
I.B.    DE GRENZEN 
 
 
 
N.: Sint-Truiden, Ordingen. 
O.: Rijkel, Groot-Gelmen. 
Z.: Aalst, Engelmanshoven. 
W.: Sint-Truiden. 
 
 
N.- Aan de Tongersesteenweg was de noordelijke grens met        
    Sint-Truiden sedert 1738 van aan de Rellestraat naar de     
    Melsterbeek. De grens met Ordingen was een rechte lijn van  
    aan de Melsterbeek naar de Lenaertsstraat. Deze straat      
    werd gevolgd tot aan de kruising met de Kruiskapelstraat.   
    De Kruiskapelstraat werd gevolgd.  
 
O.- Aan de Oude Truierbaan liep de grens met Rijkel bijna       
    recht naar het zuiden toe, over de Tongersesteenweg naar de 
    Romeinseweg en vanaf het kruispunt met de Tomstraat         
    naar Saffraanberg was de grens met Groot-Gelmen. 
 
Z.- De zuidergrens met Aalst en Engelmanshoven liep van Saf-    
    fraanberg naar de Steenkuilstraat en volgde de Kapel-       
    straat, Peetersstraat en zo over de Oude Borgwormseweg      
    naar de Romeinseweg, waar de galg stond. Deze grens werd    
    in 1563 vastgelegd. 
 
W.- De westergrens met Sint-Truiden was van de Romeinseweg in   
    een rechte lijn via Lichtenberg naar de Oude Tongersebaan en 
    volgde deze tot aan het kruispunt Rasopweg-Rellestraat. 
    De Rellestraat werd gevolgd tot aan een arduinen grens-     
    steen. Deze afscheiding werd in 1738 vastgelegd. De be-     
    doelde grenssteen werd in 1995 op de Singel geplaatst achter 
    het monument en naast de 'schutterssteen'. We lezen 
    nog 'St Truyden' en 'Brusthem'. 
 
 
Terstok en Kortenbos, de enclave van Brustem, hadden volgende 
grenzen: 
N.: Kozen, Alken. 
O.: Zepperen. 
Z.: Sint-Truiden. 
W.: Sint-Truiden. 
 
N.- Van aan de basiliek van Kortenbos langs de Hasseltsesteen-  
    weg. Verder liep de grens met Alken langs de Kluisstraat. 
 
O.- De grens met Zepperen liep langs de Tienweidenstraat en     
    Stokstraat tot aan de Melsterbeek. 
 
Z.- De korte zuidgrens met Sint-Truiden liep langs de Melster-  
    beek en de Kasteelstraat. 
 
W.- Van aan de Melsterbeek, over de Oude Beek, de Keelstraat, 
    even langs de Alkerweg, over de spoorweg en dan langs de  
    Stationsstraat naar de basiliek toe. 



 
Aan de ingang van de basiliek van Kortenbos kwamen de gemeen-  ten 
Sint-Truiden, Kozen en Brustem samen. 
 
Brustem bezat dus een station vanaf 1847 in de enclave te Kor- 
tenbos, op de spoorlijn Hasselt-Sint-Truiden. 
 
 
Na de fusie met Aalst en Ordingen, die gepland werd in mei 1970 
ging het militair vliegveld volledig naar Sint-Truiden en het 
militair domein van Saffraanberg werd volledig bij Brustem gevoegd. 
De enclave Terstok ging naar Zepperen en Sint-Truiden kreeg 
Kortenbos. Vanaf 01 jan. 1971 trad deze fusie in werking 
 
 
Groot-Brustem grensde aan : 
N.: Zepperen. 
O.: Rijkel, Groot-Gelmen en Engelmanshoven. 
Z.: Mielen-boven-Aalst, Kerkom. 
W.: Sint-Truiden. 
 
Op 01 jan. 1977 werd Groot-Brustem ingedeeld in de fusie met 
Sint-Truiden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
   


