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LEESWIJZER 
Voorliggend document betreft de partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg (goedgekeurd bij M.B. 12 februari 2003) en moet samen met dat document worden 

gelezen. De teksten hebben als doel een effectieve aanpassing of aanvulling van de tekst van 

het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg door te voeren. Het gaat dus in die zin niet om op 

zichzelf staande teksten. Zoals decretaal vereist is dit document opgebouwd uit een informatief, 

een richtinggevend en een bindend gedeelte. 

De nummering in de tekst verwijst naar deze in de teksten van de gedrukte boekversie van het 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (M.B. 12 februari 2003). Voorafgaand aan elke aan-

vulling of wijziging situeert een tekstkader de aanvulling of wijziging, geplaatst in de document-

structuur van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (M.B. 12 februari 2003). Wanneer in 

voorliggende tekst wordt verwezen naar de gedrukte boekversie van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg dan wordt steeds gerefereerd naar het basisdocument van 2003. 

Nieuwe bindende bepalingen werden niet genummerd zoals de bindende bepalingen in het 

goedgekeurd ruimtelijk structuurplan provincie Limburg maar aangeduid aan de hand van een 

letter. Hetzelfde geldt wanneer nieuwe tabellen of voetnoten worden toegevoegd. Zij worden 

eveneens met een letter aangeduid. 

Er wordt een inleidend hoofdstuk toegevoegd ‘achtergrond van de actualisatie ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg’. Hierin worden de context, het proces en de al gevoerde communi-

catie van de actualisatie geschetst en enkele voorbeschouwingen met betrekking tot de pas-

sende beoordeling en de herbevestigde agrarische gebieden opgenomen. Het inleidend hoofd-

stuk maakt geen deel uit van de eigenlijke herziening en wordt niet ingevoegd in het ruimtelijk 

structuurplan provincie Limburg. 
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Achtergrond van de actualisatie van het 
ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 
Onderstaande tekst wordt NIET ingevoegd in de tekst van het eigenlijke ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg. 

A. Herziening van het ruimtelijk structuurplan pro-
vincie Limburg 

A.1. Situering van de eerste herziening 

A.1.a. Context 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg is definitief vastgesteld bij besluit van de provin-

cieraad van 18 september 2002 en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 12 februari 2003. 

De herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg wordt opgemaakt volgens de 

relevante bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), namelijk artikels 

2.1.1. en 2.1.2. (algemene bepalingen in verband met ruimtelijke structuurplannen) en artikels 

2.1.7. tot en met 2.1.13 (provinciaal ruimtelijk structuurplan).  

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van 5 jaar. Het blijft in 

ieder geval van kracht tot het door een nieuw goedgekeurd provinciaal ruimtelijk structuurplan is 

vervangen (VCRO artikel 2.1.12 §1). Het kan te allen tijde worden herzien (VCRO artikel 2.1.12 

§2). De regels voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk structuurplan zijn eveneens van 

toepassing op de herziening ervan (artikel 2.1.12 §3). De provincieraad beslist tot het opmaken 

van een provinciaal ruimtelijk structuurplan (VCRO artikel 2.1.8. § 1).  

In zitting van 19 mei 2010 heeft de provincieraad beslist over te gaan tot de gedeeltelijke her-

ziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. Daarbij werd een oriëntatienota op-

gesteld die een aanzet gaf over de mogelijke afbakening van de inhoud van een actualisatie en 

de aanpak ervan. 

A.1.b. Waarom een actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie 
Limburg 

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering de tweede gedeeltelijke herziening van het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. De actualisatie en gedeeltelijke her-

ziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werden doorgevoerd omdat heel wat cijfer-

materiaal ‘vervalt’ door het bereiken van de planhorizon 2007. De herziening actualiseert een 

aantal behoefteberekeningen voor wonen en bedrijvigheid. Daarbij wordt ook de planhorizon 

verlengd tot 2012 wat toelaat om de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ver-

der te zetten, de gewestelijke planningsprocessen af te ronden en de provincies en gemeenten 

de mogelijkheden te bieden om hun taken uit te voeren. Daarnaast wordt ook een oplossing 

geboden om een aantal actuele knelpunten in de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen op vlak van wonen, werken, recreatie, mobiliteit, landbouw, natuur en bos aan te 

pakken maar wel binnen de krijtlijnen en de samenhang van het huidig Vlaams structuurplan. 
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A.1.c.  Overwegingen en noodzaak tot herziening van het ruimtelijk struc-
tuurplan provincie Limburg 

Bovenstaande elementen naar aanleiding van de actualisatie en gedeeltelijke herziening van 

het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen hebben een doorwerking op het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg. Een gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg is dus aangewezen. Deze elementen kunnen mits een actualisatie van het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg worden geïmplementeerd in het provinciaal ruimtelijk beleid. Een 

doorvertaling van de nieuwe cijfers is nuttig en nodig voor de verdere operationalisering van het 

eigen ruimtelijk beleid op provinciaal niveau.  

Met het oog op het naderen van de nieuwe planhorizon 2012 is een actualisatie van het ruimte-

lijk structuurplan provincie Limburg nodig. Op die manier kunnen de continuïteit en de verdere 

uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid gewaarborgd blijven en in het verlengde daarvan 

ook het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Daarbij kunnen ook de relevante elementen uit de eerste 

herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (2004) worden meegenomen (o.a. selec-

tie van Beringen als kleinstedelijk gebied). 

Een herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg is nodig om het (weer) in 

overeenstemming te brengen met het ondertussen geactualiseerd en aangevuld ruimtelijk struc-

tuurplan Vlaanderen. 

A.2. Reikwijdte van de herziening van het ruimtelijk structuurplan 
provincie Limburg 

Voor de herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg wordt gewerkt op twee 

sporen: 

 actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (korte termijn) 

 grondige herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (lange termijn). 

De voorliggende gedeeltelijke herziening beoogt enkel een beperkte actualisatie. Een grondige 

herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (lange termijn) wordt verschoven 

naar de periode 2013 - 2019. Inhoudelijk is zij immers sterk afhankelijk van een nieuw ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen, ‘beleidsplan ruimte in Vlaanderen’ genaamd, met mogelijk ook een 

nieuwe aanpak en benadering van structuurplanning (‘scenarioplanning’, meer strategisch en 

robuust/flexibel karakter, aandacht voor (ruimtelijke) transformaties enz.). Het is aangewezen dit 

proces af te wachten vooraleer een grondige herziening van het ruimtelijk structuurplan provin-

cie Limburg op te starten. 

A.3. Inhoud van de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan 
provincie Limburg 

Voorliggende actualisatie is een veeleer beperkte, technische herziening. Naast de operatie om 

het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg weer in overeenstemming te brengen met het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt de actualisatie ook aangegrepen als een kans om een 

aantal aspecten in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg aan te passen en om bepaalde 

knelpunten op te lossen.  

Het globaal kader van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg blijft gelden. De visie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van Limburg, de krachtlijnen en de ruimtelijke principes voor de ge-
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wenste ruimtelijke structuur blijven overeind. Zij dienen eveneens als toetskader voor gemeen-

telijke ruimtelijke processen. Ook de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg wordt voorgezet. Zowel de lopende planningsprocessen kunnen worden afgerond binnen 

het bestaand kader net als nieuwe planningsprocessen in uitvoering van het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg kunnen worden opgestart. Er worden slechts aanpassingen en aan-

vullingen voorzien voor een aantal knelpunten en opportuniteiten. Enkel de aanpassingen die 

een functionele meerwaarde betekenen voor de vlotte uitvoering en de duidelijkheid van het 

ruimtelijk beleid, worden meegenomen. In die zin zal de actualisatie het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg aanvullen. Ruimtelijke aspecten die fundamenteel van aard zijn, die meer 

diepgaand inhoudelijk onderzoek vereisen of die afhankelijk zijn van (momenteel nog onzekere) 

beleidsuitspraken op Vlaams niveau, passen niet in deze beperkte actualisatie. Zij zullen moe-

ten mee worden meegenomen bij een grondige herziening van het ruimtelijk structuurplan pro-

vincie Limburg.  

De inhoud van de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg wordt bepaald 

door drie aspecten: 

 doorwerking van de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuur-

plan Vlaanderen (eerste herziening in 2004 en tweede herziening in 2010) 

 evaluatie van (de uitvoering van) het eigen ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

 relevante suggesties, opgenomen in diverse gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 

en passend binnen het kader van de beperkte actualisatie. 

In de actualisatie lag de focus op de verschillende deelstructuren van het ruimtelijk structuur-

plan provincie Limburg (ruimtelijk-natuurlijke structuur, nederzettingsstructuur, ruimtelijk-econo-

mische structuur, ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur, ruimtelijke verkeers- en vervoers-

structuur, ruimtelijk-landschappelijke structuur). 

Per deelstructuur werd het gevoerd ruimtelijk beleid voor de periode 1992 - 2007 geëvalu-

eerd. Mogelijk nieuwe trends en uitdagingen werden gedetecteerd, de prognoses geactuali-

seerd. De doorvertaling van dit onderzoek leidt tot een aantal benodigde aanpassingen in het 

informatief, richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg. 

Daarnaast werd nagegaan of de visie en het ruimtelijk concept op de gewenste ruimtelijke ont-

wikkeling van de provincie Limburg nood hebben aan een actualisatie. De hoofd- en deelruim-

ten werden aangepast als gevolg van de aanpassingen, doorgevoerd in de deelstructuren. 

Aanpassingen die nodig zijn naar aanleiding van het onderzoek in het kader van de Albert-

knoop, werden eveneens opgenomen. 

A.4. Communicatie en overleg 

A.4.a. Informatie- en overlegmomenten naar aanleiding van de opstart van 
het proces 

Naar aanleiding van de beslissing van de provincieraad met betrekking tot de gedeeltelijke 

herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg en op basis van de oriëntatienota 

werden een aantal informatie- en overlegmomenten georganiseerd. Zij hadden voornamelijk tot 

doel om de opstart van de actualisatie kenbaar te maken. Zo vonden toelichtingen plaats voor 

de procoro (2 juni 2010), de interne provinciale diensten (11 juni 2010), de gemeentebesturen 

(2 juli 2010) en de relevante diensten en instellingen van de Vlaamse overheid (5 en 12 juli 

2010). 
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A.4.b. Suggesties vanuit gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 

Naar aanleiding van het informatiemoment met de gemeentebesturen is aan hen gevraagd om 

alle bestaande suggesties aan de provincie uit hun respectievelijke gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen per deelstructuur op te lijsten. Er werd ook gevraagd om te evalueren of deze 

suggesties al dan niet achterhaald zijn of nog geldig en actueel blijven. Daarbij werd ook de 

mogelijkheid gegeven om eventueel relevante nieuwe suggesties aan de provincie aan te ge-

ven die eventueel na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn opgedo-

ken en die voldoende concreet en gekend zijn. Deze informatie is mee in overweging genomen 

bij de verdere uitwerking van de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

voor zover het relevant was en kon passen binnen het opzet en de (beperkte) inhoudelijke af-

bakening ervan.  

A.4.c. Inhoudelijk bilateraal overleg 

Voor de inhoudelijke uitwerking van de actualisatie is er bilateraal overleg geweest met een 

aantal relevante actoren zoals het departement RWO afdeling ruimtelijke planning en agent-

schap ruimte en erfgoed ruimtelijke ordening Limburg, agentschap voor natuur en bos Limburg, 

het departement RWO afdeling ruimtelijke planning en agentschap ruimte en erfgoed ruimtelijke 

ordening Limburg, de provinciale sportdienst, de Lijn, de provinciale dienst wonen, de POM 

Limburg en het provinciaal natuurcentrum. 

A.4.d. Informatie- en overlegmomenten naar aanleiding van de agenderings-
nota 

Naar aanleiding van de agenderingsnota zijn enkele informatie- en overlegmomenten georgani-

seerd om de voortgang van het proces van de actualisatie te presenteren zoals een toelichting 

aan de verenigde commissies van de provincieraad (13 december 2010) en een toelichting aan 

interne provinciale diensten (17 december 2010). 

A.5. Procesverloop 

Hieronder worden de aanpak en het proces van de actualisatie beschreven. Deze punten wor-

den ook weergegeven in een grafisch processchema (figuur a). Het voorbije proces is volledig 

uitgevoerd binnen de eigen dienst ruimtelijke planning en beleid van de directie ruimte. 

Voor de procesbegeleiding en de redactie van de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg werd, vanaf de fase van het voorontwerp, bijstand gezocht bij een externe 

dienstverlener (OMGEVING en o2 consult). 

A.5.a. Oriëntatie van het herzieningsproces 

Oriëntatienota 

Als start van het proces werd een oriëntatienota opgesteld. Zij is het resultaat van een intern 

onderzoek naar de aanzet en de mogelijke afbakening van de inhoud van een actualisatie en 

de uitwerking van de aanpak en de procesarchitectuur. De oriëntatienota betreft de aanzet en 

leidraad voor de start van het proces. Zij vormde de bijlage bij de principiële beslissing van de 

provincieraad betreffende de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg.  
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Provincieraad: beslissing tot herziening 

Op basis van de oriëntatienota heeft de provincieraad in zitting van 19 mei 2010 een beslissing 

genomen om het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg gedeeltelijk te herzien overeenkom-

stig de VCRO artikel 2.1.8. De beslissing van de provincieraad werd ter informatie bezorgd aan 

de Vlaamse regering en het departement RWO. 

A.5.b. Agendering 

Studie- en onderzoeksfase 

Tijdens de interne studie- en onderzoeksfase (periode mei - november 2010) werd de inhoude-

lijke aanzet uit de oriëntatienota per deelstructuur (thema) verder uitgediept en aangevuld. Per 

thema/deelstructuur werd het informatief, richtinggevend en bindend gedeelte gescreend. Waar 

nodig werden aanpassingen voorgesteld en uitgewerkt. Dit werd ook regelmatig met de deputa-

tie teruggekoppeld. Tijdens deze fase vond ook een eerste overleg met betrekking tot de nood-

zaak tot opmaak van een passende beoordeling plaats. Er werden een aantal informatieve 

overleg- en communicatiemomenten georganiseerd naar aanleiding van de opstart van de ge-

deeltelijke herziening. Diverse inhoudelijke bilaterale overlegmomenten werden georganiseerd 

(zie hoofdstuk ‘communicatie en overleg’). De neerslag van dit onderzoek is opgenomen in een 

agenderingsnota (december 2010). Tijdens de voortgang van deze fase werd een tussentijdse 

agenderingsnota opgemaakt (november 2010) die is voorgelegd aan de deputatie in zitting van 

10 november 2010.  

Agenderingsnota 

De agenderingsnota (december 2010) bundelde de onderzoeksresultaten en vormde de neer-

slag van het actualisatieproces. Zij had nog niet de vorm van een formeel herzieningsvoorstel 

van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. In de nota werden wel al bepaalde aanpas-

singen aan het structuurplan voorgesteld maar werden ook de overwegingen opgenomen die 

geleid hebben tot de onderbouwing ervan (zoals een evaluatie van het gevoerd beleid, trends, 

uitdagingen en prognoses). De agenderingsnota werd gepresenteerd aan de verenigde com-

missie van de provincieraad (13 december 2010). 

A.5.c. Voorontwerpfase 

Voorontwerp van actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

Op basis van de inhoud van de agenderingsnota werd een formeel ‘voorontwerp actualisatie 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg’ opgemaakt. Het voorontwerp werd voorgelegd aan 

de deputatie in zitting van 27 januari 2011. Daarna werd het voorontwerp verzonden in functie 

van de organisatie van de plenaire vergaderingen. Het werd ook bezorgd aan de procoro. 

Plenaire vergaderingen 

Over het voorontwerp werden vier plenaire vergaderingen gehouden conform artikel 4 van het 

besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over vooront-

werpen van ruimtelijke structuurplannen (gewijzigd 23 juni 2006). Er werd voor gekozen om 

aparte plenaire vergaderingen te organiseren voor de verschillende deelruimten in het ruimtelijk 

structuurplan provincie Limburg: 
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 deelruimte Haspengouw en Voeren: Alken, Bilzen, Borgloon, Gingelom, Halen, Heers, Herk-

de-Stad, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, 

Voeren, Wellen (donderdag 17 maart 2011 voormiddag) 

 deelruimte Kempen: As, Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lom-

mel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Zutendaal (donderdag 17 

maart 2011 namiddag) 

 deelruimte Netwerk Midden-Limburg: Hasselt, Genk, Zonhoven, Diepenbeek, Houthalen-

Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Beringen, Ham, Tessenderlo (vrijdag 18 maart 2011 

voormiddag) 

 deelruimte Maasland: Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Kinrooi (vrijdag 

18 maart 2011 namiddag). 

A.5.d. Ontwerpfase 

Ontwerp van actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

Op basis van de plenaire vergaderingen en de opmerkingen op het voorontwerp werd een ont-

werp opgesteld. Het werd bezorgd aan de procoro voor advies.  

Provincieraad: voorlopige vaststelling van het ontwerp actualisatie van het 
ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

De provincieraad heeft het ontwerp actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg goedgekeurd op 15 juni 2011. 

Openbaar onderzoek 

Over het ontwerp werd een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep van 25 augustus 2011 

tot en met 23 november 2011. Tijdens het openbaar onderzoek organiseerde de deputatie vier 

informatie- en inspraakvergaderingen: 

 één in Sint-Truiden voor de deelruimte ‘Haspengouw en Voeren’ 

 één in Overpelt voor de deelruimte ‘Kempen’ 

 één in Maasmechelen voor de deelruimte ‘Maasland’ 

 één in Hasselt voor de deelruimte ‘netwerk Midden-Limburg’. 

Behandeling van de bezwaren tijdens het openbaar onderzoek 

De procoro behandelde de uitgebrachte adviezen en bezwaren en formuleerde haar advies in 

zitting van 7 maart 2012 (termijnverlenging met 60 dagen).  

A.5.e. Definitieve vaststelling en goedkeuring 

Actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

Op basis van het advies van de procoro werd het ontwerp aangepast en het definitief document 

‘actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg’ opgemaakt. 
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Provincieraad: definitieve vaststelling actualisatie ruimtelijk structuurplan pro-
vincie Limburg 

De provincieraad van 16 mei 2012 heeft het definitief document ‘actualisatie ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg’ definitief vastgesteld  

Goedkeuring van de actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

Finaal beslist de Vlaamse overheid over de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan provin-

cie Limburg. 

figuur a: procesverloop 

 
 

16 mei 
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B. Afwegingen inzake de plan-MER-plicht en de 
passende beoordeling 

De opmaak of herziening van een ruimtelijk structuurplan is niet plan-MER-plichtig, tenzij er 

mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale beschermingszone kunnen voorkomen ten 

gevolge van het plan en er dus een passende beoordeling vereist zou zijn (overeenkomstig 

artikel 36 ter van het decreet natuurbehoud). Dergelijke redenering is ook gebruikt door de 

Vlaamse regering in de recente procedure van de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen. In die procedure is de opmaak van passende beoordeling niet nood-

zakelijk gebleken, zoals blijkt uit het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2009 tot 

voorlopige vaststelling van de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen:  

“Overwegende dat geen passende beoordeling vereist is voor de huidige herziening van het 

RSV omdat kan uitgesloten worden dat de voorstellen, opgenomen in de herziening, betekenis-

volle effecten op een speciale beschermingszone (SBZ) kunnen hebben, aangezien bij de re-

dactie ervan rekening is gehouden met de reglementering m.b.t. en de ligging van de SBZ en 

de keuze van de beleidsvoorstellen en de formulering van de opties zo is gebeurd dat beteke-

nisvolle effecten op SBZ vermeden worden; dat een advies van het Agentschap Natuur en Bos 

van 02/02/2009 bevestigt dat over de huidige herziening geen passende beoordeling vereist is.” 

Naar analogie met de herzieningsprocedure van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen door de 

Vlaamse overheid wordt geopteerd om dezelfde werkwijze te hanteren. Er moet met andere 

woorden worden geoordeeld of de herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale beschermingszone kan hebben. Op basis 

van de oriëntatienota en de agenderingsnota heeft het provinciaal natuurcentrum een ‘voortoets 

passende beoordeling’ uitgevoerd. Het betreft een ‘gevoeligheidsanalyse’ waarbij de voorge-

stelde ruimtelijke keuzes en de aspecten die in de actualisatie worden meegenomen, worden 

gescreend op hun mogelijke impact op de speciale beschermingszones. 

De algemene conclusie van deze afweging is dat de concrete mogelijke impact op speciale 

beschermingszones van bepaalde actualisatie-aspecten moet worden bekeken op planniveau 

(bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen) en dat er op dat moment indien nodig een 

screening, passende beoordeling of plan-MER moet worden opgemaakt. De opname van der-

gelijke clausule volstaat om op het niveau van een ruimtelijk structuurplan te voldoen aan de 

voortoets passende beoordeling.  

Bepaalde selecties of keuzes in de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg zouden mogelijk impact kunnen hebben op speciale beschermingszones. Het betreft voor-

namelijk meer algemene principes (bijvoorbeeld de taakstelling en lokalisatieprincipes) waar-

voor op het niveau van een provinciaal ruimtelijk structuurplan de concrete impact op speciale 

beschermingszone niet te meten valt omdat onvoldoende gekend is waar en hoe deze realisa-

ties zich zullen manifesteren.  

Voor bepaalde aspecten is de ruimtelijke keuze wel enigszins lokaliseerbaar, bijvoorbeeld bij de 

(wijziging van) selectie van secundaire wegen of bijkomende toeristisch-recreatieve knooppun-

ten. Echter kan ook hier de concrete impact nog niet worden aangeduid. Het betreft nog maar 

principiële keuzes die pas via verdere uitvoeringsprocessen op het terrein kunnen worden ge-

realiseerd. De keuzes bepalen ook niet de omvang of de concrete impact. Dit zal voorwerp 

uitmaken van verder onderzoek, in de meeste gevallen door de opmaak van ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen (met het bijbehorend ruimtelijk onderzoek, het overlegproces, de decretale proce-
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dure enz.). Daarbij blijven alle andere reglementeringen onverminderd van kracht zoals de 

passende beoordeling, de plan-MER, de MOBER en de watertoets. 

Samengevat kan worden gesteld dat de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in (de 

actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg betekenen dat op basis van een 

specifiek onderzoeks- en overlegproces, inclusief alle toepasselijke regelgeving zoals passende 

beoordeling, plan-MER-plicht enz., zal worden beslist of en welke ontwikkelingen op het terrein 

mogelijk zijn. 

