vogels over het plangebied. Hoewel de risicoatlas niet alle trekroutes omvat 

(sommige gebieden zijn minder goed in kaart gebracht) zijn er hier ook effectief geen redenen om 

belangrijke trek over het gebied te verwachten.  

 

Voor de meeste vleermuizen vormen kleine landschapselementen een belangrijke leidraad voor 

vliegroutes. Het verdwijnen van de kleine landschapselementen in de zone met overdruk ‘occasionele 

regionale recreatie’ zorgt dan ook potentieel voor versnippering van het leefgebied van deze soorten. De 

belangrijkste kleine landschapselementen bevinden zich buiten deze zone. 

 

Het plan heeft bovendien ook ontsnipperende effecten elders in het plangebied. De herbestemming van 

de zone ten zuiden van de hoofdstartbaan naar natuur geeft meer kansen voor een groot samenhangend 

graslandcomplex met KLE’s en bosjes. Deze zone sluit aan op de bossen ter hoogte van Kerkom en kan 

mogelijk een verbinding maken tussen de vallei van de Cicindria en de Melsterbeek. De 

natuurbestemming van een bufferstrook langs de Melsterbeek in het oosten van het plangebied zorgt dat 

de beekzone breder wordt en voor de bewegingen van meer soorten geschikt wordt. 

 

Globaal gezien wordt effect van het plan op het vlak van versnippering als neutraal beoordeeld, als 

resultante van beperkte positieve en beperkte negatieve effecten op enkele plaatsen in het plangebied.  
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18.3.2 Is er schade? 

Vernietiging of wijziging van vegetaties/habitats 

Globaal is het effect voor de beide effectgroepen vernietiging/creatie van vegetatie/leefgebied & wijziging 

van vegetatie/leefgebied beperkt negatief. Het plan behoudt een stand still in de oppervlakte waardevol, 

habitatwaardig grasland. Dit is de resultante van:  

 de negatieve impact door de aanduiding van zone voor occasionele regionale recreatie met: 

 de achteruitgang van de waardevolle graslanden (botanisch en als leefgebied voor fauna) in 

de driehoek voor evenementen (30 ha) en in mindere mate in de zone ten oosten voor 

kamperen tijdens grote evenementen (11 ha) en de impact in zeer waardevol heischraal 

grasland (0,08 ha) van de tijdelijke toegangsweg aan het westelijke uiteinde van de 

hoofdstartbaan 

 de impact door het rooien van enkele bomengroepjes en kleine landschapselementen  in de 

driehoek voor evenementen; 

 de opmaak van een terreinbeheerplan ‘beheer van de natuurwaarden in de 

evenementenzone’ zal deze negatieve impact zo veel als mogelijk corrigeren; 

 de positieve impact door de aanduiding van bijkomend natuurgebied en zone voor graslanden, ten 

zuiden van de hoofdstartbaan (70 ha) ten noorden van de dwarse startbaan (11,5 ha): 

 de bestaande waardevolle graslanden behouden kunnen worden en bestaande graslanden 

en akkerland (13 ha) tussen bestaande waardevolle graslanden, ontwikkeld kunnen worden 

tot een groot samenhangend zeer waardevol open graslandcomplex; 

 bijkomende KLE’s kunnen voorzien worden in deze bestemming natuurgebied op locaties 

waar ze maximaal bijdragen aan een kwalitatief leefgebied voor fauna gevonden aan dit 

open graslandcomplex; 

 een natuurbeheerplan met hoog ambitieniveau volgens het natuurdecreet kan opgemaakt 

worden voor dit complex  

 

Verstoring 

Voor vogels zal vooral het effect van geluidsverstoring en verstoring door aanwezigheid van mensen van 

belang zijn. Significante effecten worden enkel verwacht op het moment dat evenementen plaats vinden, 

maar dat zal ook tijdens het broedseizoen zijn en mogelijk ook in de periode van pleisteren. De verwachte 

geluidsniveaus zijn relatief hoog, en de zone waarin een groot aantal menselijke silhouetten zal bewegen 

is ook groot, potentieel de gehele oppervlakte van de driehoek en bij de grote evenementen de volledige 

oppervlakte van de oostelijke zone voor kamperen.  

 

Het gebied voor dagrecreatie ligt aan de rand van het gebied, is zeer klein en betreft een locatie waar nu 

ook al activiteit is, waardoor het plan daar geen extra verstoring zal veroorzaken.  

 

Voor vogels die gebruik maken van het gebied voor evenementen als foerageergebied zal de impact van 

de verstoring zich uiten in energieverlies omdat vaak verstoord worden tijdens het foerageren of omdat ze 

moeten uitwijken naar andere gebieden. De uitwijkmogelijkheden zijn het landbouwgebied ten noorden 

van het plangebied (akkervogelgebied), het natuurgebied ten zuiden van de hoofdstartbaan of andere 

foerageergebieden in de ruimere omgeving. De exacte impact hiervan op de soorten is moeilijk 

kwantitatief in te schatten, maar zal vermoedelijk niet significant zijn op populatieniveau.  

 

Verstoring is een groter probleem voor soorten die vandaag in de centrale open zone broeden. In de 

broedtijd wordt door vogels veel geïnvesteerd in het verdedigen van een territorium, het leggen van eieren 

en het grootbrengen van jongen. Tijdens de broedtijd vertonen vogels dan ook een ander gedrag ten 

opzichte van verstoring dan in de periode daarbuiten. Wanneer een oudervogel het nest verlaat, stelt hij 
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eieren of jongen bloot aan een verhoogde kans op predatie en de directe invloed van weersvariabelen 

zoals zon en neerslag (Krijgsveld et al., 2009). 

 

De broedperiode verschilt van soort tot soort. Algemeen kan echter gesteld worden dat de belangrijkste 

periode voor broedvogels zich situeert tussen mei en september. Jammer genoeg is dit ook de periode 

waarin kan verwacht worden dat de meeste evenementen doorgaan, en ook de grote evenementen. De 

evenementen zullen dan ook onvermijdelijk zorgen voor een sterke vermindering van de kwaliteit van de 

driehoek voor evenementen als broedgebied. Dit zal voornamelijk zo zijn voor de akker- en weidevogels 

(topsoorten veldleeuwerik, grauwe gors, potentieel velduil en blauwe kiekendief) en in mindere mate voor 

de soorten die gebruik maken van de bosjes en boomgaarden aan de randen van de centrale open 

ruimte. Voor al deze soorten voorziet het plan in creatie van bijkomend optimaal leefgebied op 

landbouwgronden zodat een groot samenhangend gebied, ten zuiden van de hoofdstartbaan ontstaat. De 

verstoring daar is vandaag al aanwezig onder de vorm van militaire oefeningen, die vooral in de 

zomerperiode intensief kunnen zijn en de activiteiten op de hoofdstartbaan (testbaan voertuigen en 

luchtvaartactiviteiten).  

 

De akker- en weidevogels die vandaag ook in de driehoek voor evenementen hun broedterritoria hebben, 

vinden in principe een voldoende grote onverstoorde oppervlakte in het gebied ten zuiden van de 

hoofdstartbaan. Of elk individueel broedkoppels daar een nieuw territorium zal vinden dat het gedurende 

een geheel broedseizoen kan aanhouden, is echter niet zeker. Roodborsttapuit is een weidevogelsoort die 

leeft op de graslanden en verspreide KLE’s. Die omstandigheden komen over het gehele domein van 

Brustem voor, maar de lokale populatie heeft haar territoria vandaag aan de zuidrand van de driehoek 

voor evenementen, in de graslanden ten noorden en deels ten zuiden van de hoofdstartbaan. 

 

Voor vleermuizen wordt voornamelijk verstoring verwacht omwille van lichtverstoring. Geluidsverstoring is 

sowieso minder belangrijk voor deze soortgroep en beweging zal voornamelijk plaatsvinden op voldoende 

afstand van mogelijk verblijfsplaatsen. De mogelijk tijdelijke lichtverstoring situeert zich ter hoogte van de 

evenementenzone in de centrale open ruimte die minder geschikt is voor vleermuizen, behalve de 

randzone met de bosjes in het noordwesten, bij de rondweg aan de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen. 