In de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zal onderstaande clausule 

mee worden opgenomen in de teksten waardoor er voldoende aandacht en garanties blijven ten 

aanzien van de speciale beschermingszones, meer bepaald in de concrete uitvoeringsproces-

sen en waardoor de herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg op zich geen 

aanleiding geeft tot de opmaak van een passende beoordeling.  

“De concrete uitwerking op het terrein van de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in 

(de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zal voorwerp uitmaken van 

verder ruimtelijk onderzoek en overleg (o.a. procedures tot opmaak van ruimtelijke uitvoerings-

plannen). Alle andere reglementeringen, zoals de passende beoordeling, plan-MER en 

MOBER, blijven hierbij onverminderd van kracht. Deze uitvoeringsprocessen zullen concreet 

bepalen of en welke ontwikkelingen op het terrein mogelijk zijn.” 

Deze clausule is algemeen geldend voor alle desbetreffende inhoudelijke bepalingen doorheen 

heel het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. 

In zijn advies van 16 maart 2011 in het kader van de plenaire vergaderingen over het vooront-

werp actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg formuleerde het Agentschap voor 

Natuur en Bos (in uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu) een gunstig advies voor de visie zoals opgenomen in het voorontwerp. 

Daarbij stelde het Agentschap voor Natuur en Bos dat, omwille van het feit dat de voorgelegde 

visie niet concreet en specifiek is, een passende beoordeling en een samengaande plan-MER 

in deze fase moeilijk kon worden uitgevoerd. De toetsing op de mogelijk betekenisvolle aantas-

ting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (in uitvoering van artikel 

36 ter van het decreet voor natuurbehoud) kan gebeuren bij de voorbereiding van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen voor bepaalde deelaspecten.  

In haar advies van 15 maart 2011 in het kader van de plenaire vergaderingen over het vooront-

werp actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (ondertekend door de heer Geert 

Pillu, afdelingshoofd dienst MER), formuleerde de afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid 

(departement Leefmilieu, Natuur en Energie) geen enkele opmerking aangaande het plan-MER-

aspect van de actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. 
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C. Afwegingen inzake de herbevestigde agrari-
sche gebieden 

Via de omzendbrief RO/2010/01 over de herbevestigde agrarische gebieden formuleert de 

Vlaamse regering het ruimtelijk beleid dat zij in deze gebieden wenst te voeren, zijnde het be-

houd van de agrarische gebieden zoals vastgelegd in de bestaande plannen van aanleg en 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. In deze omzendbrief geeft de Vlaamse regering haar beleidsvi-

sie weer over de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke planningsinitiatieven die in herbe-

vestigde agrarische gebieden mogelijk zijn. De omzendbrief met haar latere wijzigingen vormt 

echter als zodanig geen rechtsgrond om af te wijken van decretale bepalingen met betrekking 

tot de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en de bevoegdheid die aan de onderscheiden 

overheden daaromtrent zijn toegekend.  

De Vlaamse regering stelt dat binnen deze gebieden - daar de herbevestiging van de agrari-

sche gebieden deel uit maakt van de uitvoering van de bindende bepalingen van het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen - gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven geen betekenis-

volle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macro-

structuur. 

Indien in een provinciaal ruimtelijk structuurplan toch de optie wordt genomen om een plan-

ningsinitiatief te nemen in een herbevestigd agrarisch gebied, moet dat als dusdanig in de bin-

dende bepalingen van het betreffend structuurplan worden opgenomen. 

Bepaalde selecties of keuzes in de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg zouden mogelijk impact kunnen hebben op herbevestigd agrarisch gebied. Het betreft 

voornamelijk meer algemene principes, bijvoorbeeld de afbakening van kleinstedelijke gebieden 

(met bijbehorende taakstellingen voor wonen in onder andere Bilzen en Maaseik), de kwantita-

tieve inschatting van bijkomende regionale bedrijventerreinen of de provinciale planningsbe-

voegheid op vlak van golfterreinen. Op het niveau van een provinciaal ruimtelijk structuurplan 

valt de concrete impact op herbevestigd agrarisch gebied niet te meten omdat onvoldoende 

gekend is waar en hoe deze realisaties zich zullen manifesteren.  

Voor bepaalde aspecten is de ruimtelijke keuze wel enigszins lokaliseerbaar, bijvoorbeeld bij de 

(wijziging van) selectie van bijkomende toeristisch-recreatieve knooppunten of (onderzoekven-

sters van) secundaire wegen. Echter kan ook hier de concrete impact niet worden aangeduid. 

Het betreft nog maar principiële keuzes die pas via verdere uitvoeringsprocessen op het terrein 

kunnen worden gerealiseerd. De keuzes bepalen ook niet de omvang of de concrete impact. Dit 

zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek, in de meeste gevallen door de opmaak van ruim-

telijke uitvoeringsplannen (met het bijbehorend ruimtelijk onderzoek, het overlegproces, de 

decretale procedure enz.). Daarbij blijft de omzendbrief RO/2010/01met haar latere wijzigingen 

- met een beschermend beleid op vlak van herbevestigd agrarisch gebied - van kracht.  

Samengevat kan, overeenkomstig de houding ten aanzien van de passende beoordeling, wor-

den gesteld dat de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in (de actualisatie van) het 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg betekenen dat op basis van een specifiek onder-

zoeks- en overlegproces, inclusief alle toepasselijke regelgeving omtrent herbevestigd agrarisch 

gebied, zal worden beslist of en welke ontwikkelingen op het terrein mogelijk zijn. Hierbij wordt 

zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrari-

sche macrostructuur.  
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In de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zal onderstaande clausule 

mee worden opgenomen in de teksten waardoor er voldoende aandacht en garanties blijven ten 

aanzien van herbevestigd agrarisch gebied in de concrete uitvoeringsprocessen.  

“De concrete uitwerking op het terrein van de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in 

(de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zal voorwerp uitmaken van 

verder ruimtelijk onderzoek en overleg (o.a. procedures tot opmaak van ruimtelijke uitvoerings-

plannen). De geldende regelgeving inzake herbevestigde agrarische gebieden blijft hierbij on-

verminderd van kracht. Deze uitvoeringsprocessen zullen concreet bepalen of en welke ontwik-

kelingen op het terrein mogelijk zijn. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met 

de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macrostructuur.” 

Deze clausule is algemeen geldend voor alle desbetreffende inhoudelijke bepalingen doorheen 

heel het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. 

Daarnaast wordt ook een bijkomende bindende bepaling opgenomen dat planningsinitiatieven 

in herbevestigd agrarisch gebied voor bepaalde deelaspecten tot de mogelijkheden behoren, 

zoals voor de bestemming van woon(reserve)gebieden en regionale bedrijventerreinen in de 

kleinstedelijke gebieden en/of economische knooppunten, voor toeristisch-recreatieve knoop-

punten, voor golfterreinen en voor secundaire wegen. 
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D. Afwegingen op vlak van de bindende bepa-
lingen van gemeentelijke ruimtelijke structuur-
plannen 

Artikel 2.1.12. § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt onder andere dat ‘de 

bindende bepalingen van de bestaande gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van de ge-

meenten binnen het grondgebied van de provincie, die strijdig zijn met de bindende bepalingen 

van het nieuw vastgesteld provinciaal ruimtelijk structuurplan, limitatief worden opgesomd in het 

bindend deel van het nieuw vastgesteld provinciaal ruimtelijk structuurplan en hierdoor van 

rechtswege opgeheven zijn.’ 

De bindende bepalingen van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen werden nagekeken 

in functie van de inhoud van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. Er werden volgende 

strijdige bindende bepalingen vastgesteld.  

 In bindende bepaling 11 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Peer is Breugelhoeve 

geselecteerd als lokaal toeristisch attractiepunt. Deze selectie is strijdig met het ruimtelijk 

structuurplan provincie Limburg ten gevolge van een aanpassing in de ruimtelijke toeris-

tisch-recreatieve structuur met name de selectie van Breugelhoeve te Peer als toeristisch-

recreatief knooppunt op provinciaal niveau. De selectie van Breugelhoeve als lokaal toeris-

tisch attractiepunt in bindende bepaling 11 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Peer 

wordt bijgevolg geschrapt. 

 In bindende bepaling 9 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lanaken zijn volgende 

wegen geselecteerd als lokale verbindingsweg type I: 

 N77: verbinding Zutendaal - Lanaken - Smeermaas 

 N78: (vanaf N77 tot grens Riemst) verbinding Lanaken - Veldwezelt - Riemst. 

Deze selectie is strijdig met het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg ten gevolge van 

een aanpassing in de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur waar deze wegen als se-

cundaire weg zijn geselecteerd. De selectie van N77 (verbinding Zutendaal - Lanaken - 

Smeermaas) en van N78 (vanaf N77 tot de grens van Riemst) als lokale verbindingsweg ty-

pe I in bindende bepaling 9 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lanaken wordt bij-

gevolg geschrapt. 
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ALGEMENE INLEIDING 
Onderstaande tekst wordt (bladzijde 6) toegevoegd als een nieuw hoofdstuk onder ‘ALGEME-

NE INLEIDING’ en komt na hoofdstuk 4 ‘LEESWIJZER’. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel ‘Herziening van het ruimtelijk structuurplan’. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel ‘Passende beoordeling’ 

Hoofdstuk 7 heeft als titel ‘Herbevestigde agrarische gebieden’. 

 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

2 

5. Herziening van het ruimtelijk structuurplan 
Naar aanleiding van de eerste (2004) en tweede (2010) herziening van het ruimtelijk structuur-

plan Vlaanderen wordt het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg gedeeltelijk herzien om het 

- onder andere - opnieuw in overeenstemming te brengen met het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen. Daarnaast wordt deze herzieningsprocedure aangegrepen om het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg (2003) op een aantal punten te actualiseren. De actualisatie van het 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg gebeurt via de geëigende decretale procedure en 

ondergaat een eigen overleg- en opmaakproces. De gedeeltelijke herziening zorgt voor aan-

passingen en/of aanvullingen die finaal worden geïntegreerd in de teksten van het ruimtelijk 

structuurplan provincie Limburg. 

6. Passende beoordeling 
Bepaalde gehanteerde principes, selecties of keuzes in (de actualisatie van) het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg zouden mogelijk impact kunnen hebben op speciale beschermings-

zones. Op het niveau van een provinciaal ruimtelijk structuurplan valt de concrete impact hier-

van op speciale beschermingszones niet te meten omdat onvoldoende gekend is waar en hoe 

deze realisaties zich zullen manifesteren.  

Onderstaande clausule wordt opgenomen om voldoende aandacht en garanties te houden ten 

aanzien van de speciale beschermingszones. Deze clausule is algemeen geldend voor alle 

desbetreffende inhoudelijke bepalingen doorheen heel het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg. 

‘De concrete uitwerking op het terrein van de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in 

de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zal voorwerp uitmaken van 

verder ruimtelijk onderzoek en overleg (o.a. procedures tot opmaak van ruimtelijke uitvoerings-

plannen). Alle andere reglementeringen zoals de passende beoordeling, plan-MER en MOBER 

blijven hierbij onverminderd van kracht. Deze uitvoeringsprocessen zullen concreet bepalen of 

en welke ontwikkelingen op het terrein mogelijk zijn’. 

7. Herbevestigde agrarische gebieden 

In Limburg is 54.685 hectare herbevestigd als agrarisch gebied volgens de methodiek die de 

Vlaamse regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005. Het te voeren beleid binnen deze gebieden 

is omschreven in de omzendbrief RO/2010/01. De Vlaamse overheid zal de gemeentelijke en 

provinciale initiatieven die een planologische aanpassing van deze beleidsmatig herbevestigde 

agrarische gebieden vergen voldoende terughoudend beoordelen conform deze omzendbrief 

en latere wijzigingen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitia-

tief neemt om de bestemming van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van 

het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde planningsinitiatief de nodige acties onderneemt 

om het planologisch te herstellen. 

Een dergelijke terughoudendheid geldt volgens de omzendbrief RO/2010/01 ook bij de herzie-

ning van de provinciale ruimtelijke structuurplannen. Planningsopties binnen de herbevestigde 

agrarische gebieden zullen terughoudend worden beoordeeld ten aanzien van elke planolo-

gische aanpassing van de beleidsmatig herbevestigde agrarische gebieden. Indien in een pro-

vinciaal ruimtelijk structuurplan toch de optie wordt genomen om een planningsinitiatief te ne-
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men in een herbevestigd agrarisch gebied, moet dat als dusdanig in de bindende bepalingen 

van het betreffende structuurplan worden opgenomen. 

Bepaalde gehanteerde principes, selecties of keuzes in de actualisatie van het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg zouden mogelijk impact kunnen hebben op de herbevestigde agrari-

sche gebieden. Op het niveau van een provinciaal ruimtelijk structuurplan valt de concrete im-

pact hiervan op de herbevestigde agrarische gebieden niet te meten omdat onvoldoende ge-

kend is waar en hoe deze realisaties zich zullen manifesteren. De provincie kan ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opmaken in herbevestigde agrarische gebieden ten behoeve van de uitvoe-

ring van haar provinciale taken zoals planningsinitiatieven betreffende woon(reserve)gebieden 

en regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en/of economische knooppunten, 

toeristisch-recreatieve knooppunten, golfterreinen, natuurverbindingen, open ruimte verbindin-

gen, grootschalige windmolens, secundaire wegen enz. 

Onderstaande clausule wordt opgenomen om voldoende aandacht en garanties te houden ten 

aanzien van de herbevestigde agrarische gebieden. Deze clausule is algemeen geldend voor 

alle desbetreffende inhoudelijke bepalingen doorheen heel het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg. 

‘De concrete uitwerking op het terrein van de gehanteerde ruimtelijke principes en selecties in 

(de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zal voorwerp uitmaken van 

verder ruimtelijk onderzoek en overleg (onder andere procedures tot opmaak van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen). De geldende regelgeving voor de herbevestigde agrarische gebieden blijft 

hierbij onverminderd van kracht. Deze uitvoeringsprocessen zullen concreet bepalen of en 

welke ontwikkelingen op het terrein mogelijk zijn. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening 

gehouden met de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische macrostructuur.’ 
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DEEL I: Planningscontext 
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2. Ruimtelijke beleidsplannen 

2.2. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

In Deel I Planningscontext in hoofdstuk 2. RUIMTELIJKE BELEIDSDOCUMENTEN in “2.2. 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen” wordt de titel “2.2.3. Herziening van het ruimtelijk structuur-

plan Vlaanderen” (bladzijde 16) vervangen door de nieuwe titel “2.2.3. Herzieningen van het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen”. 

2.2.3. Herzieningen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

In Deel I Planningscontext in hoofdstuk 2. RUIMTELIJKE BELEIDSDOCUMENTEN in “2.2. 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen” onder de nieuwe titel “2.2.3. Herzieningen van het ruimte-

lijk structuurplan Vlaanderen” wordt de tekst (bladzijde 16) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De bestaande tekst moet worden geactualiseerd. De eerste en tweede herziening van het ruim-

telijk structuurplan Vlaanderen zijn ondertussen afgerond. 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is tweemaal gedeeltelijk herzien.  

Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse regering de eerste gedeeltelijke herziening van het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. De bindende bepalingen werden door 

het Vlaams parlement bekrachtigd bij decreet van 19 maart 2004. 

De eerste herziening betrof drie aspecten:  

 het herzien van de verhouding/verdeling van het bijkomend aantal te realiseren woningen 

tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied 

 het verduidelijken van hoe de herbestemming van zonevreemde bedrijven in de ruimteba-

lans moet worden geïnterpreteerd 

 het versterken van de stedelijke structuur in Limburg door de aanduiding van Beringen als 

een kleinstedelijk gebied. 

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering een tweede gedeeltelijke herziening van het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. Het Vlaams parlement heeft de bin-

dende bepalingen bekrachtigd op 16 januari 2011. De tweede herziening betrof voornamelijk de 

actualisering van cijfermateriaal (behoefteberekeningen voor wonen en bedrijvigheid) en de 

verlenging van de planhorizon tot 2012. Dit laat toe om de uitvoering van het ruimtelijk struc-

tuurplan Vlaanderen verder te zetten, de gewestelijke planningsprocessen af te ronden en de 

provincies en gemeenten de mogelijkheden te bieden om hun taken uit te voeren. Daarnaast 

biedt de tweede herziening ook een oplossing om een aantal actuele knelpunten in de uitvoe-

ring van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen aan te pakken op vlak van wonen, werken, 

recreatie, mobiliteit, landbouw, natuur en bos maar wel binnen de krijtlijnen en de samenhang 

van het huidig ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
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DEEL III: Bestaande ruimtelijke  
   structuur 
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III. 1. Ruimtelijk-natuurlijke structuur 
Onderstaande tekst inclusief de bijhorende tabellen en figuren wordt toegevoegd aansluitend bij 

de tekst onder DEEL III.1 ‘Ruimtelijk natuurlijke structuur’. Het betreft drie nieuwe hoofdstukken 

na het hoofdstuk 4 ‘Knelpunten, kwaliteiten en kansen’. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ‘Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid’. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Actuele trends en uitdagingen’. 

Hoofdstuk 7 heeft als titel: ‘Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur’. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 
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5. Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid 

5.1. Afbakening van het buitengebied 

In 2001 besliste de Vlaamse regering de afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden 

aan te pakken in twee fasen. In een eerste fase (2003) werden 86.500 ha bestaand natuurge-

bied aangeduid als onderdeel van het Vlaams ecologisch netwerk (VEN). In een tweede fase 

worden sinds 2004 de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgeba-

kend. Hiervoor werkte de Vlaamse overheid van 2004 tot 2008 voor elk van de 13 buitenge-

biedregio's een ruimtelijke visie uit voor landbouw, natuur en bos. De regio’s Haspengouw - 

Voeren, Neteland, Hageland en Limburgse Kempen en Maasland zijn voor de provincie Lim-

burg van belang. 

In Limburg zijn volgende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als uitvoering hiervan 

goedgekeurd:  

 midden- en benedenloop Zwarte Beek 

 Schulensbroek 

 bos- en landbouwgebieden ‘Schelfheide’  

 natuur- en landbouwgebied ‘Vinne - Galgeveld’ 

 landbouw-, natuur- en bosgebieden ‘vallei van de Winterbeek Sint-Huibrechts-Hern, Schalk-

hoven en Romershoven’ 

 landbouw-, natuur- en bosgebieden ‘Jongenbos en vallei van de Mombeek van Wintersho-

ven tot Wimmertingen’ 

 natuur- en landbouwgebieden ‘vallei van de Herk en Mombeek van Alken tot Herk-de-Stad’ 

 bouwvrij agrarisch gebied ‘Jongemansbos’ 

 Hoge Kempen 

  Gemeenschappelijke Maasboven- en middenloop Zwarte Beek 

 domein Zangersheide 

 bossen van Averbode. 

In Vlaanderen is er 28.417,12 ha natuur- en reservaatgebied bijgekomen in de periode 1994 - 

2007, waarvan 4.200 ha in Limburg. 

Daarnaast is in Limburg 54.685 ha herbevestigd agrarisch gebied afgebakend volgens de me-

thodiek die de Vlaamse regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.  

5.2. Rioolwaterzuiveringsinstallaties 

In 2003 heeft Aquafin een prioriteitenlijst opgesteld voor bestaande en te bouwen rioolwaterzui-

veringsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties waarvoor knelpunten bestonden 

voor de vergunningverlening omdat zij zonevreemd lagen. Overeenkomstig het subsidiariteits-

principe werd voor elk van deze rioolwaterzuiveringsinstallaties een voorstel van taakverdeling 

naar de drie planningsniveaus opgemaakt. Op provinciaal niveau werden provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opgemaakt voor volgende rioolwaterzuiveringsinstallaties:  

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Bocholt 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Bree 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Eisden 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoepertingen 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Jesseren 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Neeroeteren 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Truiden 
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 rioolwaterzuiveringsinstallatie Tongeren 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Zolder. 

5.3. Natuurverbindingen 

Omdat een natuurverbinding juridisch pas kan worden afgebakend nadat het Vlaams ecolo-

gisch netwerk en de natuurverwevingsgebieden volledig zijn afgebakend, is de provincie gestart 

met de opmaak van voorstudies voor natuurverbindingen. Voor de natuurverbindingen 16, 24, 

41, 47 en 63 zijn al dergelijke studies opgestart. 

Voor de uitvoering op het terrein zijn in 2009 volgende samenwerkingsovereenkomsten met de 

regionale landschappen gesloten: 

 regionaal landschap Lage Kempen: ‘levende natuurverbindingen’ 

 regionaal landschap Kempen en Maasland: ‘natuurverbindingen in Kempen en Maasland’  

 regionaal landschap Haspengouw en Voeren: ‘Mombeekvallei: blauw lint, groene parels’ 

met deelproject 3 ‘herwaardering Misenbergbeek (natuurverbinding 38)’. 

Voor 2010 zijn dit: 

 regionaal landschap Lage Kempen: ‘levende natuurverbindingen’ (voortzetting) 

 regionaal landschap Kempen en Maasland: ‘landschapsschakel - Maasvallei’ met o.a. ‘het 

verankeren van natuurverbindingen en open ruimte verbindingen van de Gemeenschappe-

lijke Maas in haar oud achterland 

 regionaal landschap Kempen en Maasland: ‘Kempenbroek vlechtwerk voor biodiversiteit’ 

met onder andere het versterken van verbindingen op landschapschaal 

 regionaal landschap Haspengouw en Voeren: ‘natuurverbinding 41 Vechmaal - Widooie’ 

(uitwerking van natuurverbinding) 

 regionaal landschap Haspengouw en Voeren: ‘inrichting valleigebied in de praktijk’ met o.a. 

het versterken van de blauwgroene verbindingsfunctie (koppeling met strategisch project in-

dien goedgekeurd). 

De globale doelstelling of tenminste één van de doelstelling van deze projecten is het realiseren 

of laten realiseren van zo veel mogelijk terreingebonden acties binnen de zoekzones van pro-

vinciale natuurverbindingsgebieden met het oog op verbinding van habitats voor specifieke 

doelsoorten. 

De zoekzones (werkgebieden) werden in samenspraak met het regionaal landschap Lage 

Kempen en het regionaal landschap Kempen en Maasland opgemaakt. De regionale land-

schappen doen actief prospectie naar gronden die in aanmerking komen voor inrichting in het 

kader van deze overeenkomst, en plegen overleg met de eigenaars van deze gronden. De 

regionale landschappen kunnen inrichtingsplannen opmaken of laten opmaken voor de betref-

fende gronden. Het inrichtingsplan stelt terreinacties voor die de visie voor het betreffend na-

tuurverbindingsgebied (ten dele) realiseren, alsook een plan voor de financiering ervan. De 

regionale landschappen kunnen terreinacties uit het inrichtingsplan uitvoeren of laten uitvoeren. 