 

Door het plan zal de centrale open ruimte ten noorden van de hoofdstartbaan (driehoek evenementen) 

een belangrijke verstoring ondervinden, ook in het broedseizoen. Tijdens de maximaal twee grote 

evenementen in de zomer, zal de verstoring zich verder zuidwaarts situeren door parkeren op de 

hoofdstartbaan, de tijdelijke toegang naar de N80 en het kamperen in de zone in het oosten. Het plan 

voorziet evenwel de uitbouw van een aaneengesloten open ruimte van geschikt leefgebied ten zuiden van 

de hoofdstartbaan. Maar het is onzeker of de individuen van de populatie hun leefgebied naadloos 

verschuiven naar het zuiden, zodat ze niet verstoord worden. Dat geldt zowel voor de akker- en 

weidevogelsoorten doorheen de gehele evenementenzone als voor de vleermuizen aan de westrand van 

de driehoek voor evenementen en de zuidrand van de oostelijke zone (tijdelijk kamperen) 

 

Het resulterend effect van het plan voor de verstoring van fauna in het domein van Brustem is negatief. 

 

18.3.3 Is de schade te vermijden? 

Het is aangewezen om met het oog op het nemen van zinvolle maatregelen in het terreinbeheerplan de 

impact van betreding op de botanische waarden van de graslanden in de evenementenzone te monitoren. 

Dit kan door voldoende betreden vlakken met onbetreden getuigevlakken te vergelijken gedurende 

meerdere jaren. De verstorende effecten van verlichting op vleermuizen kunnen beperkt worden door de 

verlichting bij evenementen zo weinig mogelijk op de bosranden en kleine landschapselementen te richten 

en ook de lichtverstrooiing naar deze zones te beperken. Ter hoogte van parkings moet onderzocht 

worden op welke momenten deze echt verlicht moeten worden om onnodige lichtverstoring te vermijden.  
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Deze maatregel moet dwingend opgenomen worden in de voorschriften.  

 

Het kan aangewezen zijn om te werken met amberkleurige verlichting. Deze zorgt voor minder verstoring 

voor vleermuizen., maar levert wel minder efficiënt licht voor de zichtbaarheid voor mensen. 

Om de impact van verstoring van broedende vogels te verminderen, is het aangewezen om een 

evenement in de driehoek te organiseren in de periode waarin de broedvogels hun nesten bouwen, nl. 

maart-april. Dit zal voorkomen dat akker- of weidevogels hun nestplaats in dit deel van de centrale open 

ruimte kiezen. Vervolgens dient best de meest kritische periode vermeden te worden door de grote 

evenementen: 1 april tot 15 juni. De belangrijkste broedvogels in (de omgeving van) het plangebied zijn de 

akker- en weidevogels (voornamelijk veldleeuwerik, roodborsttapuit, witte kwikstaart, kievit en scholekster, 

potentieel blauwe kiekendief en velduil). Voor deze soorten omvat het broedseizoen minstens deze 

kritische periode. De start van de opbouwwerkzaamheden voor het ene of de twee grote evenementen 

start best nà 15 mei. 

Deze maatregel moet dwingend opgenomen worden in de voorschriften.  

 

Het negatieve effect op fauna door verstoring wordt door deze maatregelen gemilderd tot een beperkt 

negatief tot negatief effect. 
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19 Verklarende woordenlijst 

 BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid 

wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening voor een deel van het gemeentelijk 

grondgebied aan. Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones 

en symbolen met een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen met betrekking tot 

deze zones en/of percelen 

 BWK: Biologische Waarderingskaart. Deze kaart wordt opgesteld door het Instituut voor 

Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart voor Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een 

beschrijving van de aanwezige vegetaties en een waardering van deze vegetaties 

 Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. Deze wordt gemeten in 

peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak van het water in deze buizen wordt de 

grondwaterstand of stijghoogte genoemd 

 Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager bevinden dan de 

bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge grondwaterstanden duiden immers op een 

hogere druk (cfr. grondwaterstand). Hierdoor stroomt water naar onder, het infiltreert; 

 Maaiveld: bovenzijde van een bodem, waar de vegetatie op groeit 

 Prati-index: een chemische index gebaseerd op het zuurstofpercentage in het water, het chemisch 

zuurstofgebruik en de ammoniakale stikstofconcentratie 

 

 

  



  
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 BIJLAGE I&B817999R001D0.1 260  

 

20 Lijst van afkortingen 

 BPA: bijzonder plan van aanleg 

 BWK: biologische waarderingskaart 

 DOV: databank ondergrond Vlaanderen 

 DTM: digitaal terrein model 

 GEN: gewenst ecologisch netwerk 

 GNOP: gemeentelijk natuurontwikkelingsplan 

 GOM: Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij 

 IVON: integraal verwevings- en ondersteunend netwerk 

 MB: ministerieel besluit 

 MER: milieueffectrapport 

 mer: milieueffectrapportage 

 NOG: natuurlijk overstroombare gebieden 

 OVAM: Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij 

 PRUP: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

 ROG: recent overstroomde gebieden 

 ROHM: Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen  

 RSV: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

 RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan 

 RVR: Ruimtelijke veiligheidsrapportage 

 VEN: Vlaams ecologisch netwerk 

 VLAREA: Vlaams reglement voor afvalstoffen 

 Vlarebo: Vlaams reglement voor bouwstoffen 

 Vlarem: Vlaams reglement voor milieu 

 VLM: Vlaamse landmaatschappij 

 VMM: Vlaamse milieumaatschappij 

 

  



  
 
 
 
 
 
 

27 maart 2017 BIJLAGE I&B817999R001D0.1 261  

 

21 Literatuurlijst 

ANB (2013). Naar een samenwerking tussen Defensie en ANB op het Militair Domein van Brustem? Over 

natuurwaarden en win-winsituaties.  

 

Bureau Waardenburg, 2009. Effecten van evenementen in Stadspark Schothorst te Amersfoort op 

beschermde soorten. Oriënterend onderzoek (quick scan) in het kader van de Flora- en faunawet 

 

Cortens, J., & Verbeylen, G. (2009). De eikelmuis in Vlaanderen, synthese van drie jaar inventariseren en 
aanzet tot effectieve soortbescherming. Natuur.focus 8(1): 4-10 
 

Decleer (Red.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de 

Noordzee. Habitattypen – Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek INBO.M.2007.01, Brussel 

 

Devos, K., Cooleman, S., Goethals, V., Vermeersch, G. & A. Anselin, 2008. Situering en afbakening van 

belangrijke weidevogelgebieden in Vlaanderen anno 2008. INBO advies INBO.A.2008.226 

 

Dienst Weg en Waterbouwkunde, 2004. Met vleermuizen onderweg. Delft. 

 

Dochy O. & Hens M., 2005. Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden. 

Beschermingsmaatregelen voor akkervogels. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud IN.R.2005.01, 

Brussel, i.s.m. het provinciebestuur West-Vlaanderen, Brugge.  

 

Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 

(INBO.R.2015.6498022). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

 

Kleijn, D., 2008. Effecten van geluid op wilde soorten – implicaties voor soorten betrokken bij de 

aanwijzing van Natura 2000 gebieden. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1705. 

 

Krijgsveld, K.L., Smits, R.R. en J. van der Winden, 2008. Verstoringsgevoeligheid van vogels. Update 

literatuurstudie naar de reactie van vogels op recreatie. Bureau Waardenburg rapport nr. 08-173 

 

Paelinckx, D. & E. Kuijken (red.) (1997). Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest. 

Aanvullende Algemene Verklarende Tekst. Ontwerp rapport Instituut voor Natuurbehoud IN.R97.21. 

Brussel. 69 p. + bijlagen. 