Deze betreffen inrichtingswerken inclusief achterstallig onderhoud maar geen regulier beheer. 

Binnen de afbakeningen van de natuurverbindingsgebieden (voorlopige werkzones) kunnen de 

regionale landschappen ook zonder een inrichtingsplan op te stellen of terreinacties uit te voe-

ren, derden adviseren over de inrichting van hun gronden. 
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5.4. Strategische projecten 

Eén van de manieren waarop de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen op het 

terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid 

geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten. Zo wordt van-

uit de Vlaamse overheid tot € 800.000 per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke 

knelpunten en in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein. 

Volgende strategische projecten zijn in Limburg geselecteerd:  

 de Wijers (vijvergebied Midden-Limburg) 

 Maasvallei grensverleggend 

 Bosland (Overpelt, Lommel en Hechtel-Eksel) 

 Albertknoop (Lanaken) 

 Herk en Mombeek. 

5.5. Ruimte voor water 

De verstedelijking zorgt ervoor dat het hemelwater steeds minder de kans krijgt om in de grond 

te dringen en zo te snel wordt afgevoerd naar de waterloop met overstromingen tot gevolg. Dit 

zal door de klimaatopwarming met de langdurigere en intensere neerslag nog frequenter ge-

beuren. 

Het integraal waterbeleid wordt in Vlaanderen geregeld door richtlijnen, wetten, decreten en 

uitvoeringsbesluiten met als belangrijkste het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003. In 

uitvoering van dit decreet stelde de Vlaamse regering op 30 januari 2009 de bekkenbeheer-

plannen en bijhorende deelbekkenbeheerplannen vast. Op 8 oktober 2010 stelde zij de stroom-

gebiedbeheerplannen voor Schelde en Gemeenschappelijke Maas vast. 

Met het decreet integraal waterbeleid van 2003 kwamen de vraag naar een grotere samenhang 

tussen het waterbeleid en het ruimtelijk beleid en het streven naar meer ruimte voor water ster-

ker op de voorgrond. Het watersysteem werd opgewaardeerd als één van de ordenende princi-

pes in de ruimtelijke ordening. 

Om natuurlijke overstromingsgebieden te behouden en potentiële conflicten tussen bebouwing 

en water te vermijden worden valleien zo veel mogelijk van bebouwing gevrijwaard. De water-

toets dat de invloed van bebouwing of andere ingrepen op het watersysteem nagaat, is hiervoor 

één van de gebruikte instrumenten. Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse regering het uitvoe-

ringsbesluit over de watertoets definitief goed. Dit besluit werd op 14 oktober 2011 herzien. Het 

herzien besluit trad in werking vanaf 1 maart 2012. In bebouwde gebieden worden onder ande-

re als gevolg van de watertoets vele kleinschalige maatregelen zoals infiltratievoorzieningen en 

retentiezones genomen. Deze maatregelen komen in de diverse gewestplanbestemmingen 

voor. 

Om overstromingen op grotere schaal aan te pakken worden in Limburg grotere overstromings-

zones ingericht. Zij liggen meestal in landbouwgebied of in natuurgebied. Enkele relevante 

gerealiseerde overstromingszones staan vermeld in onderstaande tabel. Deze tabel bevat ook 

de belangrijkste geplande en de te onderzoeken overstromingszones. De tabel is niet limitatief. 
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tabel a: gerealiseerde en geplande overstromingszones  

naam gemeente status 

overstromingszones op waterlopen van categorie 1 

Schulensbroek op de Demer, Herk en Gete Herk-de-Stad en Lummen uitgevoerd groot 

aan de Bemvaartse Molen op de Dommel  Overpelt uitgevoerd groot 

Stevoort op de Herk Hasselt in uitvoering groot 

Lauw op de Jeker Tongeren in uitvoering groot 

de Velpen op de Velpe Halen in uitvoering groot 

aan de Volmolen op de Bosbeek Neeroeteren gepland groot 

tussen Wellen en Alken op de Herk Wellen en Alken in uitvoering groot 

overstromingszones op waterlopen van categorie 2 en 3 

op de Beek in Voer Voeren uitgevoerd groot 

Bevingen op de Cicindria  Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Borlo op de Cicindria  Gingelom uitgevoerd groot 

Speelhof op de Cicindria  Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Begijnenstraat op de Dorpsbeek  Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Rutten op de Ezelsbeek  Tongeren uitgevoerd groot 

Heks op de Herkebeek  Heers uitgevoerd groot 

Allewijstraat op het Hesewater  Riemst uitgevoerd groot 

IJzerveld op de IJzerenbeek Halen uitgevoerd groot 

Vrolingen op de Kleine Herk Wellen uitgevoerd groot 

Nutstraat op de Kleine Herk Wellen uitgevoerd groot 

de Wiel hoofdbekken en reservebekken op de Melster-

beek 

Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Stayen op de Molenbeek  Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Maasrode, Halmaal op de Molenbeek Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Niel op de Molenbeek  Gingelom uitgevoerd groot 

Halingenstraat op de Molenbeek Sint-Truiden uitgevoerd groot 

Putvennestraat op de Schrijnebroeksbeek Hasselt uitgevoerd groot 

Broekom 1 en 2 op de Vlietzouw Borgloon uitgevoerd groot 

Raafstsraat op de Winterbeek Bilzen uitgevoerd groot 

diverse wachtbekkens op de Winterbeek en zijbeken Bilzen en Hoeselt uitgevoerd groot 

Diets-Heur (1 en 2) op de Beek  Tongeren uitgevoerd, uitbreiding 

gepland groot 

Bernissem op de Melsterbeek  Sint-Truiden uitgevoerd (deels) groot 

op het Heeswater s.a. Vlijtingen-centrum Riemst uitgevoerd middel 

industriezone Oost op de Afvoersloot  Tongeren uitgevoerd middel 

op de Beek  Heers uitgevoerd middel 

diverse wachtbekkens op de Bollenbeek  Borgloon uitgevoerd middel 

op de Galgebeek Diepenbeek uitgevoerd middel 

Ellicht op het Heeswater  Riemst uitgevoerd middel 

Schoorbroek op de Molenbeek  Sint-Truiden uitgevoerd middel 

op de Paanhuisbeek Diepenbeek uitgevoerd middel 

Raasbeek Nieuwerkerken uitgevoerd middel 

Bronbeek te Velm Sint-Truiden uitgevoerd middel 

Dorpsbeek te Velm Sint-Truiden uitgevoerd middel 

Velden Laagkiezel op de IJzerlindebeek  Diepenbeek uitgevoerd klein  

Verbindingsweg op de Kleinebeek  Opglabbeek uitgevoerd klein 

Buvingen op de Logebeek Gingelom uitgevoerd klein 
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naam gemeente status 

Heyselt op de Melsterbeek  Gingelom uitgevoerd klein 

Meeuwerstraat op de Roosterbeek Genk uitgevoerd klein 

Bomkrater op de Russelbeek  Diepenbeek uitgevoerd klein 

op de Sitsingerbeek Hoeselt uitgevoerd klein 

Gelinden op de Steenbornbeek Sint-Truiden uitgevoerd klein 

Singelbeekstraat op de Trekschurenbeek Hasselt uitgevoerd klein 

op de Boenebeek Gingelom gepland groot 

Hoenshoven op de Herk Borgloon gepland groot 

op de Vloedgracht Wellen gepland groot 

Valmeer op de Zouw  Riemst gepland groot 

Ottegroeven te ’s Gravenvoeren Voeren gepland groot 

Veld op de Voer in Sint-Pieters-Voeren Voeren gepland groot 

diverse plaatsen op de Demer opwaarts Bilzen-centrum 

tot s'Herenhelderen 

Bilzen en 

Tongeren 

te onderzoeken groot 

op de Golmeerzouwbeek  Borgloon te onderzoeken groot 
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6. Actuele trends en uitdagingen 

6.1. Vraag naar uitvoering inzake de natuurverbindingsgebieden 

Enerzijds heeft de provincie de bevoegdheid om in haar provinciaal ruimtelijk structuurplan 

natuurverbindingsgebieden aan te duiden en via provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen de 

natuurverbindingen af te bakenen. Anderzijds bepaalt artikel 30 van het decreet natuurbehoud 

dat de deputatie de natuurverbindingsgebieden afbakent waarbij de Vlaamse regering de pro-

cedure bepaalt. Dit laatste is echter nog niet gebeurd. 

6.2. (Delen van) natuurverbindingen in het Vlaams ecologisch 
netwerk 

Een aantal natuurverbindingen is volledig of gedeeltelijk gelegen in het Vlaams ecologisch net-

werk. Dat geeft aanleiding tot schrappen of inkorten van een aantal natuurverbindingen.  

6.3. Mogelijke compensatie van een verdwenen potentiële na-
tuurverbinding 

Door de herbestemming via het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leemontginning’ (22 

september 2006) ter hoogte van de zoekzone voor de natuurverbinding 21 (Lanakerveld) wer-

den de volgende gewestplanbestemmingen van kracht: 

 gebied voor verwerking van oppervlaktegrondstoffen 

 gebied voor winning van oppervlaktedelfstoffen met - voorbestemming bouwvrij agrarisch 

gebied - nabestemming regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter.  

Hierdoor gaat bij uitvoering (afgraving, aanleg van loskaden, wegeninfrastructuur en bebou-

wing) de natuurverbinding op de rechter kanaaloever (met een belangrijke ecologische verbin-

dingsfunctie van de kanaaltalud) geheel verloren. Dit kan, zoals aangegeven in de project-MER, 

ten dele worden gecompenseerd door de uitvoering van het grensoverschrijdend Zouwdalpro-

ject. Eén van de gewenste ecologische doelstellingen van dit project is het creëren van een 

alternatieve verbinding tussen het Albertkanaal en het Nederlands habitatrichtlijngebied ‘Ge-

meenschappelijke Maas’. De nota over de verlegging van de natuurverbinding (in opmaak) 

geeft aan hoe en voor welke doelsoorten deze verbinding best wordt gerealiseerd. De nota stelt 

voor om ter hoogte van Smeermaas (Lanaken) een verbinding te maken tussen natuurverbin-

ding 80 en natuurverbinding 21. 

6.4. Ecologische verbinding in het gewestelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voor N74 

Voor N74 heeft de Vlaamse regering op 4 maart 2011 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

definitief vastgesteld. In dit plan wordt een robuuste en continue ecologische verbinding gecre-

eerd tussen de twee militaire domeinen. Indien dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onver-

minderd van kracht blijft, vervalt mogelijk (een gedeelte van) natuurverbinding 11 (Houthalen-

Helchteren tussen ‘achter de Witte Bergen’ en Sonnisheide, ten noordoosten van Helchteren) 

die hiermee samenvalt. 
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7. Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk-
natuurlijke structuur 

Het gevoerd ruimtelijk beleid in de periode tot de herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg noch de actuele trends en uitdagingen vormen een aanleiding tot een wijzi-

ging van de bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur. 
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III. 2. Nederzettingsstructuur 
DEEL III.2. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR wordt na het hoofdstuk 4 ‘Knelpunten, kwaliteiten 

en kansen’ aangevuld met drie nieuwe hoofdstukken. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ‘Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid’. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Actuele trends en uitdagingen’. 

Hoofdstuk 7 heeft als titel: ‘Aanpassingen aan de bestaande nederzettingsstructuur’. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 

 

 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

20 

3. Elementen van de nederzettingsstructuur 

In de kaartenboek wordt KAART 17 met als titel “BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUC-

TUUR” vervangen door volgende geactualiseerde kaart 17. Naar de kaart wordt verwezen in 

DEEL III. 2. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. ELEMENTEN VAN DE NEDER-

ZETTINGSSTRUCTUUR.  

Ter verduidelijking 

Beringen wordt toegevoegd als ‘autonome kleine stad’.  

kaart 17: bestaande nederzettingsstructuur 

3.10. Dorpenband 

3.10.1. West-Limburg - bebouwde stroken op heuvelruggen 

In DEEL III. 2. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. ELEMENTEN VAN DE NE-

DERZETTINGSSTRUCTUUR in “3.10. Dorpenband” onder “3.10.1. West-Limburg - bebouwde 

stroken op heuvelruggen” wordt de tekst (bladzijde 51) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geschrapt als dorp en is beschreven als autonome kleine stad. 

In het westen van Limburg doorsnijden noordoost-zuidwest stromende beken het landschap. Zij 

ontspringen op het Kempens Plateau. Tussen de beken, op de heuvelruggen, bevinden zich de 

nederzettingen. De kernen lossen op in een netwerkvormige nederzettingsstructuur of patch-

workverstedelijking a. Lintbebouwing, verspreide bebouwing en excentrische suburbane ontwik-

kelingen overheersen het landschap. De bebouwing dringt tot diep in de beekvalleien, vaak tot 

aan de oevers van de beek. Toch blijven de valleien en beken structurerend voor West-Lim-

burg. Het Albertkanaal onderbreekt en doorsnijdt de strokenstructuur. 

Enige kernstructuur is te vinden in Heusden, Zolder, Paal, Tessenderlo, Oostham, Koersel, 

Helchteren, Beverlo, Houthalen, Lummen. De kernen Kwaadmechelen, Meldert, Rekhoven, 

Viversel, Genenbos, Eversel, Linkhout en Zelem beperken zich tot een straatdorpstructuur.  

Beringen 

Beringen is omwille van zijn selectie als kleinstedelijk gebied aangeduid als autonome kleine 

stad. De gemeente ontwikkelde zich in het verleden vanuit de mijnontginning (Beringen-Mijn) en 

tegenwoordig vanuit de industrie tot derde grootste gemeente. Een uitgesproken stadskern of 

hoofdkern is er evenwel niet. De bestaande ruimtelijke kernstructuur van de oude stadskern van 

Beringen toont zeer sterke gelijkenissen met de overige kernen in de dorpenband. 

 

 
a  Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen,  Deel 1A: Bestaande Ruimtelijke Structuur - informatief gedeelte, bladzijde 53. 
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5. Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid 
5.1. Selectie van Beringen als kleinstedelijk gebied in het ruimte-

lijk structuurplan Vlaanderen 

In de eerste herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd de positie van Berin-

gen in de stedelijke structuur in Limburg herbekeken. Beringen werd opgenomen in de lijst van 

kleinstedelijke gebieden. Redenen voor deze selectie zijn dat de provincie Limburg nood heeft 

aan versterking van de stedelijke structuur en Beringen duidelijk beschikt over typisch stedelijke 

voorzieningen. Door het voeren van een stedelijk beleid in delen van Beringen kunnen de be-

staande stedelijke voorzieningen worden versterkt en uitgebreid. Daarnaast kan Beringen een 

aandeel opnemen van de bijkomende woningen die in de stedelijke gebieden hun plaats moe-

ten vinden. 

5.2. Verdeling van bijkomende woningen 

5.2.1. Afbakeningen 

De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk is nog lopende.  

De kleinstedelijk gebieden Sint-Truiden, Bree en Lommel zijn afgebakend. De afbakeningen 

van Bilzen, Maaseik, Maasmechelen en Beringen zijn lopende. Deze van Neerpelt - Overpelt, 

Tongeren en Leopoldsburg moeten nog worden opgestart.  

Buiten Sint-Truiden en Bree liggen de taakstellingen voor de kleinstedelijke gebieden nog niet 

vast en zijn tot dusver noch de prioritair te ontwikkelen gebieden aangeduid noch woonuitbrei-

dingsgebieden vrijgegeven.  

5.2.2. Werkelijke groei ten opzichte van de prognose 

De gesloten prognose van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg voorspelde voor de 

periode van 1992 - 2007 een toename van 43.743 woningen. In werkelijkheid kwamen er in die 

periode 56.407 huishoudens bij. Het aantal huishoudens wordt als maat voor het aantal bijko-

mende woningen aangenomen. In de prognose van het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg werd de aangroei van het aantal woningen ruim onderschat.  

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voorzag 67.524 woningen voor Limburg in die periode. 

De taakstelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voor de provincie Limburg was bij-

gevolg ruimschoots voldoende of overschat. Deze overschatting van de gezinstoename geldt 

echter voor heel Vlaanderen en werd ook in de meest recente herziening van het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen (december 2010) aangehaald. Van de provinciale woonreserve 

(67.524 - 43.743 = 23.781) was er in 2007 nog 11.117 over.  

5.2.3. Verhouding stedelijk gebied - buitengebied 

In 1992 woonde 57% van de bevolking in stedelijk gebiedgemeenten en 43% in buitengebied-

gemeenten. De doelstelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en van het beleid in de 

provincies en gemeenten bestond erin om minimaal deze verhouding te bewaren en de subur-

banisatie tegen te gaan door een trendbreuk te creëren. De provincie is erin geslaagd om in 
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2007 de 57/43 verhouding te bewaren. Ook het aantal huishoudens in 2007 respecteert 

deze verhouding.  

De laatste vijf jaar van de vorige planperiode is tevens 57% van de bijkomende huishoudens 

terechtgekomen in de stedelijke gebiedgemeenten. Dit is 10.965 in stedelijk gebied ten opzichte 

van 8.357 in buitengebied. Ook op dit vlak werd de 57/43 verhouding gerespecteerd.  

Er kan worden geconcludeerd dat het gevoerd beleid van de afgelopen 15 jaar voor de totaliteit 

van de provincie heeft gewerkt. De verhouding stedelijk gebied/buitengebied is bewaard. Van 

een echte trendbreuk is echter nog geen sprake. 

5.3. Buitenlandse woondruk 

De afgelopen planperiode werden extra mogelijkheden gegeven aan gemeenten die te maken 

hadden met sterke buitenlandse (Nederlandse) woondruk voor het realiseren van woningen 

bovenop hun gesloten prognose. De gemeenten die hiervoor in aanmerking kwamen, waren 

Hamont-Achel, Lanaken, Riemst en Voeren. In deze gemeenten bedroeg het aantal immigre-

rende Nederlanders meer dan tienmaal hun natuurlijke aangroei en was meer dan 10% van het 

aantal inwoners Nederlanders. Deze gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruik ge-

maakt bij het uitwerken van hun woonbeleid in de gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen.  

In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking rond Albertknoop (zie ook III.3.5.3.) 

werden wat betreft het grensoverschrijdend wonen verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. 

Doelstelling is de woningbouw in Maastricht structureel af te stemmen op deze in de Belgische 

buurgemeenten Lanaken en Riemst. In de praktijk bestaat er immers één gezamenlijke wo-

ningmarkt. Maastrichtenaren en andere Nederlandse Limburgers verhuizen nog vaak naar 

België omdat een huis met tuin daar goedkoper is en de hypotheekrente veelal aftrekbaar blijft. 

Gevolg is dat vooral in Lanaken jonge plaatselijke starters moeten uitwijken naar Bilzen of 

Maasmechelen. De huizenprijzen in Belgisch Limburg stijgen ook los van de Nederlandse in-

stroom, aldus een euregionaal woningonderzoek. In Maastricht is het de bedoeling meer grond-

gebonden woningen te bouwen. Aan Belgische zijde trachten de gemeenten betaalbare wonin-

gen prioritair aan eigen starters te laten toekomen. Op basis van in 2007 binnen Albertknoop 

bestuurlijk gezamenlijk onderschreven aanbevelingen zijn in Lanaken en Maastricht de eigen 

woonprogramma’s kwalitatief aangepast: Maastricht heeft meer grondgebonden woningen in de 

planning, de gemeenten Lanaken en Riemst trachten betaalbare woningen meer aan eigen 

starters te laten toekomen. Kwantitatief heeft inmiddels de gemeente Maastricht het eigen wo-

ningbouwprogramma naar beneden bijgesteld tot circa 1.250 wooneenheden (minder dan de 

gemeente Lanaken). 

5.4. Sociale woningen 

De afgelopen planperiode kregen de gemeenten de mogelijkheid om bovenop hun gesloten 

prognose kleine woonprojecten te realiseren voor sociale koop- en huurwoningen. In het ruimte-

lijk structuurplan provincie Limburg werd een aandeel van minimum 10% sociale woningen per 

gemeente vooropgesteld. De behoefte en maatregelen voor een inhaalbeweging werden on-

derbouwd in de gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen. Het realiseren van sociale woningen 

werd vaak als voorwaarde opgenomen bij het verlenen van principiële akkoorden voor de ont-

wikkeling van woonuitbreidingsgebieden. 
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5.5. Bescheiden woningen 

Voor de realisatie van een bescheiden woonaanbod werd de afgelopen planperiode geen speci-

fiek beleid gevoerd. Er waren immers geen specifieke bepalingen opgenomen in het ruimtelijk 

structuurplan provincie Limburg. De problematiek is dan ook vrij jong. Het is een gevolg van de 

immense prijsstijgingen van woningen en bouwgronden tijdens de laatste jaren waardoor jonge 

koppels of alleenstaanden zich geen eigen woning meer kunnen veroorloven. Dit onderwerp 

werd wel mee onder de loep genomen in een trendonderzoek in verband met nieuwe woonten-

densen dat de deputatie recent heeft laten uitvoeren. Uit dit onderzoek kan worden geconclu-

deerd dat zowel de starters (opstartende jonge gezinnen met of zonder kinderen en met weinig 

financiële middelen), alleenstaanden met kinderen en koppels zonder kinderen op zoek zijn 

naar dit type van woningen.  

5.6. Wonen voor ouderen en zorg 

Het thema ‘wonen voor ouderen en zorg’ werd in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

niet als een specifiek thema belicht. Er werd bijgevolg ook geen specifiek ruimtelijk beleid voor 

gevoerd. Onlangs heeft de deputatie wel een trendonderzoek laten uitvoeren in verband met 

nieuwe woontendensen en zorg waarin dit thema werd uitgediept. Het aspect ‘zorg’ is daarbij in 

brede zin uitgewerkt. Het gaat niet alleen over ouderen maar ook meer generiek over alle men-

sen die in verschillende fasen van hun leven zorg behoeven (chronisch zieken, mensen met 

een handicap of met een tijdelijke zorgbehoefte enz.). Dit heeft geleid tot een aantal kwalitatieve 

aanbevelingen.  

5.7. Instroom van militairen 

Afgelopen planperiode konden gemeenten die werden geconfronteerd met een belangrijke 

instroom van militairen als gevolg van de reorganisaties van het Belgische leger, voor de nood-

zakelijke huisvesting een beroep doen op de woonreserve. Onder andere Leopoldsburg en 

Hechtel-Eksel maakten hiervan gebruik bij het vaststellen van het woonbeleid en de woonpro-

grammatie in hun gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

5.8. Woonwagenterreinen 

5.8.1. Residentiële staanplaatsen 

De provincie erkent in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg de woonwagen als een 

volwaardige woonvorm. De invulling van de behoefte aan residentiële woonwagenterreinen is 

voornamelijk een gemeentelijke taak.  