 



 

 

Bijlage 12.1 

Resultaten berekeningen geluid 

  

 

 

 



 

 

 

Verkeersgeluid referentiesituatie 

 

 
 
 



Referentiesituatie
dB

0 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35

35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

´

0 1.000 2.000500
Meters



 

 

 

Verkeersgeluid bij middenschalig 
evenement 

 

 
 
 



Toekomstige situatie (middenschalig evenement)
dB

20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40

40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

´

0 1.000 2.000500
Meters



 

 

 

Verkeersgeluid bij grootschalig 
evenement 

 

 
 
 



Toekomstige situatie (grootschalig evenement)
dB

20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40

40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

´

0 1.000 2.000500
Meters



 

 

 

Verschil in contouren tussen 
referentiesituatie en middenschalig 
evenement 

 

 
 
 



´

0 1.000 2.000500
Meters

Verschil referentiesituatie - toekomstige situatie
Middenschalig evenement

Toekomstige situatie Referentiesituatie



 

 

 

Verschil in contouren tussen 
referentiesituatie en grootschalig 
evenement 

 

 
 
 



´

0 1.000 2.000500
Meters

Verschil referentiesituatie - toekomstige situatie
Grootschalig evenement

Toekomstige situatie Referentiesituatie



 

 

 

Figuren 

 

 

 

 



Sint-Truiden

Gingelom

Borgloon

Zoutleeuw

Heers

´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Situering van het plangebied

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 2.1

Schaal:
1:40000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be
© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
Gemeentegrenzen

 27/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 I:\
81

79
99

\Te
ch

nic
al_

Da
ta\

fig
ure

n\T
_h

oo
fdd

oc
um

en
ten

\ve
rsi

e 2
01

7\0
01

_8
17

99
90

1.m
xd



Kerkom

Luikersteenweg

Brustem
Bevingen

Aalst
Wit Kasteel

N8
0

N789

N3

Sint-Truiden

Gingelom

Borgloon

Zoutleeuw

Heers

´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Toponiemen

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 2.2

Schaal:
1:40000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be
© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
Gemeentegrenzen

 27/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 I:\
81

79
99

\Te
ch

nic
al_

Da
ta\

fig
ure

n\T
_h

oo
fdd

oc
um

en
ten

\ve
rsi

e 2
01

7\0
22

_8
17

99
90

1.m
xd



´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Planologische toestand 

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 3.1

Schaal:
1:30000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Gewestplan
150c- bestaande hoofdverkeerswegen
150e- bestaande spoorwegen
150g- bestaande afzonderlijke leidingen
150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen
150k- bestaande hoogspanningsleidingen
Reservatiestrook Landingsbaan
0100- woongebied
0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde
0102- woongebied met landelijk karakter
0103- woongebied met landelijk karakter en kultureel, historische en/of esthetische waarde
0105- woonuitbreidingsgebied
0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0400- recreatiegebieden
0401- gebieden voor dagrecreatie
0500- parkgebieden
0510- parkgebied met semi-agrarische functie
0600- bufferzones
0701- natuurgebied
0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten
0800- bosgebieden
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle gebieden
0910- agrarische gebieden met ecologisch belang
1000- industriegebieden
1011- regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's
1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter
1200- ontginningsgebieden
1400- militaire gebieden
1502- bestaande luchtvaartterreinen

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

2_
81

79
99

01
.m

xd



 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
and the GIS User Community

´

0 250 500
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Luchtfoto van het plangebied

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 3.2

Schaal:
1:25000

Legenda
Plangebied

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

3_
81

79
99

01
.m

xd

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82



I:\
81

79
99

\T
ec

hn
ic

al
_D

at
a\

fig
ur

en
\T

_h
oo

fd
do

cu
m

en
te

n\
[8

00
_8

17
99

90
1.

xl
s]

A
4-

po
rtr

ai
t-o

nd
er

Figuur:   3.3

Datum:  04-01-2016Titel:
Situering en eigendomssituatie 
voormalige militaire luchtmachtbasis

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Opdrachtgever:
Stad Sint-Truiden

Bron:

Haskoning Belgium NV/SA

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 405656

(fax) +32 (0)15 405657

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoningDHV.com



0 250 500
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Schematische voorstelling van de afbakening 
en de bestemmingszones van het
gemeentelijk RUP Domein van Brustem