Op 4 maart 2004 heeft de provincie een brief gericht aan de kleinstedelijke gebieden waarin zij 

wees op de door hun te realiseren taakstelling met betrekking tot de realisatie van staanplaat-

sen op residentiële woonwagenterreinen. In deze brief werd benadrukt dat het realiseren van 

deze taakstelling één van de vereisten is waaraan moet worden voldaan ter goedkeuring van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de goedgekeurde structuurplannen van de betrok-

ken gemeenten werden telkens één of meerdere zones aangeduid als locatie voor de aanleg 

van standplaatsen op residentiële woonwagenterreinen. 

In het kader van de afbakening van de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden (Sint-

Truiden en Tongeren) en de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau (Beringen, Bilzen, 
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Bree, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt - Overpelt) neemt de provin-

cie de taakstelling van de woonwagenterreinen mee op in de onderhandelingen. 

Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied 

Hasselt - Genk op te nemen bij het afbakeningsproces. 

In de praktijk hebben alleen Bilzen en Bree een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-

ringsplan voor een woonwagenterrein. Meeuwen-Gruitrode (gemeente in het buitengebied) 

stelde ook een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de herlokalisatie van een bestaand terrein. Dit 

is ondertussen goedgekeurd voor 4 standplaatsen voor de herlokalisatie van bestaande woon-

wagens en voor 2 standplaatsen die uitdovend zijn. Maaseik overweegt een uitbreiding van zijn 

woonwagenterrein met 15 staanplaatsen en Zonhoven is bezig met een ruimtelijk uitvoerings-

plan voor 12 staanplaatsen op hun grondgebied.  

Leopoldsburg, Lommel, Neerpelt-Overpelt, Tongeren en Beringen hebben nog geen woonwa-

genterrein. Er werd ook nog geen locatie bestemd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-

plan.  

In 2010 zijn er 157 staanplaatsen gerealiseerd op legale terreinen in de stedelijke gebieden en 

2 terreinen bestemd voor woonwagens met ruimte voor 21 staanplaatsen. De taakstelling is 

bijgevolg niet gehaald. 

tabel b: vergelijking taakstelling en gerealiseerde staanplaatsen 

 taakstelling 

RSPL 

inclusief Beringen 

(tot 2007) 

taakstelling 

RSPL 

tot 2010 

werkelijke aantallen 

opgenomen in elk goed-

gekeurd gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan 

reeds gerealiseer-

de staanplaatsen 

op legale terreinen 

(2004) 

reeds gerealiseerde staan-

plaatsen op legale terreinen 

(2010) 

Hasselt 90 26 - 40 18 26 

Genk  50 46 46 

Bilzen 12 13 2 6  

Bree 6 7 0 9  

Leopoldsburg 6 8 0  

Lommel 14 15 0  

Maaseik 9 (24) 24 24 

Maasmechelen 16 (28) 28 28 

Neerpelt-Overpelt 15 16 0  

Sint-Truiden 17 (18) 18 18 

Tongeren 14 17 0  

Beringen 17 22 0  

totaal  216 258/280 136 157 

Ham  0 (7) 7 7 

As  0 (6) 6 6 

Meeuwen-Gruitrode 0 0 0 4 

totaal  216 271/280 149 174 
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5.8.2. Doortrekkersterreinen 

In het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg werd in verband met doortrekkersterreinen 

opgemerkt dat in heel Vlaanderen nauwelijks standplaatsen voor doortrekkers zijn te vinden. De 

bestaande legale terreinen zijn soms te weinig verbonden met de lokale nederzettings- en voor-

zieningenstructuur. De Vlaamse woonwagencommissie wenst per provincie 100 standplaatsen 

voor doortrekkers te voorzien voor 2010.  

5.8.3. Seizoenarbeiders 

Op 19 maart 2008 stelde de provincieraad de provinciale stedenbouwkundige verordening met 

betrekking tot de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders definitief vast. Bij besluit van 26 mei 

2008 heeft de bevoegde Vlaamse minister het besluit van de provincieraad van Limburg goed-

gekeurd.  

Jaarlijks werken enkele duizenden arbeidskrachten als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw. 

Het merendeel van die gelegenheidswerknemers komt hiervoor tijdelijk uit het buitenland over. 

Voor een bedrijfsleider uit de land- en tuinbouwsector is het niet altijd evident om zijn seizoen-

arbeiders te huisvesten. Vaak worden zij ondergebracht in woonunits, stacaravans, wooncon-

tainers of andere tijdelijke constructies. Deze constructies zijn vaak esthetisch niet te verant-

woorden in de landschappelijk waardevolle open agrarische landschappen. Met de provinciale 

verordening werd vastgelegd dat tijdelijke vergunningen voor verplaatsbare constructies slechts 

mogelijk zijn tot een bepaalde einddatum, namelijk tot en met 1 december 2011. Dit zou de 

sector in de mogelijkheid hebben moeten stellen om structurele oplossingen uit te werken voor 

de huisvesting van tijdelijke seizoenarbeiders. Er zijn algemene regels opgenomen met betrek-

king tot het herstel in de oorspronkelijke toestand bij het verstrijken van de vergunde tijdsperio-

de.  

De verordening beperkt zich tot de seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector en tot tijde-

lijke constructies. In de bouwsector zouden de structuur en cijfers van de seizoensarbeid an-

ders zijn dan deze in de agrarische sector.  
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6. Actuele trends en uitdagingen 

6.1. Bevolkingsevolutie en gezinsverdunning  

In de periode 1992 - 2008 was de toename van de bevolking in de provincie Limburg (+9,4%) 

groter dan in Vlaanderen (+6,3%). Ook het aantal huishoudens steeg tussen 1992 en 2008 in 

de provincie Limburg (+22,9%) sterker dan in Vlaanderen (+14,8%). 

Tussen 1992 en 2008 groeide het aantal alleenstaanden in Limburg aan met 64,9%. Ook het 

aandeel van de alleenstaanden in het totaal aantal huishoudens werd sterker: van 18,3% naar 

24,6%. Eén op vier huishouden bestaat uit een alleenstaande in de provincie. Er is dus sprake 

van een stijging van 6,3 procentpunten (ppt) in Limburg. Ter vergelijking: in Vlaanderen steeg in 

diezelfde periode het aantal huishoudens met 36,7% en het aandeel alleenstaanden steeg 

maar met 4,8 ppt. 

In Limburg verloopt de gezinsverdunning sneller dan gemiddeld in Vlaanderen. De gezinsgroot-

te in Limburg daalde tussen 1992 en 2008 van 2,82 personen per huishouden naar 2,51 perso-

nen per huishouden (-0,31). In Vlaanderen was er een daling van 2,55 naar 2,36 personen per 

huishouden (-0,19). 

tabel c: evolutie van de bevolking tussen 1992 en 2008 

 1992 2008 index (1992 = 100) verschil (ac) 

totale bevolking 

Limburg 755.593 826.690 109,4 +71.097 

Vlaams gewest 5.794.857 6.161.600 106,3 +366.743 

private huishoudens 

Limburg 266.095 326.925 122,9 +60.830 

Vlaams gewest 2.245.483 2.576.974 114,8 +331.491 

alleenstaanden 

Limburg 48.802 80.481 164,9 +31.679 

Vlaams gewest 561.095 767.133 136,7 +206.038 

Bron:  FOD economie - algemene directie statistiek en economische informatie, dienst demografie 

tabel d: groei van het aandeel alleenstaanden en afname van de gezinsgrootte  

 1992 2008 evolutie (in ppt) 

groei van het aandeel alleenstaanden (%) 

Limburg 18,3 24,6 +6,3 

Vlaams gewest 25,0 29,8 +4,8 

afname van de gezinsgrootte 

Limburg 2,82 2,51 -0,31 

Vlaams gewest 2,55 2,36 -0,19 

Bron:  FOD economie - algemene directie statistiek en economische informatie, dienst demografie 

Bij vergelijking van de prognoses b van de evolutie van het aantal gezinnen in Limburg bij een 

zwakke en sterke gezinsverdunning voor de periode 2005 - 2025 en de werkelijke groei van het 

 

 
b   Er wordt uitgegaan van de SVR-prognose: prognose van de studiedienst Vlaamse regering. Dit is 

een huishoudprognose over de periode 2005 - 2025 voor alle Vlaamse gemeenten. De technische 
achtergrond van deze prognoses is beschreven in SVR - Technisch rapport 2007/1.  
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In de periode 1997 - 2007 kan een verdere vergrijzing van de gezinsstructuur worden vastge-

steld. Tegelijkertijd is er een afname van het aantal 20 - 34 jarigen. Dit betekent dat er minder 

starters zijn dan voorheen op de Limburgse woonmarkt.  

Intussen blijken ook de traditionele gezinsvormen en hun levenspatronen te veranderen. De 

gezinsstabiliteit daalt. Jongeren verlaten veel meer dan vroeger de ouderlijke woning zonder 

daarom samen te gaan wonen. Er ontstaan nieuwe gezinsvormen en het aantal éénouderge-

zinnen en alleenstaanden neemt toe.  

Niet alleen de levensloop van de gezinnen wijzigt maar ook de tijdsbesteding is aan verande-

ring onderhevig. Het krijgen van kinderen wordt uitgesteld. Er is een toename van het aantal 

tweeverdieners. Ook deze veranderingen hebben hun weerslag op het woningmarktgedrag. 

Samen met de stijging van de woningprijzen resulteren bovenstaande veranderende gezins- en 

levenspatronen vooral in een sterkere vraag naar kleinere woningen. Het gaat dan niet enkel 

om appartementen maar ook om kleinere woningtypes die grondgebonden zijn en met een 

kleine tuin of met voldoende gemeenschappelijk of publiek groen in de nabije omgeving. 

Onderstaande figuur toont het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwbouw in de 

periode 1996 - 2007 in Limburg. In deze periode blijkt dat vooral het aantal vergunde apparte-

menten toenam. Terwijl in 1996 nog 75% van alle bouwvergunningen eengezinswoningen be-

trof, is dit aandeel in 2007 gedaald tot 38%. Er kan dus duidelijk worden gesproken van een 

appartementisering. Aan de nood aan kleine grondgebonden woningen op een klein perceel 

blijkt veel minder te zijn ingespeeld ondanks de behoefte die ook op dat vlak bestaat.  

figuur c: aantal toegestane bouwvergunningen in Limburg 

 
Bron: ADSEI 

6.3. Buitenlandse woondruk 

Op het vlak van het grensoverschrijdend wonen voelen beide provincies Limburg de noodzaak 

aan om grensoverschrijdende migraties beter te monitoren en inzicht te verwerven in de impact 

van het krimpscenario in Zuid-Limburg (Nederland) op de Vlaamse en Nederlandse woning-

bouwmarkt. Zo hebben de gemeenten Lanaken en Maastricht hun eigen woonprogramma’s 

kwalitatief aangepast en beter op elkaar afgestemd. 
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figuur d: evolutie van het aantal buitenlandse inwijkingen uit Nederland naar de provincie 
Limburg (loop 1989 - 2007)  

 

Bron:  FOD Economie - algemene directie statistiek en economische informatie, dienst demografie 

Verwerking:  provincie Limburg - directie mens - steunpunt sociale planning 

In 2007 vestigden zich 3.437 Nederlanders in Limburg. Sinds 1989 neemt dit aantal toe. Het 

aantal Nederlandse migranten dat jaarlijks naar Limburg komt, is tussen 1989 en 2007 meer 

dan verdubbeld. De laatste jaren stabiliseert deze inwijking zich rond het hoogtepunt van 3.500 

Nederlandse inwijkingen per jaar. Vooral de grensgemeenten met Nederland in Noord-Limburg 

en het Maasland oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Lanaken mocht in 2007 het meeste 

Nederlandse nieuwkomers verwelkomen (549) maar ook Lommel (329), Hamont-Achel (246), 

Riemst (212) en Maasmechelen (278) waren erg in trek.  

Onderstaande tabel toont aan welke gemeenten het meeste onder druk staan. Deze tabel rela-

teert het aantal buitenlandse inwijkingen uit Nederland aan het inwonersaantal. In verhouding 

tot het aantal inwoners is de druk het hoogst in Lanaken (22 Nederlandse inwijkelingen per 

1.000 inwoners), Hamont-Achel (17,7), Riemst (13,1), Neerpelt (12,7) en Voeren (12,6). Deze 

vijf gemeenten scoren veel hoger dan het Limburgs gemiddelde. Maar ook andere gemeenten 

uit het noorden van Limburg en uit het Maasland scoren hoger dan het Limburgs gemiddelde. 

Tegenover deze immigratie staat echter ook een emigratie van Nederlanders. In 2007 waren er 

3.437 nieuwkomers maar trokken er ook 1.586 Nederlanders weg uit Limburg. 

Ondertussen zijn er al negen gemeenten waarvan meer dan 10% van de inwoners Nederlan-

ders zijn. 
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tabel e: buitenlandse inwijkingen afkomstig van Nederland per 1.000 inwoners (2009) 

  

  
buitenlandse 

inwijkingen van Nederland 
(teller) 

totale bevolking
(noemer)

indicator
(in %)

standaardscore rang 

Alken     1  11.153  0,1  -0,76 42 
As   17 7.605 2,2 -0,36 17 
Beringen   49 41.984 1,2 -0,56 26 
Bilzen   89 30.384 2,9 -0,23 16 
Bocholt   95 12.561 7,6 0,63 12 
Borgloon   4 10.339 0,4 -0,70 38 
Bree   75 14.774 5,1 0,17 15 
Diepenbeek   10 18.001 0,6 -0,67 35 
Dilsen-Stokkem  138 19.296 7,2 0,56 13 
Genk   86 64.294 1,3 -0,52 22 
Gingelom   2 7.966 0,3 -0,73 40 
Halen   5 8.812 0,6 -0,67 34 
Ham   12 9.974 1,2 -0,55 24 
Hamont-Achel  246 13.898 17,7 2,52 2 
Hasselt   59 71.543 0,8 -0,62 28 
Hechtel-Eksel  88 11.612 7,6 0,64 11 
Heers   1 6.898 0,1 -0,75 41 
Herk-de-Stad  10 11.958 0,8 -0,62 27 
Herstappe   0 84 0,0 -0,77 43 
Heusden-Zolder  53 31.278 1,7 -0,46 20 
Hoeselt   11 9.412 1,2 -0,56 25 
Houthalen-Helchteren  23 29.993 0,8 -0,63 30 
Kinrooi   143 12.118 11,8 1,42 6 
Kortessem   3 8.151 0,4 -0,70 39 
Lanaken   549 24.935 22,0 3,32 1 
Leopoldsburg  26 14.636 1,8 -0,44 19 
Lommel   329 32.424 10,1 1,11 8 
Lummen   9 14.007 0,6 -0,65 32 
Maaseik   201 24.139 8,3 0,77 9 
Maasmechelen  278 36.661 7,6 0,64 10 
Meeuwen-Gruitrode  6 12.664 0,5 -0,68 37 
Neerpelt   207 16.247 12,7 1,59 4 
Nieuwerkerken  0 6.707 0,0 -0,77 43 
Opglabbeek   14 9.807 1,4 -0,51 21 
Overpelt   160 13.719 11,7 1,39 7 
Peer   33 15.996 2,1 -0,39 18 
Riemst   212 16.145 13,1 1,67 3 
Sint-Truiden   21 38.828 0,5 -0,67 36 
Tessenderlo   14 17.228 0,8 -0,62 29 
Tongeren   38 29.859 1,3 -0,54 23 
Voeren   53 4.207 12,6 1,57 5 
Wellen   5 7.102 0,7 -0,64 31 
Zonhoven   13 20.306 0,6 -0,65 33 
Zutendaal   49 6.985 7,0 0,53 14 

Maasland               1.309  117.149  11,2     

Midden-Limburg        271 228.534 1,2  

Noord-Limburg         1.239 143.895 8,6  

West-Limburg          178 149.877 1,2  

Zuid-Limburg           440  187.235  2,3     

Limburg     3.437  826.690  4,2     

Vlaams gewest          9.849  6.161.600  1,6     

     standaardafwijking  5,4   

Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie (loop 2007) 

Verwerking: provincie Limburg - 2de Directie Welzijn - stafdienst Strategie en Planning - Studiecel 

legende standaardscores:          

z < -1,5: -1,5 < z < -0,5: -0,5 < z < +0,5: +0,5 < z < +1,5: z > +1,5: 

veel lager dan Limburg lager dan Limburg gemiddeld hoger dan Limburg veel hoger dan Limburg 
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6.4. Decreet grond- en pandenbeleid 

Op 1 september 2009 trad het decreet grond- en pandenbeleid in werking. Het is onder andere 

gericht op het ontwikkelen van een bijkomend sociaal en bescheiden woonaanbod. Hiervoor 

legt het procentuele objectieven op aan bouwprojecten en verkavelingen met meerdere wonin-

gen en aan ruimtelijke uitvoeringsplannen die woongebied bij creëren.  

6.4.1. Sociale huur- en koopwoningen 

Het sociaal objectief, bestaande uit sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, bepaalt 

voor elke gemeente het aantal te realiseren sociale woningen voor de periode 2009 - 2020. 

Zowel de gemeenten als de provincie krijgen een rol toebedeeld in het realiseren van het soci-

aal woonaanbod van 65.000 woningen en kavels voor heel Vlaanderen tegen 2020. Op basis 

van het aantal huishoudens werd de verdeling gemaakt over de provincies. Voor Limburg bete-

kent dit een realisatie van 5.590 sociale huurwoningen, 3.150 sociale koopwoningen en 150 

sociale kavels. 

Voor de sociale koopwoningen en kavels geldt een provinciaal objectief. De deputatie zal in 

samenspraak met de gemeenten een verdeling maken van dit provinciaal objectief. Het is de 

taak van de provincie om de 3.150 sociale koopwoningen en de 150 sociale kavels die aan 

Limburg worden toegewezen, te verdelen over de gemeenten. Voor de sociale huurwoningen 

heeft Vlaanderen een berekening per gemeente gemaakt. Het na te streven sociaal huurobjec-

tief werd bepaald op 9%. 

6.4.2. Bescheiden woonaanbod 

De verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod is naast de verwezenlijking van een soci-

aal woonaanbod één van de onderwerpen die werden behandeld in het decreet grond- en pan-

denbeleid. Onder een bescheiden woonaanbod worden kavels met een maximale oppervlakte 

van 500 m², woonhuizen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³ en overige woongele-

genheden (bijvoorbeeld appartementen) met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³ ver-

staan. Deze maximale oppervlakte- en volumenormen kunnen verder worden beperkt in een 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.  

6.5. Wonen voor ouderen en zorg 

De tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt dat in de provinciale 

structuurplannen de specifieke behoefte aan woongelegenheid voor ouderen als een bijkomend 

afwegingscriterium kan worden gehanteerd voor de uitwerking van de gewenste nederzettings-

structuur, rekening houdend met een regionale spreiding en een differentiatie van de gewenste 

woonvormen. De woonbehoefte voor ouderen en toename van het zorgaanbod moeten vol-

doende worden vertaald in gemeentelijke structuurplannen.  

Uit het trendonderzoek ruimtelijke ordening (provincie Limburg) blijkt dat er verschillende ten-

densen en trends kunnen vastgesteld worden binnen het zorgwonen. 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

32 

6.5.1. Vergrijzing 

Het aantal 80+ zal tussen 2007 en 2025 quasi verdubbelen van circa 30.000 naar meer dan 

50.000. Het aantal 65+ jarigen stijgt geleidelijk van circa 180.000 naar 280.000. Als gevolg van 

deze steeds ouder wordende bevolking stijgt de specifieke behoefte aan wonen en zorg. Het 

aantal ouderen met zeer specifieke en intensieve eisen op het vlak van zorg neemt eveneens 

toe. De vergrijzing leidt immers onvermijdelijk tot meer (en andere) ziekten met een dikwijls 

meer intensieve behandeling. In het Koepelplan Zorgstrategische planning Limburg van 2006 

werden grote tekorten vastgesteld. Vooral bij de rusthuizen en de serviceflats nemen deze 

tekorten een grote omvang aan. 

6.5.2. Individualisering 

Een groter wordend aantal senioren en medioren wil steeds langer bewust zelfstandig leven en 

ouder worden (active ageing), en zo weinig mogelijk afhankelijk wil zijn van anderen. Zij willen 

zo lang mogelijk het leven in eigen handen houden.  

6.5.3. Polarisatie tussen rijk en arm 

Een groter wordende groep van senioren krijgt het steeds moeilijker om met hun beperkt pensi-

oen rond te komen. Gespecialiseerde zorg, of zelfs de huur van een ouderenwoning, wordt voor 

hen erg duur of zelfs onbetaalbaar. De huidige financiële crisis en de besparingen op verschil-

lende overheidsuitgaven in de sociale zorg zullen de polarisatie enkel versterken.  

6.5.4. Samenwerking tussen zorginstellingen 

In woonzorgdecreet worden de woonzorgnetwerken geïntroduceerd. Ook lokale besturen gaan 

aan de slag gaan met het afbakenen van zorgregio’s op hun grondgebied. Tevens leiden de 

voorwaarden die worden gesteld aan de financiering van zorginstellingen, quasi onvermijdelijk 

tot fusies en de bouw van nieuwe ziekenhuiscomplexen. Door het fuseren en het concentreren 

van het zorgaanbod op één locatie, centraal in het verzorgingsgebied, zijn deze nieuwbouwpro-

jecten steeds beduidend groter dan de oorspronkelijke instellingen. Dit heeft ruimtelijke conse-

quenties. Niet enkel de ruimtebehoefte maar ook de verkeersgeneratie stijgt. 

6.5.5. Continuïteit in het verzorgen 

Door het verbreden van het zorgaanbod (meer thuiszorg) zullen in de directe nabijheid van 

ziekenhuizen ondersteunende zorgfaciliteiten ontstaan voor complexe en zwaar zorgbehoeven-

den. Zorghotels, waar familieleden de mogelijkheid wordt geboden te overnachten en ontslagen 

patiënten verblijven in functie van hun revalidatie en herstel, zijn hiervan een voorbeeld. Ook 

totaalconcepten als woonzorgcentra en meegroeicampussen trachten een deel van de nieuwe 

vraag in te vullen met een zorgaanbod dat wordt afgestemd op de individuele noden van de 

bewoner.  

6.5.6. Outsourcing in functie van verdere professionalisering 

Ondersteunende activiteiten verlaten hun traditionele locatie op de campussen en verplaatsen 

zich naar het bedrijventerrein van waaruit de distributie wordt geregeld. Het afstoten van deze 

activiteiten verhoogt de logistieke verkeersgeneratie van en naar de zorginstelling. In die zin 
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moet echter rekening worden gehouden met extra verkeersbewegingen indien veel kleinere, 

verspreide locaties moeten worden bevoorraad. Kleinschaligheid en het verspreid aanbod van 

zorg zijn op vlak van de logistieke stromen van goederen en personeel minder efficiënt en evi-

dent. De trend zal echter in de toekomst versneld worden verder gezet.  

6.5.7. Vervaging tussen zorg en wonen 

De geleidelijke vervaging tussen zorg en wonen levert een brede reeks aan nieuwe woon- en 

zorgtypologieën die elk inspelen op een specifieke mate van zorg. Tussen de traditionele wo-

ning en het traditioneel rusthuis ontstaan verschillende voorzieningen met geleidelijke gradaties 

van zorg, gaande van individuele zelfstandige woonvormen, over semi-zelfstandige woonvor-

men tot collectieve beschermde woonvormen.  

6.5.8. Privatisering van de (ouderen)zorg 

Private partijen zijn door de groeiende vraag steeds meer geïnteresseerd in de zorgmarkt en 

het zelfstandig ouder worden. De kans is echter reëel dat private partijen door het streven naar 

winstmaximalisatie minder oog hebben voor het leveren van kwaliteit. Dit heeft niet uitsluitend 

effecten op het vlak van het leveren van kwalitatieve zorg op maat maar eveneens op de ruim-

telijke kwaliteit van het totaalconcept. Om een uitgebreid pakket aan zorg en ondersteunende 

diensten te willen aanbieden is er ook een aanzienlijk aantal woningen aan een hogere prijs-

klasse nodig om rendabel te kunnen zijn. Deze programma’s overschrijden dikwijls de draag-

kracht van de kern. PPS-constructies met de overheid als kwaliteitsbewaker bieden hier echter 

kansen. 

6.5.9. Technologische evoluties in de medische sector 

Er gebeurt een geleidelijke omschakeling naar daghospitalisatie. Bevraging en inventarisaties 

hebben uitgewezen dat, op voorwaarde dat een frequent en kwalitatief openbaar vervoeraan-

bod aanwezig is, vooral bezoekers gebruik maken van het openbaar vervoer. Patiënten gebrui-

ken uitsluitend de wagen om naar het ziekenhuis te gaan. Indien de trend naar meer daghospi-

talisatie zich verder zet, zal het belang aan een goede autobereikbaarheid en voldoende par-

keervoorzieningen verder toenemen.  

6.5.10. Strengere regelgeving 

Meer regels inzake veiligheid en hygiëne vinden noodzakelijkerwijs een vertaling in het architec-

tuurontwerp en de interne organisatie van zorginstellingen. Er wordt sneller gekozen voor 

nieuwbouw dan voor renovatie van het bestaand patrimonium omwille van de kostprijs. Dit 

resulteert in het afstoten van dit patrimonium. Het is echter niet evident om voor typische zie-

kenhuisgebouwen nieuwe functies te vinden.  

6.5.11. Zorgboulevard 

In Vlaamse ziekenhuizen concentreren verschillende soorten van dienstverlening voor bezoe-

kers en patiënten zich aan de inkom. Ook in een binnenstedelijke omgeving vindt er in de nabij-

heid van zorginstellingen een verschuiving van het dienstenaanbod plaats. Naarmate de zorg-

instelling aan belang toeneemt en groeit, daalt het aantal huisdokters in de omgeving aanzien-
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lijk, maar is de lokale middenstand met meer bloemenwinkels en bakkers beter vertegenwoor-

digd.  

6.6. Woonwagenterreinen 

Uit de erkenning van een woonwagen als volwaardige woonvorm vloeit de verplichting voort om 

te voorzien in voldoende legale en degelijke standplaatsen, evenwichtig verspreid over heel 

Vlaanderen. Een brief van 14 oktober 2009 van de bevoegde Vlaams minister vestigt hier nog-

maals de aandacht op. In het regeerakkoord gaat de Vlaamse regering het engagement aan 

erop toe te zien dat de lokale besturen hun afspraken nakomen om voldoende en duurzame 

doortrekkersterreinen en vaste staanplaatsen te realiseren voor woonwagenbewoners.  

6.7. Seizoenarbeiders 

Tussen 2003 en 2008 is het aantal seizoenarbeiders dat tijdelijk moest worden gehuisvest, 

gestegen van 300 naar 8.000.  

De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake de tijdelijke huisvesting van seizoenar-

beiders loopt af op 1 december 2011. Hoewel de verordening de mogelijkheid bood om structu-

rele oplossingen uit te werken voor de huisvesting van tijdelijke seizoenarbeiders, werden tot op 

heden vanuit de agrarische sector echter nog geen oplossingen naar voor gebracht. Het pro-

bleem bestaat nog steeds. Wel worden af en toe bouwvergunningen aangevraagd / verleend 

voor het oprichten van permanente huisvesting voor seizoenarbeiders. 
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7. Aanpassingen aan de bestaande nederzet-
tingsstructuur 

In DEEL III.2 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR hoofdstuk 7. AANPASSINGEN AAN DE BE-

STAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR wordt onderstaande tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

Het betreft een nieuw hoofdstuk waarin de aanpassingen aan de bestaande nederzettingsstruc-

tuur worden samengevat.  

 

Het gevoerd ruimtelijk beleid in de periode tot de herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg noch de actuele trends en uitdagingen vormen een aanleiding tot een wijzi-

ging van de bestaande nederzettingsstructuur. 

Omwille van de selectie van Beringen als kleinstedelijk gebied in het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen wordt de gemeente informatief beschreven als autonome kleine stad. Omdat de 

bestaande ruimtelijke structuur van de stadskern sterke gelijkenissen vertoont met de overige 

kernen binnen de bebouwde stroken op heuvelruggen te West-Limburg wordt Beringen binnen 

de context van deze dorpenband beschreven. 
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III. 3. Ruimtelijk-economische structuur 
DEEL III.3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR wordt achteraan (bladzijde 79) aan-

gevuld met drie nieuwe hoofdstukken. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ‘Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid’. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Actuele trends en uitdagingen’. 

Hoofdstuk 7 heeft als titel: ‘Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk-economische structuur’. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 
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3.  Bestaande ruimtelijk-economische structuur 

3.1. Concentratie van bedrijventerreinen 

3.1.2. Elementen 

In de kaartenboek wordt KAART 19 met als titel “BESTAANDE CONCENTRATIES VAN BE-

DRIJVENTERREINEN” vervangen door volgende geactualiseerde kaart 19. Naar de kaart 

wordt verwezen in DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. 

BESTAANDE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijven-

terreinen” onder “3.1.2. Elementen” (bladzijde 63). 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt toegevoegd als ‘kleine stad’. Voor de bedrijventerreinen ‘Oude Bunders’ 

(Maasmechelen), ‘Rotem’ (Dilsen-Stokkem) en ‘Kanaal-Noord’ (Bree) zijn via planprocessen 

stroken voor watergebonden activiteiten vastgelegd (zie ook hoofdstukken 5 en 7). 

kaart 19: bestaande concentraties van bedrijventerreinen 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” 

onder “3.1.2. Elementen” wordt de tekst (bladzijde 63) geschrapt (tekst tussen de kaarttitel en 

de subtitel “regionale stad”). 

Ter verduidelijking 

Er wordt niet langer naar de oppervlakten verwezen bij de beschrijving van de bedrijventerrei-

nen. Deze zijn aan verandering onderhevig en als dusdanig op deze plaats niet essentieel voor 

de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur. Zij worden geschrapt. 

Regionale stad 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” in 

“3.1.2. Elementen” onder de subtitel “Regionale stad” wordt de tekst (bladzijde 63) vervangen 

door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De oppervlakten leveren geen essentiële bijdrage tot de beschrijving. Deze zijn aan verandering 

onderhevig en als dusdanig op deze plaats niet essentieel voor de beschrijving van de be-

staande ruimtelijke structuur. Zij worden geschrapt. 

De regionale stad Hasselt - Genk ligt in het verstedelijkt gebied van Limburg en in het econo-

misch netwerk Albertkanaal. Het gebied heeft enerzijds een groot aanbod aan regionale stede-

lijke voorzieningen en diensten (onderwijs, kantoren, wetenschapspark, multimedia, gerecht, 

enz.) en anderzijds een grote aanwezigheid van bedrijventerreinen. Genk heeft meerdere indu-

striegebieden waarvan Genk-zuid en Genk-noord de grootste zijn. Het industriegebied Genk-

zuid vertegenwoordigt circa 70% van het totaalaanbod binnen de vier gemeenten (Hasselt, 

Genk, Zonhoven, Diepenbeek) en kent een trimodale ontsluiting (spoor, water, weg). Diepen-

beek heeft met het wetenschapspark en de universiteit een belangrijke troef. Door een goede 

ontsluiting via Universiteitslaan kan dit gebied vanuit ruimtelijk oogpunt het stedelijk gebied van 

Hasselt - Genk versterken. Hasselt - Genk geniet van een multimodale ontsluiting, zowel voor 

personen- als voor goederenvervoer. 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

39 

Kleine stad 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” in 

“3.1.2. Elementen” onder de subtitel “Kleine stad” wordt de tekst (bladzijden 63 - 65) integraal 

(met zijn verschillende onderverdelingen) vervangen door onderstaande tekst en zijn onderver-

delingen. 

Ter verduidelijking 

De oppervlakten leveren geen essentiële bijdrage tot de beschrijving. Net zoals de namen van 

de verschillende bedrijven zijn zij aan verandering onderhevig en als dusdanig op deze plaats 

niet essentieel voor de beschrijving van de bestaande ruimtelijk-economische structuur. Zij 

worden geschrapt. 

Te Lommel zijn de voormalige PRB-terreinen intussen gesaneerd en is de ontwikkeling opge-

start. 

Sint-Truiden 

Sint-Truiden beschikt over zes grotere bedrijventerreinen, gelegen rondom de kern. De grootste 

bedrijventerreinen zijn Schurhovenveld en het Domein van Brustem. Schurhovenveld is enkel 

via de weg ontsloten maar het Domein van Brustem is gelegen aan een landingsbaan (militair 

domein). Overige terreinen zijn Fabriekstraat, Ziekerenveld, Terbiest en Melveren. 

Tongeren 

Van de drie bedrijventerreinen in Tongeren liggen er twee, het zuidelijk Overhaem en de kmo-

zone noord, vrij dicht tegen de belangrijkste kern en het stedelijk gebied Tongeren. De ont-

sluiting van Overhaem is moeizaam in de richting van E313. De spoorontsluiting kent weinig of 

geen gebruik. De kmo-zone noord, ook Gasthuisbosdreef genaamd, is nog gedeeltelijk uit te 

rusten. Het grootste terrein, Tongeren-oost, is georiënteerd op E313.  

Bilzen 

Het belangrijkste bedrijventerrein van de provincie, Genk-zuid, strekt zich uit tot op het grond-

gebied van de gemeente Bilzen maar wordt door zijn ligging (grotendeels in Genk en gelegen 

naast het Albertkanaal) niet beschouwd tot de bedrijventerreinen van het kleinstedelijk gebied 

Bilzen. Daarnaast zijn in Bilzen vier kleinere bedrijventerreinen gesitueerd: Eikaert, Kleine 

Spouwen, Bilzen-oost (Spelver) en Intercompost. Grenzend aan Bilzen en gelegen aan het op- 

en afrittencomplex van E313, is het bedrijventerrein van Hoeselt gelegen. In Bilzen bevindt zich 

tevens het specifiek regionaal bedrijventerrein voor agro-industrie voor de groengroothandel 

Peters. Dit laatste bedrijventerrein is in 2008 bestemd via een gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-

plan. 

Bree 

In de gemeente Bree zijn drie bedrijventerreinen gevestigd. Het grootste terrein, Bree-Kanaal, 

sluit aan bij de historische kern van Bree. Het is gelegen aan de Zuid-Willemsvaart. De ont-

sluiting gebeurt voornamelijk via de weg, ook al ligt Bree vrij geïsoleerd ten opzichte van de 

hoofdwegenstructuur. In deelplan 5 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening 

kleinstedelijk gebied Bree’ is een zone voor watergebonden bedrijvigheid voorzien. De overige 

kleinere terreinen zijn Peerderbaan en Vostert. 

Beringen 

De bedrijventerreinen van Beringen zijn gesitueerd aan het Albertkanaal, de ring of de auto-

snelweg E313. Ravenshout-Noord is het belangrijkste bedrijventerrein van Beringen, Dit terrein 

is grensoverschrijdend met Ham en Tessenderlo en maakt deel uit van het economisch netwerk 
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Albertkanaal. Het wordt ontsloten via E313. De overige bedrijventerreinen Beringen-haven, 

Beringen-Zuid (Eversel) en Beringen-Noord zijn kleiner in oppervlakte. Zij liggen ten westen van 

de kern Beringen. Beringen-Zuid en Beringen-Noord zijn gelegen aan de ring. 

Leopoldsburg 

Leopoldsburg beschikt over twee kleinere bedrijventerreinen: Leopoldsburg-kanaal en Olmen-

dijk. Het betreft veeleer lokale bedrijven. Voor de tewerkstelling in de gemeente speelt het mili-

tair domein een grote rol. 

Lommel 

In de gemeente Lommel zijn een aantal grotere bedrijventerreinen gesitueerd: Balendijk, Kris-

talpark III (het vroeger Dorperheide), Maatheide, de Testbaan Ford en de uitbreiding Balendijk 

(Kristalpark I en II). Daarnaast ligt een gedeelte van het Nolimpark (Overpelt) op het grondge-

bied van Lommel en is er ook nog een kleiner bedrijventerrein te Kerkhoven. 

De bedrijventerreinen te Lommel zijn goed ontsloten via N71. Een aantal terreinen is bijkomend 

bereikbaar via het water met name Kristalpark III via het kanaal naar Beverlo en Maatheide via 

het kanaal Bocholt - Herentals. Beide terreinen hebben ook een spoorontsluiting. 

Lommel Balendijk, gelegen langs N71 (Mol - Lommel), was oorspronkelijk bedoeld voor grotere 

bedrijven maar werd later voornamelijk aangevuld met plaatselijke kmo's. De uitbreiding Kristal-

park, vastgelegd in een BPA, is opgedeeld in vijf delen: ruimte voor een megaproject, een 

hoogwaardig regionaal terrein voor middelgrote ondernemingen, een zone voor een modern 

bedrijvenpark, een lokaal bedrijventerrein voor kmo’s en een zone voor spoorgebonden terrei-

nen. 

Het voormalig PRB-terrein op het bedrijventerrein ‘Dorperheide’ (Balim), nu Kristalpark III ge-

noemd, is gedemilitariseerd en nu privé-eigendom. De gronden zijn gesaneerd en de ontwikke-

ling ervan is gestart. Kristalpark III ligt langs de spoorlijn Antwerpen - Neerpelt en langs het 

tracé van de IJzeren Rijn en sluit aan op het kanaal naar Beverlo. 

Maatheide is oorspronkelijk geconcipieerd voor grotere bedrijven. Het terrein is goed uitgerust 

(spoor, kanaal, grote omleidingswegen, hoogspanning, aardgas, collectoren). Wegens de vast-

gestelde vervuiling, zelfs na sanering volgens de OVAM-normen, was het terrein niet meer 

aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. In 1996 kreeg het grootste deel van het terrein 

een bestemming als ontginningsgebied. De voedingssector is er sterk aanwezig.  

Maaseik 

Over de gemeente liggen redelijk verspreid vijf bedrijventerreinen. Op het grootste terrein ‘Ja-

gersborg’ zijn diverse niet-industriële activiteiten gevestigd. Het terrein ligt een drietal kilometer 

ten westen van de voornaamste kern. Er is momenteel nog een aanbod als gevolg van het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘regionaal bedrijventerrein Jagersborg’. Hierin zijn de niet-

ontwikkelbare gronden geschrapt en ten noorden van het terrein geherlokaliseerd. 

De overige terreinen zijn Klein-Root, Renkoven, Geisterveld en Schouterden. Geisterveld be-

vindt zich langs de Zuid-Willemsvaart. Renkoven en Schouterden liggen tegen het centrum van 

Maaseik aan. 

Maasmechelen 

In Maasmechelen zijn de meeste van de zeven terreinen langs de Zuid-Willemsvaart gesitu-

eerd.  
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Het belangrijkste terrein, Oude Bunders, ligt nabij E314. De reservatiestrook voor de omlei-

dingsweg voor N78 die volgens het gewestplan over het bedrijventerrein liep, is geschrapt via 

een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierdoor kan nu ook een deel langs het kanaal wor-

den gerealiseerd in functie van watergebonden bedrijvigheid.  

Maneborn, aansluitend tegen de kern en gelegen ten noorden van E 314 en ten westen van de 

Zuid-Willemvaart, heeft nog een beperkt aanbod. Een gedeelte van het lokaal bedrijventerrein 

wordt geschrapt als natuurcompensatie. Met betrekking tot de scheepswerf Sint-Barbara is het 

de bedoeling om na de stopzetting van de scheepswerf deze terreinen te ontwikkelen via een 

project 'wonen aan het water'. 

Andere terreinen zijn Steenkuil, Draaimortel, Greven en Op de Berg. Op de Berg ligt ruimtelijk 

ongelukkig gesitueerd en geïsoleerd op het Kempens Plateau (gelegen in het Nationaal Park 

Hoge Kempen).  

Neerpelt - Overpelt 

Het belangrijkste perifeer gelegen bedrijventerrein voor dit kleinstedelijk gebied is Nolimpark. 

Wegens zijn ligging zijn er vele Nederlandse vestigingen. Maar ook andere internationale be-

drijven zijn er gevestigd. Het terrein ligt ten noorden van de spoorlijn Antwerpen - Neerpelt en 

ten zuiden van het kanaal Bocholt - Herentals. Het is ontsloten door N71 en N74. 

Het volledig ingenomen terrein ‘Zinkfabriek’ sluit aan op Nolimpark. Het terrein is eveneens 

ontsloten via het spoor en via het water. Thans loopt een revitaliseringsstudie waarin mogelijk-

heden voor revitalisering van Nolimpark worden onderzocht met inbegrip van deze zone en de 

relatie met de omgeving alsmede beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 

Nabij het centrum van Overpelt is er nog het terrein 'de Ring'. Het terrein ‘Lommelse Akker’ in 

Neerpelt is tegen het kanaal Bocholt - Herentals en aan het spoor gelegen. Het terrein kampt 

met de problematiek van zonevreemde woningen en waterzieke gronden. Het lokaal bedrijven-

terrein Lillerheide ligt bij het hoofddorp Sint-Huibrechts-Lille en is recent uitgebreid. 

Bedrijventerreinen in de specifieke economische knooppunten 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” in 

“3.1.2. Elementen” onder de subtitel “Bedrijventerreinen in de specifieke economische knoop-

punten” wordt de tekst (bladzijden 65 - 66) integraal (met zijn verschillende onderverdelingen) 

vervangen door onderstaande tekst en zijn onderverdelingen. 

Ter verduidelijking 

De oppervlakten leveren geen essentiële bijdrage tot de beschrijving. Net zoals de namen van 

de verschillende bedrijven en de mate van uitrusting zijn zij aan verandering onderhevig en als 

dusdanig op deze plaats niet essentieel voor de beschrijving van de bestaande ruimtelijk-

economische structuur van de provincie Limburg. Zij worden geschrapt. 

Houthalen-Helchteren 

Verspreid over het grondgebied liggen vier regionale bedrijventerreinen en drie lokale bedrijven-

terreinen.  

Het grootste terrein ‘Centrum Zuid’, uitgebouwd op het mijnterrein met een uitgespreide mijnter-

ril, ligt bij de voornaamste woonkern Houthalen en de kruising van E314 en N74. Het kan poten-
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tieel via het spoor worden ontsloten. Door de goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoe-

ringsplan ‘noord-zuid verbinding N74’ bestaat duidelijkheid over het tracé van N74 c. De verdere 

uitbouw en de ontsluiting van Centrum-Zuid kunnen vervolgens verder worden onderzocht.  

Eveneens belangrijk is het terrein 'Europark' ten oosten van het woongebied van Houthalen. 

Het bestaat uit een menging van grote en middelgrote ondernemingen en plaatselijke kmo’s. De 

ontsluiting ervan is moeilijk en bij de aanleg van N74, conform het tracé van het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan, zal het terrein nog meer geïsoleerd liggen.  

Het regionaal bedrijventerrein ‘Houthalen-oost’ is ingevuld met twee grote regionale bedrijven.  

Het regionaal bedrijventerrein ‘Zwartberg Industrie II’ is grensoverschrijdend met Genk.  

Helchteren-Noord wordt beschouwd als een lokaal bedrijventerrein maar is hoofdzakelijk inge-

nomen door twee regionale bedrijven. Dit bedrijventerrein moet echter verdwijnen bij realisatie 

van het nieuw tracé van N74. Helchteren-Watertoren en Park van Genk zijn twee kleine lokale 

bedrijventerreinen. 

Dilsen-Stokkem 

De terreinen van Lanklaar en Rotem liggen langs de Zuid-Willemsvaart. Voor beide terreinen 

zijn de watergebonden mogelijkheden gefaciliteerd. Daarnaast zijn er enkele kleinere terreinen, 

waaronder Sourveld. 

Lanklaar is door zijn moeilijk verlopende ontsluiting en weinig ordelijk uitzicht niet erg attractief 

voor buitenlandse investeerders. Een opwaardering van het matig profiel is aangewezen.  

Het bedrijventerrein ‘Rotem’ is omringd door open ruimte. Via twee planningsprocessen - een 

verkaveling en een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - verkreeg het terrein een aanbod uit te 

rusten gronden. In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is tevens een betere ontsluiting naar 

Europalaan voorzien. In de verkaveling zijn de gronden aan de Zuid-Willemsvaart als waterge-

bonden bedrijfsgronden bestemd. 

Alken 

In Alken liggen drie bedrijventerreinen tegen het centrum aan. Zij bevatten het overgroot deel 

van de oppervlakte in de gemeente. In de kern Alken bevindt zich het terrein ‘Brouwerij’ en 

‘Uitbreiding brouwerij’. Het terrein ‘Alken - Kolmen’ ligt tussen de spoorlijn Hasselt - Sint-Truiden 

en de expresweg N80. In kader van het aanpakken van knelpunten op bestaande bedrijventer-

reinen heeft de provincie in de vorige planperiode een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

opgemaakt. Dit plan is na goedkeuring vernietigd door de Raad van State. Het is opnieuw defi-

nitief vastgesteld in de provincieraad van 16 maart 2011. 