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 3.4

Schaal:
1:15000

Legenda
Plangebied

Bestemmingen
bosgebied
bouwvrij landschappelijk waardevol agrarisch gebied
granslanden -en groenzone met occasionele regionale recreatie
groenzone met occasionele regionale recreatie
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
natuurgebieden
straten en pleinen
zone voor dagrecreatie met parkachtig karakter
zone voor gemeenschapsvoorzieningen
zone voor graslanden
zone voor vliegveldinfrastructuur

Overdruk
erfdienstbaarheidszone voor luchtvaartactiviteiten

k k k k
k k k k
k k k k

erfgoedlandschap

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 I:\
81

79
99

\Te
ch

nic
al_

Da
ta\

fig
ure

n\T
_h

oo
fdd

oc
um

en
ten

\03
1_

81
79

99
01

.m
xd

27/03/2017

Haskoning Belgium NV/SA
Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56
(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.be

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

´



´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Situering aanpalende RUP's

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 3.5

Schaal:
1:30000

Legenda
Plangebied

goedgekeurde_RUP_BPA_maart2017
RUP Rijschoolstraat
RUP Sint-Pieter
verruimd BPA binnenstad
RUP urgente zonevreemde bedrijven; urgente zonevr bedrijven
urgente zonevr recr constructies; urgente zonevreemde recreatieve constructies 2
RUP verruimd BPA stationskwartier
RUP brustempoort; brustempoort
RUP nieuw stationskwartier; nieuw stationskwartier
RUP nieuw stationskwartier 2
herzienings-RUP verruimd BPA stationskwartier; ged. herz. verruimd BPA stationskwartier
RUP recastrip Brustem
gedeeltelijke herzienings-RUP verruimd BPA binnenstad
RUP tweede herziening verruimd BPA binnenstad; tweede herziening verruimd BPA binnenstad
herzienings-RUP lokaal bedrijventer domein brustem
RUP bedrijventerrein domein van brustem
verruimd bpa veemarkt + ged. herzienings-RUP
RUP industriezone VI - schurhovenveld uitbreiding
RUP groene waarden
ontwerpRUP acute ruimtelijke knelpunten; acute ruimtelijke knelpunten
dorpeng. Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden
brustempoortbuiting

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\02

5_
81

79
99

01
bis

.m
xd

16/03/2017

Haskoning Belgium NV/SA
Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56
(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.be

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82



´

0 250 500
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Studiegebied voor de verschillende disciplines

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 7.1

Schaal:
1:25000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Studiegebieden
Bodem, Water, Licht, Fauna en flora, Landschap en Mens
Geluid
Lucht

Haskoning Belgium NV/SA
Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56
(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\02

7_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Digitaal terreinmodel

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 8.1

Schaal:
1:20000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

dtm (mTAW)
50-51
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
7576
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-100
100-101

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

4_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Geologie + bodemonderzoeken (OBO)

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 8.2

Schaal:
1:20000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
Bodemonderzoeken (OBO)

Geologie
F. Sint-Huibrechts-Hern
F. Hannut

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

5_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Bodemkaart (+ bodemonderzoeken)

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 8.3

Schaal:
1:30000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

profielontwikkeling
Bodems met textuur-B horizont
Bodems met textuur-B horizon en /of bodems met verwerings-B horizont of structuur-B horizont
Bodems zonder profielontwikkeling
Bodems met niet bepaalde profielontwikkeling
Bodems met textuur-B horizon en /of bodems met verwerings-B horizont of structuur-B horizont

drainage
droog 
nat
zeer droog tot matig nat
nat tot zeer nat

textuur
leem
zandleem
lemige valleibodems

Legenda
Plangebied

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

9_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Potentiele bodemerosie (2016)

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 8.4

Schaal:
1:20000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\02

8_
81

79
99

01
.m

xd

Potentiële erosiekaart
per perceel (2012)

Zeer hoog
Hoog
Medium
Laag
Zeer laag

Bijzondere strook
Verwaarloosbaar

Geen info

Legend
Plangebied



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Betreedbaarheidsklassen 

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 8.5

Schaal:
1:20000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Betreedbaarheid
B1:Onmiddellijk  betreedbaar na regenval/vroeg voorjaar
B2: Snel betreedbaar na regenval/voorjaar
B3: Voldoende droogtijd in acht nemen
B4: Niet betreedbaar met zware machines zonder schade