Hamont-Achel 

Het belangrijkst bedrijventerrein ‘Verkensbos’ ligt langs de spoorweg (IJzeren Rijn) maar de 

ontsluiting verloopt momenteel via de weg (N71). Daarnaast zijn er enkele kleinere terreinen: ’t 

Lo, Haarterheide, Achel-centrum, Achel-station en de ambachtelijke zone NMBS. 

Opglabbeek 

Het enig groot bedrijventerrein ligt perifeer ten opzichte van de belangrijkste kern. Het terrein 

wordt alleen ontsloten via de weg, niet ver van E314. 

 

 
c   Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is ondertussen door de Raad van State geschorst. 
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Economische concentratie van Vlaams niveau 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” in 

“3.1.2. Elementen” onder de subtitel “Economische concentratie van Vlaams niveau” wordt de 

tekst (bladzijde 66) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

 De oppervlakten leveren geen essentiële bijdrage tot de beschrijving. Net zoals de namen 

van de verschillende bedrijven en de mate van uitrusting zijn zij aan verandering onderhevig 

en als dusdanig op deze plaats niet essentieel voor de beschrijving van de bestaande ruim-

telijk-economische structuur van de provincie Limburg. Zij worden geschrapt. 

 Bij de nadere uitwerking van het economisch netwerk Albertkanaal is het bedrijventerrein ‘de 

Schacht’ te Heusden-Zolder niet als onderdeel van dit economisch netwerk opgenomen. 

 Er is beleidsmatig beslist om de onderhandelingen op te starten over het schrappen van het 

tracé van het Cabergkanaal. Na schrapping ontstaat de mogelijkheid tot de ontwikkeling van 

het bedrijventerrein ‘Albertknoop’. 

De zone van het Albertkanaal wordt een economisch netwerk genoemd. Er bevindt zich een 

grote concentratie aan bedrijventerreinen en het gebied is multimodaal ontsloten (spoor, water, 

weg). De hoge aanwezigheid van bedrijvigheid komt voort uit de grote oppervlakten industrie-

gebied voorzien op de gewestplannen voor die zone. De grootste concentratie aan bedrijventer-

reinen bevindt zich in Genk met het zeer groot aaneengesloten terrein ‘Genk-zuid’ en op de 

tweede plaats op het industrieterrein ‘Ravenshout’. Die terreinen situeren zich aan het Albertka-

naal. Op het grondgebied van Genk bevinden zich binnen de bundel van lijninfrastructuren van 

het economisch netwerk, twee multimodale knooppunten, namelijk Genk-Noord (Hermes) en 

Genk-Zuid. 

Het aanbod aan bedrijventerreinen wordt vooral bepaald door het aanbod op Genk-zuid. Door 

een aantal recente gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in kader van het economisch 

netwerk Albertkanaal is bijkomend aanbod gecreëerd, voornamelijk in West-Limburg.  

Op het grondgebied van Lanaken en Maastricht ligt het tracé van het Cabergkanaal dat ener-

zijds bepaalde ontwikkelingen belemmert, vooral in Maastricht, en anderzijds de mogelijkheid 

biedt om de aansluiting van het Albertkanaal naar het Julianakanaal in Nederlands Limburg te 

realiseren. Na schrapping van de reservatiestrook van het tracé van het Cabergkanaal kan 

langs het Albertkanaal op het grondgebied van Lanaken en Maastricht een grensoverschrij-

dend, multimodaal ontsloten bedrijventerrein ‘Albertknoop’ worden ontwikkeld. 

De zone aan het Albertkanaal vormt geen aaneengesloten lint van bedrijventerreinen. Ter hoog-

te van het Vijvergebied Midden-Limburg primeert de natuurfunctie. In West-Limburg en Midden-

Limburg vormt het Albertkanaal een barrière voor de vele beekvalleien die het kanaal dwars 

doorsnijden. In Zutendaal is er nagenoeg geen ontwikkeling van bedrijventerreinen (enkel een 

smalle strook ten noorden van het Albertkanaal) waardoor de natuurlijke structuur van het Park 

Hoge Kempen verbonden is met de open ruimte van Haspengouw.  
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Economische concentratie van provinciaal niveau 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” in 

“3.1.2. Elementen” onder de subtitel “Economische concentratie van provinciaal niveau” wordt 

de tekst (bladzijde 66) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

 De oppervlakten leveren geen essentiële bijdrage tot de beschrijving. Net zoals de namen 

van de verschillende bedrijven en de mate van uitrusting zijn zij aan verandering onderhevig 

en als dusdanig op deze plaats niet essentieel voor de beschrijving van de bestaande ruim-

telijk-economische structuur van de provincie Limburg. Zij worden geschrapt. 

 In de regionale bedrijventerreinen ‘Oude Bunders’ en ‘Rotem’ zijn stroken voor watergebon-

den activiteiten vastgelegd. 

Economische concentraties van provinciaal niveau situeren zich in het zuidelijk gedeelte van 

het Maasland en in Noord-Limburg. 

In het Maasland gaat het over de economische concentratie in het gebied Lanaken - Maasme-

chelen - Dilsen-Stokkem. De bedrijventerreinen hebben een potentiële bimodale ontsluiting via 

N78 naar E314 en de Zuid-Willemsvaart. Voor het terrein ‘Oude Bunders’ is in het ruimtelijk 

uitvoeringsplan voor het ‘regionaal bedrijventerrein Oude Bunders’ echter een strook ingete-

kend voor watergebonden bedrijvigheid. Ook voor de ontwikkeling van het terrein te Rotem is 

via een planproces (verkaveling) de bestemming van watergebonden bedrijvigheid voorzien. 

In Noord-Limburg zijn vele oppervlakten aan bedrijventerreinen voorzien op het gewestplan. 

Lommel en Overpelt hebben daardoor een belangrijk potentieel voor regionale bedrijvigheid. In 

Overpelt bepaalt vooral de bestaande bedrijvigheid de economische structuur, terwijl het in 

Lommel vooral gaat over de combinatie van de bestaande bedrijvigheid met de nog te ontwik-

kelen industrieterreinen. 

Groot bedrijventerrein 

In DEEL III. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. BESTAANDE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “3.1. Concentratie van bedrijventerreinen” in 

“3.1.2. Elementen” onder de subtitel “Economische concentratie van provinciaal niveau” wordt 

de tekst (bladzijde 66) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

 De oppervlakten leveren geen essentiële bijdrage tot de beschrijving. Net zoals de namen 

van de verschillende bedrijven en de mate van uitrusting zijn zij aan verandering onderhevig 

en als dusdanig op deze plaats niet essentieel voor de beschrijving van de bestaande ruim-

telijk-economische structuur van de provincie Limburg. Zij worden geschrapt. 

 Het bedrijventerrein Kristalpark III in Lommel is intussen gesaneerd. 

Grote bedrijventerreinen zijn aaneengesloten industriegebieden met een oppervlakte van min-

stens 350 ha. In Limburg kunnen vier dergelijke terreinen worden onderscheiden: 

 Nolimpark en Zinkfabriek te Overpelt 

 Kristalpark I, II en III te Lommel 

 Ravenshout of Tessenderlo-Paal  

 Genk-zuid. 
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5. Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid 

In DEEL III.3 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR onder hoofdstuk 5. EVALUATIE 

VAN HET GEVOERD RUIMTELIJK BELEID wordt onderstaande tekst, inclusief de bijhorende 

tabellen en figuren toegevoegd. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 

5.1. Concentraties aan bedrijventerreinen 

Gewestplanwijzigingen 

In april 2001 zijn de laatste gewestplanwijzigingen doorgevoerd op Limburgs grondgebied, 

zowel met betrekking tot lokale bedrijvigheid als op vlak van regionale bedrijvigheid, zijnde:  

 kleinstedelijk gebied Bilzen 

Bij besluit van 28 april 2001 is in Bilzen via een gewestplanwijziging een uitbreiding van een 

KMO-zone voorzien. 

 kleinstedelijk gebied Tongeren 

Bij besluit van 28 april 2001 is ten oosten van Tongeren via een gewestplanwijziging een 

bijkomend industrieterrein voorzien. 

De gewestplanwijzigingen zijn enige tijd voor de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg gebeurd en zijn al opgenomen bij de bestaande en de gewenste economi-

sche structuur. 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen liep van september 2001 tot september 

2003 een overlegproces voor de nadere uitwerking van het economisch netwerk Albertkanaal. 

De provincie maakte deel uit van de stuurgroep. De eindrapportage in oktober 2003 voorzag 

een aanzienlijk actieprogramma ten aanzien van bedrijventerreinen en infrastructuur. Op 23 

april 2004 heeft de Vlaamse regering een beslissing genomen met betrekking tot de opties voor 

het economisch netwerk Albertkanaal. Ter opvolging van deze beslissing is een coördinatieplat-

form samengesteld waarin een afgevaardigde van de provincie zetelt.  

Twee gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn goedgekeurd in de periode tussen 1992 

en 2007. Het eerste gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betreft het ‘historisch gegroeid bedrijf 

Cordeel’ te Hoeselt. Het is definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 4 juli 2003 en 

bestemt ongeveer 6 ha voor het historisch gegroeid bedrijf. Het tweede plan heeft als titel ‘leem 

in Limburg’ te Lanaken. Het is definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 22 september 

2006. Hierbij moet worden opgemerkt dat de realisatie van het bedrijventerrein zich op lange 

termijn situeert omdat het ruimtelijk uitvoeringsplan een nabestemming voorziet van een regio-

naal bedrijventerrein met deels watergebonden en deels gemengd karakter.  

De meeste gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn goedgekeurd in de periode tussen 

2007 en maart 2012. Het gaat om volgende plannen: 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein 

Zwartenhoek’ te Ham, definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 26 maart 2010 

(ongeveer 77 ha) 
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 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘gemengd regionaal bedrijventerrein Genenbos’ te 

Ham/Tessenderlo, definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 11 januari 2008 (on-

geveer 34 ha) 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘gemengd regionaal bedrijventerrein Ravenshout-

Noord’ te Beringen, definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 29 februari 2008 

(ongeveer 25 ha) 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘specifiek regionaal bedrijventerrein met waterge-

bonden karakter Lanaken’ te Lanaken, definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 

27 november 2009 (ongeveer 13 ha) 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor agro-

industrie groengroothandel Peters nv’ te Bilzen, definitief vastgesteld door de Vlaamse rege-

ring op 4 juli 2008 (ongeveer 5 ha). 

Een aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplanen in functie van het economisch netwerk 

Albertkanaal is lopende. Het gaat om volgende plannen: 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘gemengd regionaal bedrijventerrein Tervant’ te 

Beringen waar het plan-MER van dit proces in 2011 is afgerond (goedkeuringsverslag 9 juni 

2011) 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘specifiek regionaal bedrijventerrein met waterge-

bonden karakter Genk-zuid west’ te Diepenbeek waar de procedure is hernomen omdat uit 

het openbaar onderzoek bleek dat het proces plan-MER plichtig was 

 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘gemengd regionaal bedrijventerrein Termien’ te 

Diepenbeek waar het plan-MER recent is goedgekeurd (goedkeuringsverslag 9 maart 

2012). 

Enkele zoekzones moeten verder worden onderzocht conform de beslissing van de Vlaamse 

regering van 23 april 2004 vooraleer kan worden beslist of een planningsinitiatief moet worden 

genomen. 

 Voor de zoekzone ‘Kolenhaven’ te Lummen kan pas over de opmaak van een gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan worden beslist op basis van de resultaten van de structuurschets. 

Bij de opmaak van de structuurschets is gewerkt met verschillende scenario’s. De eindrap-

porten voor de ’structuurschets insteekhaven’ en ‘externe ontsluiting’ zijn momenteel afge-

rond (januari 2012). 

 Op basis van het globaal plan-MER wordt beslist of er een gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-

plan voor de zoekzone ‘Zolder - Lummen Zuid’ te Lummen zal worden opgemaakt of niet.  

 Met betrekking tot zoekzone regionaal bedrijventerrein Genk-zuid oost te Bilzen gebeurt de 

beoordeling op basis van het globaal plan-MER. 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In de periode voor de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg heeft Sint-

Truiden op basis van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan het bedrijventerrein 

Brustem bestemd door middel van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het terrein be-

staat uit een lokaal en regionaal deel. Het betreft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘bedrijventerrein domein van Brustem’, goedgekeurd door de bevoegde minister op 31 oktober 

2002. Momenteel is dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in procedure voor de aanpassing 

van de voorschriften in functie van de lokale bedrijvigheid. Een provinciaal ruimtelijk uitvoe-

ringsplan is opgestart om op vlak van regionale bedrijvigheid de nodige aanpassingen te doen. 

Na de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg heeft de deputatie in zit-

ting van 14 november 2003 beslist om de prioriteiten vast te leggen voor de opmaak van ruimte-
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lijke uitvoeringsplannen voor regionale bedrijventerreinen en om vanuit een duurzame visie te 

starten met de ontwikkeling van bestaande terreinen. Bij deze aanpak van de knelpunten op de 

bestaande terreinen blijft de ruimtebalans in evenwicht. Er komt dus aanbod op de markt zon-

der dat de oppervlakte aan bedrijventerreinen toeneemt. Volgende provinciale ruimtelijke uit-

voeringsplannen zijn opgemaakt: 

 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘regionaal bedrijventerrein Oude Bunders’ in het 

kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maasmechelen, goedgekeurd door de 

bevoegde minister op 25 augustus 2005 

 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘regionaal bedrijventerrein Jagersborg’ in het kader 

van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maaseik, goedgekeurd door de bevoegde 

minister op 17 oktober 2005  

 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en 

uitbreiding Kolmen’ in het kader van de uitwerking van het economisch knooppunt Alken, 

goedgekeurd door de bevoegde minister op 21 september 2007 d 

 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘regionaal bedrijventerrein Rotem’ in het kader van 

de uitwerking van het economisch knooppunt Dilsen-Stokkem, goedgekeurd door de be-

voegde minister op 30 november 2010. 

Ten gevolge van een positief planologisch attest heeft het bedrijf Scana-Noliko, gelegen te 

Bree, een uitbreiding gekregen van zijn bedrijventerrein in het naastgelegen agrarisch gebied. 

Het gaat om het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘uitbreiding regionaal bedrijventerrein 

Kanaal-Noord ten zuiden van N73 (Scana-Noliko)’. Het werd goedgekeurd door de bevoegde 

minister op 13 september 2006. Het onteigeningsplan werd goedgekeurd op 26 december 

2006. 

Bij de voorstudies van de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden zijn de poten-

ties op vlak van regionale bedrijventerreinen onderzocht. Enkel bij drie kleinstedelijke gebieden 

zijn gekende ontwikkelingen mogelijk met name Bree, Maasmechelen en Neerpelt - Overpelt. In 

Sint-Truiden zorgt het onderzoek naar bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid op het 

domein van Brustem mogelijk voor een bijstelling van de afbakening van het kleinstedelijk ge-

bied. In Tongeren wordt gezocht naar bijkomende ruimte en is de uitkomst nog niet gekend. 

Onderstaande opsomming geeft de stand van zaken weer: 

 kleinstedelijk gebied Bree: deelplan 5 ‘uitbreiding regionaal bedrijventerrein Kanaal-noord 

ten noorden van N73’ in het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening 

kleinstedelijk gebied Bree’ goedgekeurd op 12 juli 2010 (ongeveer 63 ha) 

 kleinstedelijk gebied Maasmechelen: deelplan 7 ‘regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders’ 

in het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening kleinstedelijk gebied 

Maasmechelen’ dat door de provincieraad voorlopig werd vastgesteld op 18 januari 2012 

 kleinstedelijk gebied Neerpelt - Overpelt waarvan het proces zich nog in de fase van de 

voorstudie bevindt 

 kleinstedelijk gebied Sint-Truiden waar het onderzoeksproces naar bijkomende ruimte voor 

regionale bedrijvigheid op het domein van Brustem zich in de fase van de voorstudie bevindt  

 kleinstedelijk gebied Tongeren waar het onderzoeksproces naar bijkomende ruimte voor 

regionale bedrijvigheid zich in de fase van de voorstudie bevindt.  

 

 
d   De goedkeuring en de definitieve vaststelling van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn vernietigd door de 

Raad van State bij arrest van 21 oktober 2010. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is opnieuw definitief vast-
gesteld in de provincieraad van 16 maart 2011 en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 juli 2011. Er zijn twee 
verzoekschriften tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Deze procedures zijn nog lopende. 
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Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Na de goedkeuring van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de gemeente de moge-

lijkheid om op basis van hun ruimtelijke visie een lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen binnen 

het kader van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg en het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen. Hieronder wordt een oplijsting gegeven van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen met betrekking tot de realisatie van een effectief lokaal bedrijventerrein. Er wordt 

geen rekening gehouden met de opgemaakte ruimtelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde 

bedrijven of voor bedrijven als gevolg van de aanvraag van een planologisch attest. 

Twee ruimtelijke uitvoeringsplannen voor lokale bedrijvigheid zijn goedgekeurd voor 1 januari 

2007. Het gaat in beide gevallen om een uitbreiding in functie van de herlokalisatie van zone-

vreemde bedrijven in een niet-structuurondersteunende buitengebiedgemeente.  

 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘uitbreiding KMO-zone Klein Heide’ te Meeuwen-

Gruitrode werd goedgekeurd op 14 december 2005. Het maakt de aanleg van een lokaal 

bedrijventerrein van ongeveer 4,5 ha voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven mo-

gelijk. 

 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘uitbreiding bedrijventerrein Herten’ te Wellen 

werd goedgekeurd op 14 september 2006. Bedoeling is om een lokaal bedrijventerrein van 

3,3 ha te creëren voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven te Herten (6 bedrijven). 

In hetzelfde plan wordt ter hoogte van het bedrijventerrein Vloeiherk 2,6 ha geschrapt. 

Onderstaande gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot lokale bedrijven-

terreinen zijn goedgekeurd in de periode tussen 2007 en 2010: 

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Borgveld en recreatie’ te Hechtel-Eksel op 8 

januari 2009 

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KMO-zone Dorpsveld II’ te Diepenbeek op 30 

april 2009 

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘bedrijvigheid’ te Ham op 18 maart 2009  

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’uitbreiding veiling’ te Borgloon op 14 februari 

2008 

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘nieuw bedrijventerrein’ te Borgloon op 17 juni 

2009 

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘lokaal bedrijventerrein Zelem’ te Halen op 11 

september 2008 

 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gieterijstraat’ te Genk op 9 december 2010.  

Naast bovengenoemde ruimtelijke uitvoeringsplannen hebben gemeenten ook nog bijzondere 

plannen van aanleg opgemaakt die de aanleg van bijkomende bedrijventerreinen hebben mo-

gelijk gemaakt. 

5.2. Kleinhandel 

5.2.1. Vlaamse omzendbrief RO 2011/01: afwegingskader voor grootschalige 
detailhandel 

De Vlaamse regering voert een kernversterkend beleid enerzijds en een actief aanbodbeleid 

voor ruimte behoevende grootschalige detailhandel anderzijds. De omzendbrief past in de ver-

dere uitwerking van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’.  

De omzendbrief biedt ruimtelijke afwegingselementen aan met het oog op een gestructureerd 

afwegingstraject voor de inplanting en/of de groei van grootschalige detailhandel. De basisdoel-
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stellingen hierbij zijn het tegengaan van verdere verlinting, het voeren van een aanbodbeleid op 

de daarvoor geschikte locaties en het inzetten op een kernversterkend beleid. Het uiteindelijk 

doel is de realisatie van de goede ruimtelijke ordening inzake grootschalige detailhandel én van 

een economisch leefbare en dynamische sector. De brief dient ter ondersteuning van deze drie 

basisdoelstellingen. De verdere uitwerking van het kernversterkend beleid zal daarnaast verder 

worden ontwikkeld vanuit het beleidsveld economie. Het aangereikt afwegingskader helpt een 

antwoord te formuleren op de onderstaande vragen die zowel bij planinitiatieven als bij vergun-

ningsaanvragen aan bod kunnen komen. 

 Gaat het over grootschalige detailhandel en zo ja, om welke type gaat het? 

 Is de inplanting planmatig en vergunningsmatig mogelijk? 

 Welke elementen kunnen een rol spelen bij een objectieve beoordeling van de aanvraag? 

 Hoe kan er een gepaste inrichting worden voorzien? 

Op die manier maakt de omzendbrief het mogelijk om te komen tot een ruimtelijk locatiebeleid 

en een meer uniforme ruimtelijke beoordeling van ontwikkelingen inzake grootschalige detail-

handel. 

5.2.2. Beleid voor de verschillende kleinhandelsconcentraties 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg selecteert en categoriseert de verschillende klein-

handelsconcentraties van provinciaal niveau. Het beleid ervoor kan als volgt worden samenge-

vat.  

Kleinhandelsconcentraties type I 

Er zijn drie kleinhandelsconcentraties type I geselecteerd. 

 De afbakening van het kleinstedelijk gebied Bree is afgerond. De kleinhandelsconcentratie 

‘Toleik’ ligt binnen de afbakening. 

 De afbakening van het kleinstedelijk gebied Lommel is afgerond. De kleinhandelsconcentra-

tie ‘Buitensingel’ ligt binnen de afbakening. 

 Het bijzonder plan van aanleg ‘Schaapstal’ en het bijzonder plan van aanleg ‘kleinhandels-

zone’ voorzien in de ontwikkeling / uitbreiding van de kleinhandelszone ‘Luikersteenweg’ te 

Tongeren. De afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren is nog niet afgerond. In de 

voorstudie wordt Luikersteenweg mee opgenomen binnen de afbakeningslijn. 

 De afbakening van het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden is afgerond. De kleinhandelscon-

centratie ‘Ringlaan’ ligt binnen de afbakeningslijn.  

Kleinhandelsconcentraties type II 

Er zijn vijf kleinhandelsconcentraties type II geselecteerd. 

 Voor wat de kleinhandelsconcentratie ‘Hasseltweg - Genkersteenweg’ te Genk - Hasselt 

betreft werden voor Hasseltweg reeds het bijzonder plan van aanleg ‘Hasseltweg 1’, het bij-

zonder plan van aanleg ‘Hasseltweg 2’ en het bijzonder plan van aanleg ‘Hasseltweg 3’ op-

gemaakt. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hasseltweg 4’ werd vernietigd bij arrest van de 

Raad van State d.d. 25 november 2010. 

 Wat betreft de kleinhandelsconcentratie ‘Zuiderring’ te Genk (Bosdel) is de plan-MER pro-

cedure ‘handelszone Zuiderring’ lopende. 

 Voor de kleinhandelsconcentratie ‘Kempische Steenweg - Hasselt’ zijn geen specifieke 

beleidsacties uitgevoerd. 
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 Voor de toekomstige uitbreiding van de kleinhandelsconcentratie ‘Kuringersteenweg’ te 

Hasselt wenst de stad de bevoegdheid te krijgen tot het opmaken van het ruimtelijk uitvoe-

ringsplan. Op deze vraag kan slechts worden ingegaan na de afronding van het afbake-

ningsdossier van het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk. 

Kleinhandelsconcentratie type III 

Enkel Meubelboulevard - Peer is als kleinhandelsconcentratie type III geselecteerd. Er zijn 

voorbesprekingen lopende voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kleinhan-

delszone in functie van een uitbreiding voor opslag. 

Kleinhandelsconcentraties type IV 

De ontwikkelingsperspectieven voor dit type van kleinhandelsconcentraties houden een orde-

ning en herstructurering als onderdeel van gebiedsgericht plan voor het stedelijk netwerk Zuide-

lijk Maasland. 

Er zijn twee kleinhandelsconcentraties type IV geselecteerd. 

 De kleinhandelsconcentratie N78 ‘Lanaken - Maasmechelen’ vormt een structuurbepalend 

element binnen het netwerk. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening kleinste-

delijk gebied Maasmechelen’ is lopende.  

 Value Retail - Maasmechelen is een solitaire inplanting. De locatie werd opgenomen binnen 

het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘bipool Eisden-Lanklaar’. 

Zone voor gemengde stedelijke ontwikkeling ‘de Eikaart’ te Bilzen. 

In het kader van een kerngericht aanbodbeleid kan de provincie binnen de afbakeningsproces-

sen van de kleinstedelijke gebieden steeds de mogelijkheid tot inplanting van een kleinhandels-

zone onderzoeken. Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening kleinstedelijk 

gebied Bilzen’ is de KMO-zone ‘de Eikaart’ aangeduid als een zone voor gemengde stedelijke 

ontwikkeling waarbij zowel bedrijvigheid als kleinhandel kan worden toegelaten. Dit ruimtelijk 

uitvoeringsplan werd definitief vastgesteld door de provincieraad van 16 maart 2012. 

5.2.3. Planologische attesten voor baanwinkels 

Er werden relatief veel planologische attesten aangevraagd voor baanwinkels hoofdzakelijk in 

het kader van uitbreidingen. Door de aanpassing van de Vlaamse codex konden ook baanwin-

kels in aanmerking komen om een planologisch attest aan te vragen. 

5.3. Albertknoop 

In de euregionale ontwikkelingsvisie is voor wat betreft de Albertknoop gesteld dat verder over-

leg en meer gedetailleerd onderzoek nodig zijn om de verschillende plannen op elkaar af te 

stemmen. Deze stelling werd op 6 december 2004 door beide provincies Limburg (Nederland 

en België) en beide gemeenten (Maastricht en Lanaken) onderschreven in een bestuurlijk over-

leg. Dit bestuurlijk overleg dat sinds december 2004 is opgestart, geschiedt binnen een zogehe-

ten stuurgroep Albertknoop. 
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De samenwerking resulteerde in een startnotitie die in september 2005 werd gepresenteerd. De 

vijf samenwerkingsthema’s betreffen: 

 leemwinning in het Zouwdal 

 grensoverschrijdend bedrijventerrein 

 Cabergkanaal 

 grensoverschrijdende verkeersontsluiting 

 grensoverschrijdend wonen. 

De startnotitie vormde op haar beurt de basis voor de opmaak van een meer geïntegreerde 

visie op de ontwikkeling van de grensregio. Daartoe gaven de vier hoofdpartners de opdracht 

tot de opmaak van een grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan voor de Albert-

knoop.  

Het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan had als finaliteit te komen tot een 

grensoverschrijdende ruimtelijke afstemming voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen ter hoogte 

van het grensgebied Maastricht - Lanaken. Primair doel daarbij was de voorbereiding van een 

grensoverschrijdend bedrijventerrein in het resterend open gebied tussen Lanaken en Maas-

tricht, aansluitend bij de te bouwen spoorweginfrastructuur. Dit grensoverschrijdend bedrijven-

terrein bevat de aanleg van een bedrijvenzone van (bruto cijfers) 45 ha aan de Nederlandse 

zijde van de grens en 28 ha aan Vlaamse zijde, buiten de reeds bestaande bedrijvigheid Euro-

park Lanaken. Op die manier ontstaat, samen met de al aanwezige bedrijvigheid, één groot 

grensoverschrijdend multimodaal ontsloten regionaal bedrijventerrein.  

In de eerste helft van 2007 hebben de provincieraden van beide provincies en de gemeentera-

den van Maastricht en Lanaken het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan goed-

gekeurd. De studie over het grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan Albertknoop 

heeft een antwoord gegeven dan wel een oplossing geformuleerd over de volgende punten. 

 Er zijn grensoverschrijdende afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere ontleming 

van het gebied. 

 Er is een gemeenschappelijke visie gegroeid op de verdere ontwikkeling van de bedrijvig-

heid en de categorisering van bedrijven. 

 Er is een strategie bepaald voor de grensoverschrijdende afstemming van milieunormerin-

gen en maatregelen, in het bijzonder op vlak van geluidshinder. 

 Inzake de grensoverschrijdende verkeersontsluiting reikt de studie oplossingen aan voor de 

micro-ontsluiting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein via de weg, zowel op korte als 

op lange termijn. 

 De studie heeft geleid tot een overeenstemming over het aanleggen van een recreatieve as 

(fietspad) door het bedrijventerrein, het voorzien van een groene as op de rand van het 

Zouwdal en het landschappelijk open houden van het Zouwdal als groene buffer tussen het 

wonen in Maastricht en de bedrijvigheid op het grensgebied. In het licht daarvan verklaarden 

alle partijen zich eerder akkoord om een deel van het economisch netwerk Albertkanaal 

(kop Zouwdal) en grenzend aan de wijk Malberg niet te ontwikkelen. 

 Voor wat betreft de waterhuishouding zijn conclusies getrokken over de grensoverschrijden-

de afvloei van hemelwater van het grensoverschrijdend bedrijventerrein richting Nederland. 

De ruimtelijke visie met betrekking tot het project Albertknoop (zowel voor het aspect werken als 

wonen) is ondertussen ook vastgelegd in de gemeentelijke structuurplannen. Het betreft ener-

zijds het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lanaken, waarbij de gemeente Lanaken haar rol 

als economisch knooppunt opneemt, en anderzijds de structuurvisie Maastricht 2030.  
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Op Vlaams niveau werd het strategisch project Albertknoop verankerd in het economisch net-

werk Albertkanaal. Gedeeltelijk werd de ruimtelijke visie al vertaald in een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffen Leem in Zuid-Limburg, 

plan 1 grenspaal 93-96’, definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 22 september 2006. 

Sinds 1 september 2010 subsidieert de Vlaamse overheid voor een termijn van drie jaar de 

projectcoördinatie van Albertknoop als zijnde een strategisch project op Vlaams niveau in uit-

voering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
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6. Actuele trends en uitdagingen 

In DEEL III.3 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR onder hoofdstuk 6. ACTUELE 

TRENDS EN UITDAGINGEN wordt onderstaande tekst, inclusief de bijhorende tabellen en 

figuren toegevoegd. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 

6.1. Concentraties aan bedrijventerreinen 

6.1.1. Versterking van de concentratie van bedrijventerreinen 

De concentratie van de bedrijventerreinen in de economische knooppunten in Limburg is ver-

sterkt. Enerzijds zijn een aantal provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor bedrijventerrei-

nen na 2007 goedgekeurd of lopende (Bree en Maasmechelen in functie van de afbakenings-

processen van de kleinstedelijke gebieden). Anderzijds zijn een aantal gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen op Limburgs grondgebied binnen het economisch netwerk Albertkanaal na 

2007 goedgekeurd of lopende. 

Onderstaande tabel beschrijft de bedrijventerreinen in gebruik en in voorraad (in ha) op 1 janua-

ri 2007, referentiedatum in de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

Conform tabel 12 zijn ook hier enkel de bedrijventerreinen groter dan 5 ha beschouwd. De cij-

fers zijn aangeleverd door de POM Limburg. 

tabel f:  bedrijventerreinen in gebruik en in voorraad (in ha) op 1 januari 2007 naar type 

gemeente 

01.01.2007 

totale oppervlakte volgens gewestplan, bijzonder plannen van aanleg en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

  ingenomen oppervlakte door bedrijven en infrastructuren 

    bouwrijp = netto oppervlakte 

     nog uit te rusten 

   

reserve  

bedrijven 

  tijdelijk niet realiseerbaar

   bezet    

definitief niet 

realiseerbaar

regionaalstedelijk gebied 2.888,0 2.270,8 19, 8 321,3 29,5 213,1 33,6 

economisch netwerk Albertkanaal e 2.072,8 1.734,7 13,26 63,1 70,4 185,3 6,1 

kleinstedelijk gebieden f 3.050,6 2.285,6 75,6 196,7 298,7 158,5 35,4 

specifieke economische knooppunten. 1.175,6 942,4 25,1 4,7 58,6 132,5 12,3 

overige gemeenten 846,0 742,5 1,3 3,4 3,9 82,5 12,5 

totaal Limburg 10.033,0 7.976,0 135,05 589,2 461,1 771,9 99,9 

Onderstaande tabel beschrijft wat dit betekent voor de concentratie van bedrijventerreinen in de 

economische knooppunten. Ook hier zijn enkel de bedrijventerreinen groter dan 5 ha in reke-

ning gebracht. 

 

 
e   De cijfers voor het economisch netwerk Albertkanaal zijn exclusief de oppervlakte aan bedrijventerreinen gelegen 

op het grondgebied van het regionaalstedelijk gebied 
f   In dit deeltotaal is de oppervlakte aan bedrijventerreinen gelegen in Bilzen en Beringen niet opgenomen. Deze zijn 

gewaardeerd als onderdeel van het economisch netwerk Albertkanaal. 
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tabel g: evolutie van de concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppunten 

jaartal totale oppervlakte bedrijven-

terreinen (ha) 

bedrijventerreinen in economische knooppunten 

 totale oppervlakte (ha) oppervlakteaandeel 

2000 9.959 9.043 91% 

2007 10.033 9.187 92% 

6.1.2. Albertknoop, grensoverschrijdend watergebonden regionaal bedrijven-
terrein 

Als grensoverschrijdend watergebonden regionaal bedrijventerrein speelt het project Albert-

knoop in op de toenemende behoefte aan multimodaal ontsloten bedrijventerreinen. De be-

staande water- en spoorinfrastructuur kan hierdoor optimaler worden gebruikt en een belangrij-

ke rol spelen in oost-westgeoriënteerde goederenstromen. Uitdagingen hebben betrekking op 

de afstemming van: 

 de grensoverschrijdende ontwikkeling (qua profiel, ontsluiting, buffering enz.) 

 de verschillende regelgevingen  

 de voorafgaandelijke ontleming van het gebied. 

6.2. Kleinhandel 

De studies ‘distributieplanologisch onderzoek en visie kleinhandel provincie Limburg’ (2009) en 

‘kwalitatieve ruimtevragen grootschalige detailhandel Limburg’ (2006), beide uitgevoerd in op-

dracht van de provincie Limburg, wijzen op de trend van schaalvergroting van de individuele 

handelszaken. In de strijd om het marktaandeel is schaalvergroting een geëigende mogelijkheid 

tot expansie. Daarnaast zorgt de toetreding van internationale retailers tot een toename van de 

vraag naar (super)grootschalige winkelruimten. De provincie wil proactief inspelen op de noden 

van de sector en een aanbodgericht beleid voeren. 
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7. Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk-
economische structuur 

In DEEL III.3 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR onder hoofdstuk 7. AANPASSIN-

GEN AAN DE BESTAANDE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR wordt onderstaande 

tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

Het betreft een nieuw hoofdstuk waarin de aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk-

economische structuur worden samengevat.  

Het gevoerd ruimtelijk beleid in de periode tot de herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg en de actuele trends en uitdagingen hebben geleid tot een verandering van 

de kwantitatieve gegevens die beschrijving van de elementen van de bestaande ruimtelijk-

economische structuur ondersteunen. Om dergelijke veranderingen ook naar de toekomst toe 

te voorkomen is geopteerd om de kwantitatieve gegevens in deze beschrijving te verwijderen. 

Daarnaast zijn vooral een aantal kwalitatieve aanpassingen van belang. 

 Voor de economische concentraties van Vlaams niveau zijn twee elementen van actualisatie 

van tel. 

 Bij de nadere uitwerking van het economisch netwerk Albertkanaal is het bedrijventerrein 

‘de Schacht’ te Heusden-Zolder niet als onderdeel van dit economisch netwerk opgeno-

men  

 Er is beleidsmatig beslist om de onderhandelingen op te starten over het schrappen van 

het tracé van het Cabergkanaal. Na schrapping ontstaat de mogelijkheid tot de ontwikke-

ling van het bedrijventerrein Albertknoop. 

 Voor wat betreft de concentraties van provinciaal niveau zijn er meer watergebonden terrei-

nen. Zo is in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het ‘regionaal bedrijventerrein 

Oude Bunders’ beslist een strook watergebonden activiteiten vast te leggen. 

 Bij de grote bedrijventerreinen is het gebied Kristalpark III te Lommel gesaneerd.  

De actualisering in de beschrijving van de elementen van de bestaande ruimtelijk-economische 

structuur zijn hoger al weergegeven. Wat betreft de kleinhandelsconcentraties worden geen 

aanpassingen doorgevoerd. 
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III. 4. Ruimtelijk toeristisch-recreatieve 
   structuur 

Onderstaande tekst inclusief de bijhorende tabellen en figuren wordt toegevoegd aansluitend bij 

de tekst onder DEEL III.4 ‘Ruimtelijk toeristisch-recreatieve structuur’.  

Het betreft drie nieuwe hoofdstukken na het hoofdstuk 4 ‘Knelpunten, kwaliteiten en kansen’. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ‘Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid’. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Actuele trends en uitdagingen’. 

Hoofdstuk 7 heeft als titel: ‘Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk-toeristisch-recreatieve 

structuur’. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken van in maart 2012. 
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5. Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid 

5.1. Campingonderzoek 

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (bindende bepaling 56) is in de 

periode 2003 - 2004 een uitgebreid onderzoek gevoerd naar de ruimtelijke ontwikkelings-

perspectieven voor de campings in Limburg. Het onderzoek had een dubbele finaliteit:  

 de ontwikkeling van een beleidskader voor kampeerterreinen en kampeerverblijfparken 

 de bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten type II.  

Op die manier konden de bestaande selecties in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

worden aangevuld en werd, waar dit ruimtelijk verantwoord is, een basis gelegd voor de op-

maak van ruimtelijke uitvoeringsplannen om de regularisatie en/of uitbreiding van bepaalde 

campings mogelijk te maken. In het onderzoek is de ruimtelijke situatie van al de Limburgse 

campings geëvalueerd en zijn de toekomstplannen, uitbreidingsbehoeften en -mogelijkheden zo 

goed als mogelijk in kaart gebracht. Om een ruimtelijk verantwoorde uitspraak te formuleren is 

per camping onderzocht of er een behoefte bestond en of het terrein kon uitbreiden en eventu-

eel met welke randvoorwaarden. Tevens is, op basis van de hoofd- en deelruimten van het 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, een concrete gebiedsgerichte visie uitgewerkt op 

kampeerterreinen en kampeerverblijfparken. Elke hoofd- en deelruimte heeft immers een be-

paalde rol te vervullen in de gewenste ruimtelijke structuur van Limburg, ook eventueel op toe-

ristisch-recreatief vlak in het algemeen en op vlak van kampeertoerisme in het bijzonder. De 

elementen die in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg hieromtrent zijn aangegeven, 

werden in de gebiedsgerichte visie overgenomen. Bij de bijkomende selectie van toeristisch-

recreatieve knooppunten is ook rekening gehouden met deze uitgewerkte gebiedsgerichte visie.  

Als besluit van het campingonderzoek worden in totaal 27 campings geselecteerd op provinci-

aal niveau die volgens het onderzoek de basis kunnen vormen voor 23 toeristisch-recreatieve 

knooppunten type II, waarvan 14 nieuwe en 9 reeds bestaande (type IIa) knooppunten. Onder-

staande tabel geeft deze selectie weer. 

De provincieraad nam op 21 april 2004 kennis van het eindrapport ‘onderzoek naar de ruimtelij-

ke ontwikkelingsperspectieven van de campings in Limburg (april 2004)’ en heeft het beleidska-

der en de selectie van 10 bijkomende toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa en 4 van 

type IIb vastgesteld. 
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tabel h: selectie van de knooppunten type II 

selectie type IIa selectie type IIb geen selectie 

nieuwe/bijkomende selectie 

1. Goolderheide (Bocholt) 

2. De Stermolen (Hechtel-Eksel) 

3. Jocomo/San Lanaco (Lanaken) 

4. Cluster Leeuwerikstraat (Maaseik) 

5. De Kikmolen (Maasmechelen) 

6. Salamander (Maasmechelen) 

7. Boseind (Opglabbeek) 

8. Wilhelm Tell (Opglabbeek) 

9. Heidestrand (Zonhoven) 

10. Mooi Zutendaal (Zutendaal) 

 

Reeds bestaande selectie in RSPL 

11. Terlamen (Heusden-Zolder) 

12. Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 

13. Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren) 

14. Molenheide (Houthalen-Helchteren) 

15. De Spaanjerd (Kinrooi) 

16. Aqua Paradiso (Lommel) 

17. Blauwe Meer (Lommel) 

18. Heerenlaak I en II (Maaseik) 

19. ’t Soete Dal (Zutendaal) 

nieuwe/bijkomende selectie 

1. De Lage Kempen (Hechtel-Eksel) 

2. Bergerven (Maaseik) 

3. In ’t Woud (Maaseik) 

4. Holsteenbron (Zonhoven) 

 

 

verdere afweging/behandeling 

gemeentelijk niveau 

 De Watermolen (Bocholt) 

 Kempenheuvel (Bree) 

 Kristoffel (Ham) 

 Wilgenhof (Hamont-Achel) 

 Batven (Kinrooi) 

 Geerensheide (Kinrooi) 

 De Krieckaert (Lanaken) 

 ’t Eiland (Maaseik) 

 De Egel (St-Truiden) 

 Haciënda (Voeren) 

 Bergzicht (Voeren) 

 

Stopzetting/uitdoving 

 Sterregraef (Lanaken) 

 Sonnevijver (Lanaken) 

 Boomgaard II (Maaseik)  

 Pliniusbron (Tongeren) 

5.2. Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Voor een aantal toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa, type IIb alsook nieuwe grootscha-

lige toeristisch-recreatieve infrastructuur in de toeristisch-recreatieve gemeenten type I en bin-

nen de kleinstedelijke gebieden werden provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld of 

opgestart. Dit geldt ook voor de bijkomend geselecteerde campings binnen de context van de 

provincieraadbeslissing van 21 april 2004.  

Volgende processen werden afgerond.  

 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Plinius’ (Tongeren) voorziet de inplanting en reali-

satie van een themapark en is goedgekeurd bij ministerieel besluit op 18 mei 2006. 

 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Center Parcs Erperheide’ (Peer) maakt de uitbrei-

ding van vakantiepark mogelijk met 12 ha en is goedgekeurd bij ministerieel besluit op 29 

april 2008. 

 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘in ’t Woud’ (Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Op-

glabbeek) zorgt voor een planologische regularisatie van de gelijknamige camping en is 

goedgekeurd bij ministerieel besluit op 14 februari 2008. 

 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waterloos’ (Maaseik) zorgt voor een planologische 

regularisatie van een crossterrein en van compensatie natuurgebied. Het werd goedgekeurd 

bij ministerieel besluit op 31 maart 2009 maar is nadien geschorst en tot slot vernietigd door 

de Raad van State.  

 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Parelstand’ (Lommel) voorziet in de planologische 

herschikking van de bestaande recreatiegebieden zonder uitbreiding. Het is goedgekeurd bij 

ministerieel besluit op 13 juli 2011. 
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 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bipool Eisden-Lanklaar’ (Maasmechelen - Dilsen-

Stokkem) voorziet in de ontwikkeling van een hoofdtoegangspoort tot het nationaal park Ho-

ge Kempen met mogelijke realisatie van verblijfsrecreatie met hotel, bezoekersonthaal en 

educatie-centrum, een toeristisch-recreatieve attractie alsook de uitbreiding van de leisure 

en retailvoorzieningen. Het plan is goedgekeurd bij ministerieel besluit op 1 december 2011. 

Er is een verzoek tot nietigverklaring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingediend 

bij de Raad van State. 

 Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Jocomo’ (Lanaken) maakt de uitbreiding van de 

camping mogelijk met 3 ha. Het is goedgekeurd bij ministerieel besluit op 16 april 2012. 

Volgende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn opgestart. De procedure is lopende.  

 Voor Molenheide (Houthalen-Helchteren), Blauwe Meer (Lommel), Wilhelm Tell (Opglab-

beek), Mooi Zutendaal (Zutendaal) is het de bedoeling om uitbreidingsmogelijkheden voor 

de camping of het vakantiepark te voorzien. 

 Voor Heeserbergen (Lommel) wordt voorzien in de uitbreiding van het crossterrein. 

 Voor Horensbergdam (Genk) wordt voorzien in de realisatie van een bijkomende parking. 

Bij de meeste van deze lopende dossiers worden/werden plan-MER’s opgemaakt ter voorberei-

ding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitzondering hierop is Horensbergdam waar-

voor een onderzoek tot milieueffectrapportage (m.e.r.-screening) wordt uitgevoerd. In functie 

van een aantal lopende of aankomende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (Mooi Zuten-

daal, Salamander, Kikmolen) is een globale ‘passende beoordeling’ opgemaakt voor de inschat-

ting van de cumulatieve impact van de diverse toeristisch-recreatieve ontwikkelingen rond het 

nationaal park Hoge Kempen op de aldaar aanwezige natuurwaarden.  

Met betrekking tot een aantal op provinciaal niveau geselecteerde toeristisch-recreatieve 

knooppunten werden of worden op gemeentelijk niveau ruimtelijke uitvoeringsplannen of bij-

zondere plannen van aanleg opgemaakt, na instemming van de provincie binnen het subsidiari-

teitsbeginsel. Dit is onder andere het geval voor Kattevenia (Genk), Snowvalley (Peer) en Alden 

Biesen (Bilzen). 