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

8_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Grondgebruikskaart

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 8.6

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
alluviale bossenvallei- moeras- en veenbossen
mesofiel eikenbos
populierenaanplanten
andere loofhoutaanplanten
KLE etc
struwelen
graslanden
akkers
urbane gebieden
stilstaande waters
wegen

1:20000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

6_
81

79
99

01
.m

xd



Cic
ind

ria

Exterzouwbeek

Go
lm

ee
rzo

uw
be

ek

Bautershovenbeek

Me
lste

rbe
ek

Mo
len

be
ek

Stratenbeek

Hoogbeek

Cic
ind

ria
Cic

ind
ria

Melsterbeek

Mels
ter

bee
k

Me
lste

rbe
ek

Exterzouwbeek

Me
lst

erb
ee

k

Cicindria

Melsterbeek

Hoogbeek´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 3

Waterlopen en waterwingebieden

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 9.1

Schaal:
1:25000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

VHA-waterlopen
Geklasseerd, tweede categorie
Geklasseerd, derde categorie
Niet geklasseerd

Waterwinzones
1
2
3

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

9_
81

79
99

01
.m

xd

873095
Rectangle



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Nog- en Rog-gebieden

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 9.2

Schaal:
1:25000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

VHA-waterlopen
Geklasseerd, tweede categorie
Geklasseerd, derde categorie
Niet geklasseerd
Recent overstroomde gebieden

Natuurlijke overstromingsgebieden
Waterloop
Waterloop/Modder
Afstromend water

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

0_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Watertoetskaart met VMM-meetpunten

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 9.3

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

#0 VMM-meetnet
VHA-waterlopen

Geklasseerd, tweede categorie
Geklasseerd, derde categorie
Niet geklasseerd

Overstromingsgevoeligheid
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig

1:25000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

1_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 270 540 810 1.080
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Landbouwgebruik in het plangebied

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 10.1

Schaal:
1:25000

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Gewascategorie
aardappelen
fruit
graangewassen
grasland
groenbedekkers
groenten
houtachtige gewassen
maïs
objecten
overige gewassen
sierplanten
voedergewassen

Haskoning Belgium NV/SA
Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56
(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

7_
81

79
99

01
.m

xd



Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Herk

Herk

Het Vinne

Het Vinne
´

0 500 1.000 1.500 2.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Beschemingszones 

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 15.1

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
Habitatrichtlijngebied
VEN-gebied

1:50000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

8_
81

79
99

01
bis

.m
xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Waardering volgens de BWK

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 15.2

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Waardering
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

1:20000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\00

7_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Habitatkaart

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 15.3

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Habitats
6230
6230
6430
6510
9160
9190
91E0
gh
rbbmr
rbbsp

1:20000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\03

0_
81

79
99

01
.m

xd



33

44

55
66

33

44

55
66

´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Historische kaart - kaart van de Ferraris

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 16.1

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

1:20000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\02

0_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Historische kaart - 
militaire topografische kaart uit 1874

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 16.2

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

1:20000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\02

1_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 500 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Historische kaart - 
militaire kaart uit 1906

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 16.3

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

1:20000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\02

9_
81

79
99

01
.m

xd



´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 3

Traditionele landschappen

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 16.4

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied

Traditionele landschappen
Stedelijke gebieden en havengebieden
Droog Haspengouw

1:25000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 16/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

4_
81

79
99

01
.m

xd

873095
Rectangle



De Tom

O.L.V. kapel

Kasteel van Kerkom

St.-Eucheriuskapel

Brouwerij van Kerkom

Bavingenmolen, Kerkommolen

Kasteel (toren en bergplaats)

Ci
cin

dr
ia

Mels
terb

eek

Steenweg Sint-Truiden - Luik

Oude Romeinse steenweg

Mole
nb

eek

Oude Romeinse steenweg

Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom

Kasteeldorpen Voort en Gotem met Romeinse weg

Droog plateau van Gingelom

Bovenlopen van de Herk

´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 3

Overzicht relictzones, ankerplaatsen, 
lijnrelicten en puntrelicten 

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 16.5

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
puntrelicten
lijnrelicten
Aangeduide ankerplaatsen
ankerplaatsen
relictzone

1:25000

Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com

www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

5_
81

79
99

01
.m

xd

873095
Typewritten Text

873095
Text Box



Kasteeldomein Brustem

Commanderij van de Duitse Orde: Kasteel van Ordingen - Ordingen Dorp 560

Tumulus op het Tomveld

Kasteel van Kerkom

"Het Wit Kasteel"

Oude slottoren

Sint-Pieterskerk, Naamsesteenweg

Sint-Euchariuskapel

Stayenmolen

Kasteel van Ordingen: gevels en bedakingen poortgebouw, toren neerhof en vroegere bergplaats

Dubbele vakwerkwoning Brustem-Dorp 103-105

Resterend gedeelte van de stadswal, gelegen in de kloostertuin

Kapel de Bruine O.-L.-V.

Kapel van Spikboom

Oude slottoren +omgeving

Omgeving van het kasteel van Kerkom

Omgeving van het Wit Kasteel

Omgeving tumulus op het Tomveld

De omgeving van de kapel

Minderbroederkerk, stadswal met resterende kloostergebouwen.

Omgeving van de Stayenmolen´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

Overzicht beschermde landschappen, 
stads- en dorpsgezichten, monumenten 
en geïnventariseerd bouwkundig erfgoed

Stad Sint-Truiden

Bron:

Figuur: 16.6

Schaal:

© NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - 
ABDIJ TER KAMEREN 13  1000 BRUSSEL - 
TEL 02/629 82 82

Legenda
Plangebied
Iinventaris bouwkundig erfgoed
Beschermde monumenten
Beschermde landschappen
Beschermde dorps- en stadsgezichten

1:25000

Haskoning Belgium NV/SA
Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen

(tel) +32 (0)15 40.56.56
(fax) +32 (0)15 40.56.57

info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.be

 17/03/2017

Do
cu

me
nt 

Pa
th:

 C
:\S

VD
B\

SV
DB

\dr
aw

ing
s\8

17
99

9\v
ers

ie 
20

17
\01

6_
81

79
99

01
.m

xd



52613

52616

51406

5252752415

51933
50498

51878

52647

52636

700591

700794

51975

51982

790000

700483

´

0 250 500 750 1.000
Meters

Datum:Titel:

Opdrachtgever:

Project:
Plan-MER voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Domein van Brustem 

CAI (centrale archeologische inventaris) 
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 With its headquarters in Amersfoort, The Netherlands, Royal HaskoningDHV is 

an independent, international project management, engineering and consultancy 

service provider. Ranking globally in the top 10 of independently owned, 

nonlisted companies and top 40 overall, the Company’s 6,500 staff provide 

services across the world from more than 100 offices in over 35 countries. 

Our connections 

Innovation is a collaborative process, which is why Royal HaskoningDHV works 

in association with clients, project partners, universities, government agencies, 

NGOs and many other organisations to develop and introduce new ways of 

living and working to enhance society together, now and in the future. 

Memberships 

Royal HaskoningDHV is a member of the recognised engineering and 

environmental bodies in those countries where it has a permanent office base. 

 

All Royal HaskoningDHV consultants, architects and engineers are members of 

their individual branch organisations in their various countries. 

royalhaskoningdhv.com 


	81799901_figuren_27-03-2017.pdf
	001_81799901
	022_81799901
	002_81799901
	003_81799901
	025_81799901
	027_81799901
	004_81799901
	005_81799901
	019_81799901
	028_81799901
	018_81799901
	006_81799901
	009_81799901
	010_81799901
	011_81799901
	017_81799901
	008_81799901bis
	007_81799901
	030_81799901
	014_81799901
	015_81799901
	016_81799901
	026_81799901

	Bijlage 12.1.pdf
	1 Brustem_geluid_ref
	2 geluid_sc4_middenschalig
	3 Brustem_geluid_toek_grootschalig
	4 Verschil_middenschalig
	5 Brustem_geluid_verschil_grootschalig
	geluid_sc4