Een gedeelte van het toeristisch-recreatief knooppunt type IIa ‘De Spaanjerd’ (Kinrooi) is opge-

nomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘herstructurering Vissenakker en omgeving’.  

Door de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg kregen de oorspronke-

lijk gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de openluchtrecreatieve verblijven ‘Kem-

penheuvel’ te Bree, ‘Blauwe Meer’ te Lommel, ‘Leeuwerik’ te Maaseik en ‘Leeuwerikhof’ te 

Maaseik (goedgekeurd met het besluit van de Vlaamse regering op 5 juli 2002) het statuut van 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (bindende bepaling 71). 

5.3. Geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan 

In de periode 2005 - 2006 werd een agenderingsnota opgesteld voor de opmaak van een geïn-

tegreerd gebiedsgericht strategisch plan voor het toeristisch-recreatief kerngebied Hasselt - 

Genk. De agenderingsfase betrof vooral een onderzoek naar mogelijk geïnteresseerden en 

geëngageerde partijen om samen een visie voor dit gebied concreet uit te werken. De deputatie 

nam kennis van het eindrapport van de agenderingsnota op 6 juli 2006. Bij gebrek aan een 

mogelijke trekker werd het proces niet verder gezet tot een effectief strategisch plan. 
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5.4. Jeugdverblijven  

Rond de ruimtelijke problematiek van het jeugdverblijfstoerisme is geopteerd om in Maaseik 

een pilootproject op te zetten. Het betrof een provinciale subsidiëring van een onderzoek en 

planningsproces op gemeentelijk niveau met als finaliteit de uitwerking van een ruimtelijk afwe-

gingskader en de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (zonevreemde) 

jeugdverblijven. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘jeugdverblijfscentra’ te Maaseik is 

goedgekeurd door de deputatie op 10 november 2010. Hiermee werd weliswaar het aspect 

‘jeugdverblijfstoerisme’ uit het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg in de praktijk enigszins 

behandeld, maar niet door een rechtstreekse uitvoering van de bindende bepalingen 45 (op-

maak stedenbouwkundige verordening jeugdverblijfsinfrastructuur) en 62 (coördinatie samen-

werkingsverband jeugdverblijfszones). In het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van 

het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg is gesteld dat stedenbouwkundige verordeningen 

niet kunnen worden ingezet voor bestemmingsaspecten inzake jeugdverblijfskampen die strijdig 

zouden kunnen zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften in de plannen van aan-

leg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en dat wellicht hiervoor het ruimtelijk uitvoeringsplan als 

geëigend instrument zal moeten worden gebruikt.  

5.5. Weekendverblijven  

In uitvoering van het beleidsplan over de aanpak van de problematiek rond de weekendverblij-

ven (goedgekeurd door het Vlaams parlement op 15 januari 2003) is door de (meeste) gemeen-

ten een eerste inventaris opgesteld van de (clusters van) weekendverblijven. Deze inventarisa-

tie is gecoördineerd door de provincie in functie van een verdere planologische aanpak en op-

lossing. Het proces van de inventarisatie (met name de verwerking van de opmerkingen) is nog 

niet volledig afgerond.  

5.6. Strategisch plan ruimte voor toerisme  

In de periode 2008 - 2009 heeft de deputatie een ‘strategisch plan ruimte voor toerisme’ laten 

opmaken. De opmaak kadert in het strategisch toeristisch actieplan Limburg 2007 - 2012 

(STAP) dat door de provincieraad is goedgekeurd op 21 november 2007 en dat de strategie 

voor de toekomstige toeristische ontwikkeling vastlegt. Het is de bedoeling van het ‘strategisch 

plan ruimte voor toerisme’ om een ruimtelijke strategie uit te werken die de realisatie van de 

doelstellingen van het ‘strategisch actieplan toerisme Limburg’ ondersteunt en om hanteerbare 

richtlijnen aan te reiken voor wat betreft de ruimtelijke aspecten hiervan. Behalve het intern 

onderzoek van de bestaande toeristische ruimte is ook het gevoerd beleid geanalyseerd, een 

behoefteraming uitgevoerd en een voorstel van ruimtelijke visie en concept uitgewerkt voor de 

toeristische ontwikkeling in Limburg. 
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6. Actuele trends en uitdagingen 

6.1. Golf 

De Vlaamse regering heeft in haar beslissingen van 23 juni 2003 en 20 juli 2006 respectievelijk 

het Vlaams golfmemorandum I en II (bisnota) goedgekeurd. Hierin worden golfterreinen be-

schouwd als ‘multifunctionele zones voor niet lawaaierige buitensporten’. Het memorandum 

geeft algemene principes mee voor de aanleg van golfterreinen zoals o.a. de multifunctionaliteit, 

eco-golfterreinen en de democratisering van de golfsport. Er wordt eveneens een afwegings-

procedure uitgewerkt voor de aanleg van nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige 

buitensporten (golfterreinen type III, met name 18 holes terreinen of terreinen van meer dan 40 

ha). De checklist van afwegingscriteria bevat verschillende, getrapte afwegingscategorieën 

(uitsluitende afwegingscriteria, beperkende en randvoorwaarde stellende criteria, aanbevelings-

criteria). 

In de tweede gedeeltelijk herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen worden de 

principes en bepalingen van het Vlaams golfmemorandum doorvertaald. Het betreft zowel de 

ruimtelijke principes voor nieuwe terreinen als de bevoegdheidsverdeling naar type golfterrei-

nen. In deze taakverdeling moet het provinciaal niveau op vlak van de golfsport: 

 (ruimtelijke) uitspraken formuleren over golfterreinen van maximaal 9 holes en terreinen van 

groter dan 8 ha en kleiner dan 40 ha (golfterreinen type II) 

 een afwegingskader opstellen voor golfscholen g buiten zones van primair toeristisch-

recreatief belang.  

In Limburg komen een aantal golfterreinen voor (bron: www.golfvlaanderen.be d.d. 4 april 

2011): 

 Millenium Golf (Beringen) - 18 holes + 9 pitch & put-holes 

 Flanders Nippon Golf (Hasselt) - 27 holes 

 Golf Spiegelven (Genk) - 18 holes 

 Limburg Golf & Country Club (Houthalen-Helchteren) - 18 holes 

 Golfforum (Lummen) - 9 holes 

 @golf Vlaanderen (Hamont-Achel): golfschool. 

Qua ruimtelijke spreiding moet worden vastgesteld dat de bestaande golfterreinen geconcen-

treerd zijn in Midden-Limburg. In Noord-Limburg, Zuid-Limburg (Haspengouw) en Oost-Limburg 

(Maasland) is geen enkele golfinfrastructuur aanwezig. 

De provincie Limburg beschikt met andere woorden over een redelijk, en haast uitsluitend, 

aanbod aan 18 holes terreinen. In het tweede Vlaams golfmemorandum stond bovendien dat er 

in Limburg twee terreinen van 18 holes kunnen bijkomen met name in Bree en in Lommel. Het 

nodig onderzoek werd hiervoor verricht of opgestart. Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse rege-

ring niet akkoord te gaan met de inplanting van een 18 holes golfterrein in Bree omwille van de 

negatieve impact die het project zou hebben op de landbouwstructuur en op de leefbaarheid 

van specifieke landbouwbedrijven. Tegelijkertijd werd besloten om te onderzoeken of een uit-

breiding van het bestaand golfterrein in Lummen tot een 18 holes als alternatief zou kunnen 

dienen.  

Er blijft echter een onderaanbod (afwezigheid) aan kleinere infrastructuren (9 holes terreinen en 

golfscholen). Een voldoend aanbod hiervan is nochtans belangrijk voor de democratisering van 

 

 
g   Golfscholen hebben geen of een beperkt aantal holes en een maximale oppervlakte van 8 ha. 
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en de opstap naar de golfsport. Er is gedurende de laatste jaren een gestage stijgende trend 

merkbaar van het aantal golfbeoefenaars in Vlaanderen. Binnen de Vlaamse Vereniging voor 

Golf wordt met betrekking tot het aanbod aan golfinfrastructuren, de stelregel of gewenste ver-

houding gehanteerd van 60% grote infrastructuren (18 holes) en 40% kleinere infrastructuren (9 

holes, golfscholen, driving range, pitch & put-holes, approach-golf). Hieruit kan worden afgeleid 

dat er in Limburg een zekere noodzaak of behoefte is aan bijkomende kleinere golfinfrastruc-

turen (9 holes terreinen, golfscholen, approach-golf). Deze behoefte wordt ook bewezen door 

het feit dat er hierover de laatste jaren regelmatig vragen en concrete voorstellen opduiken bij 

het provinciebestuur (bijvoorbeeld voor locaties in Sint-Truiden, Heers, Dilsen-Stokkem, Maas-

mechelen, Houthalen-Helchteren, Bree). 

Indien de provincie haar duidelijke toegewezen ruimtelijke taak en bevoegdheid met betrekking 

tot de golfsport (9 holes terreinen) wil opnemen en zich hierbij faciliterend wil opstellen, lijkt het 

nuttig hiervoor een eigen specifiek ruimtelijk beleid te ontwikkelen. Om een goed inzicht te krij-

gen in vraag en aanbod, problemen, opportuniteiten, behoeften en ruimtelijke aspecten van de 

9 holes terreinen, is het aangewezen om hierover verder onderzoek te voeren. De finaliteit is 

een specifiek en gepast ruimtelijk beleidskader uit te werken voor golf op provinciaal niveau 

(en/of voor ruimtelijke afwegingen van bepaalde terreinen op gemeentelijk niveau). Dit kan 

leiden tot een toetskader in functie van de beoordeling van concrete vragen naar 9 holes golf-

terreinen. De inhoud van het onderzoek kan nog verder worden bepaald en verfijnd (bijvoor-

beeld inplantingsvoorwaarden, aandachtspunten, gebiedsgerichte spreiding, relatie ten aanzien 

van het Vlaams ecologisch netwerk of de herbevestigde agrarische gebieden). 

6.2. Lawaaisporten 

Aangaande de ontwikkelingsmogelijkheden voor lawaaisporten wordt in de tweede gedeeltelijke 

herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geopteerd voor een (minimaal) scenario. 

Dit houdt in dat provincies waar nog geen locaties werden geselecteerd, minimaal een plaats 

moeten aanduiden voor ‘permanente omlopen met trainingsfaciliteiten’ en dit door moeten ver-

talen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Aangezien in het ruimtelijk structuurplan provincie Lim-

burg vier terreinen voor gemotoriseerde sporten zijn aangeduid (terreinen voor permanente 

omlopen met trainingsfaciliteiten) namelijk Horensbergdam (Genk), Waterloos (Maaseik), Op 

het Broek (Bocholt) en Heeserbergen (Lommel) leiden de uitspraken in de tweede gedeeltelijke 

herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen tot geen aanpassing van het gevoerd 

beleid in de provincie Limburg. 

Omwille van het belang van motorcross (en bij uitbreiding alle gemotoriseerde sporten) in 

Limburg bestaat de noodzaak aan voldoende rechtszekere en kwalitatieve terreinen. Het is 

onzeker of de vier terreinen in Limburg effectief wel uitgebouwd of overeind kunnen blijven als 

permanente omlopen. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waterloos’ dat tot doel had het 

terrein planologisch te regulariseren, is geschorst en later vernietigd door de Raad van State. 

Ook met betrekking tot ‘Op het Broek’ te Bocholt duiken ruimtelijke en vooral procedurele moei-

lijkheden op. Daarom moeten zeker de twee resterende terreinen, Horensbergdam en Heeser-

bergen, voldoende kunnen worden uitgebouwd en verankerd alsook de nodige ontwikkelings-

perspectieven krijgen. Het terrein ‘Oosterbergen’ (Tessenderlo) wordt nog occasioneel gebruik 

(maximum drie wedstrijden per jaar). Het terrein ‘Stadsbroek’ (Borgloon) wordt niet meer ge-

bruikt (ook niet occasioneel). Toekomstige technologische verbeteringen van de motorcross-

apparatuur (bijvoorbeeld overschakeling naar elektrische motoren) zouden eventueel kunnen 

leiden tot minder lawaaihinder.  
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In het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg worden drie terreinen voor kleischieten ver-

meld, zijnde Wiemesmeer (Zutendaal), Beverst (Bilzen), Kolisbos (Neerpelt). Zij zijn momenteel 

alle gesloten. Dit brengt een dringende behoefte naar boven voor ten minste één permanent 

terrein voor kleischieten in Limburg.  

Het onderzoek naar de eventuele herbestemming (en vervreemding) van een aantal militaire 

domeinen in Limburg, biedt mogelijke kansen bij de zoektocht naar (bijkomende) terreinen voor 

lawaaisporten. 

Sinds 1 maart 2008 zijn de snelvaartzones en -tijden in Vlaanderen duidelijk afgebakend door 

de waterwegbeheerders (nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv). Door het aan-

duiden van deze stroken is het voor zowel jetskiër als waterskiër duidelijk waar hij of zij de 

sport kan beoefenen. Concreet komt het voor de Limburgse waterwegen er op neer dat jetskiën 

enkel toegelaten is gedurende heel het jaar tijdens de scheepvaarturen op het Albertkanaal in 

de Kom van Briegden (Lanaken) en aan de ingang van het dok te Lummen. 

6.3. Openluchtrecreatieve terreinen 

Binnen heel het spectrum van toeristisch logies (hotels, gastenkamers, bed en breakfast, va-

kantiewoningen) is er nog een aanzienlijke rol weggelegd voor het kampeertoerisme. Er is blij-

vend nood aan en vraag naar kwalitatieve, goed uitgeruste ‘openluchtrecreatieve terreinen’. De 

term ‘openluchtrecreatief terrein’ is afkomstig uit het logiesdecreet (decreet van 10 juli 2008 

betreffende het toeristisch logies dat het vroeger kampeerdecreet van 1993 vervangt) en is de 

verzamelnaam voor de subcategorieën camping, vakantiepark, kampeerautoterrein, minicam-

ping en verblijfpark. Deze kampeersector wordt geconfronteerd met een voortdurende vraag 

naar vernieuwing en verruiming om te kunnen blijven inspelen op de wensen van de kampeer-

toerist. Hiervoor is ruimte nodig, zowel om de oppervlakte van de standplaatsen te vergroten, 

het aantal standplaatsen te verhogen als om ondersteunende recreatieve faciliteiten te voor-

zien. Ook de accommodatie waarin wordt verbleven, moet mee evolueren met de eisen van de 

consument. De tendens van een grotere vraag naar toeristische plaatsen (in plaats van vaste 

jaarplaatsen) en naar (vaste) verhuurobjecten zoals stacaravans, chalets, bungalows (in eigen-

dom van exploitant en aangeboden voor toeristisch kortverhuur) zet zich door. Hieruit blijkt dat 

niet zozeer de kampeervorm of -infrastructuur (tent, caravan, chalet, bungalow) bepalend is 

voor het toeristisch belang. Ook en vooral om een economische rendabiliteit te kunnen waar-

borgen zullen er uitbreidingsvragen van openluchtrecreatieve terreinen blijven bestaan. Momen-

teel komt het soms voor dat, in toeristische dalperiodes, wordt verhuurd aan seizoenarbeiders 

of buitenlandse werkkrachten (werkzaam in de bouwsector, fruitpluk). 

Omwille van het toeristisch belang voor Limburg en de selectie van openluchtrecreatieve terrei-

nen op provinciaal niveau in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (gebaseerd op het 

subsidiariteitsbeginsel) zal de provincie blijvend een aantal taken en verantwoordelijkheden 

terzake moeten opnemen (opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen). 

6.4. Jeugdverblijfstoerisme 

De problematiek van de - zonevreemde - jeugdverblijfsinfrastructuur blijft een prangend pro-

bleem voor een rechtszekere jeugdwerking. Deze is van aanzienlijk sociaal belang in de provin-

cie. Er moet een duurzame oplossing voor deze problematiek worden gezocht. Op Vlaams 

niveau lopen er een aantal initiatieven onder impuls van de Vlaamse minister voor jeugd, ruim-

telijke ordening en toerisme. Naar aanleiding van de ronde tafel conferentie rond de jeugdver-
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blijfsinfrastructuur werd een Task Force Jeugdverblijven opgericht. Deze task force moet de 

knelpunten waarmee de jeugdverblijven worden geconfronteerd, in kaart brengen. Zij staat in 

voor de opmaak van een ruimtelijk afwegingskader voor de zonevreemde jeugdverblijven. Bin-

nen dit afwegingskader zal worden bepaald voor welke jeugdverblijven en door wie er een plan-

initiatief moet worden genomen. Nadien zal een Vlaams afwegingskader worden opgemaakt 

voor de jeugdverblijven die op Vlaams niveau worden aangepakt. Ook voor de provincies en 

gemeenten is er een taak weggelegd. Zij moeten op hun niveau een afwegingskader opmaken 

(rekening houdend met het Vlaams afwegingskader) voor die jeugdverblijven die een planinitia-

tief behoeven. 

  In afwachting van duidelijke richtlijnen en bevoegdheden voor de provincie terzake werd de 

opmaak van het ruimtelijk afwegingskader in het kader van het provinciaal pilootproject ‘ge-

meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan jeugdverblijfscentra Maaseik’ niet gefinaliseerd.  

Binnen het uitvoeringsbesluit ‘zonevreemde functiewijzigingen’ is een mogelijkheid geschapen 

tot de ontwikkeling van jeugdlogies in gebouwen binnen het agrarisch gebied. Op die manier 

heeft het jeugdverblijfstoerisme ook aandacht en mogelijkheden gekregen binnen het generiek 

ruimtelijk regelgevend kader. 

6.5. Weekendverblijven  

In het beleidsplan over de aanpak van de problematiek rond de weekendverblijven (goedge-

keurd door het Vlaams parlement op 15 januari 2003) wordt een stappenplan vooropgesteld, 

met inbegrip van een beleidsmatige bevoegdheidsverdeling en bijkomende taken voor de pro-

vincie:  

 stap 1:  opmaken van een inventaris van weekendverblijven door de gemeente te coördine-

ren door de provincie 

 stap 2:  afwegen van deze clusters ten opzichte van de elementen van Vlaams niveau 

 stap 3:  uitwerken van ontwikkelingsperspectieven voor deze clusters door de provincie op 

basis van een ruimtelijke afweging  

 stap 4:  indien nodig opmaken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor clusters 

weekendverblijven.  

De Vlaamse codex ruimtelijke ordening reikt een generiek oplossingskader aan voor permanent 

bewoonde bestaande weekendverblijven (‘tijdelijk woonrecht’). Toch wordt aangestuurd op het 

zoveel mogelijk zoeken naar een planologische oplossing waarbij tevens een timing wordt 

vooropgesteld. In eerste instantie zal moeten worden onderzocht of een oplossing via een plan-

proces mogelijk is. Dit onderzoek moet afgerond zijn tegen 30 april 2012. Eventuele ruimtelijke 

uitvoeringsplannen die een gevolg zijn van voormeld onderzoek, moeten definitief worden vast-

gesteld tegen 30 april 2015.  

6.6. Toenemende rol van de private sector inzake vrije tijd 

In de tweede gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt de trend 

aangehaald dat vrije tijd meer vanuit een economische invalshoek wordt benaderd. Ook in Lim-

burg wordt deze trend herkend en onderschreven. Dit vertaalt zich in professionalisering, 

schaalvergroting, commercialisering en de toenemende rol van de private sector en dus ook 

van de marktwerking. 
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6.7. Grootschalige sport- en recreatieinfrastructuren  

Er is een trend waarneembaar tot combinatie van diverse activiteiten rond toeristisch-recreatie-

ve voorzieningen met een aanzienlijke schaalgrootte (ontwikkeling van grootschalige multifunc-

tionele projecten rond vrijetijdsactiviteiten). Zo zijn er bijvoorbeeld de grotere voetbalstadia (o.a. 

Genk en Sint-Truiden in Limburg) die hun programma verder economisch willen opladen met 

retail, business en dergelijke. Ook het circuit Zolder zet verder in op verbreding van activiteiten 

(fietsschool, business, events, mobiliteitscentrum). Dergelijke ontwikkelingen zijn voornamelijk 

ingegeven door een meer economische benadering en noodzaak. Het ruimtelijk karakter van 

deze ontwikkelingen (meer of minder hoogdynamisch) hangt samen met de omgeving waarin 

dit wordt gerealiseerd (stedelijk gebied, buitengebied, combinatie met andere hardere functies 

of (ontsluitings)infrastructuren).  

Om economisch leefbaar te blijven en het voortbestaan van dergelijke voorzieningen te garan-

deren in een actuele marktconforme context en veranderende maatschappij, zijn vaak schaal-

vergroting, uitbreiding en aanbodverruiming noodzakelijk, zeker ten aanzien van de concurren-

tiekracht met voorzieningen uit de nabije of verdere omgeving. Wanneer dergelijke toeristisch-

recreatieve infrastructuren van enig belang zijn voor het provinciaal niveau (bijvoorbeeld van-

wege het uniek karakter of potentie), zijn dergelijke (economische) aspecten een belangrijke 

aanvulling bij de ruimtelijke afweging. Daarbij moet worden bewaakt dat de economische as-

pecten niet in de plaats komen van de ruimtelijke afweging maar effectief hun plaats krijgen om 

te garanderen dat het gaat om economisch verantwoorde projecten. 

6.8. Recreatief medegebruik of verweving 

Limburg kent een groot en geëigend aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen en activi-

teiten die zich afspelen binnen of worden gekenmerkt door het ruimtelijk begrip ‘recreatief me-

degebruik’ of ‘verweving’. Veel voorkomende vormen van functieverweving en toeristisch-recre-

atief medegebruik zijn plattelandstoerisme (inclusief routegebonden recreatie en logies), na-

tuurgerichte recreatie (wandelen, fietsen, ruiteren), cultuurtoerisme (erfgoedbeleving) en water-

recreatie. Hierbij wordt het landschap - in de ruime zin van het woord - ‘medegebruikt’ voor/door 

toeristische activiteiten. 

De diverse Limburgs landschappen (Kempen, Haspengouw, Maasland, Voerstreek) zijn belang-

rijke toeristische producten. Zij zijn van belang voor de recreatieve beleving van de Limburger 

(o.a. ontspannen, sporten in open lucht). De natuur-, bos-, groen- en watergebieden, de land-

schappen en de cultuurhistorische steden zijn de aantrekkelijke omgevingen die toeristisch-

recreatief worden medegebruikt. Deze worden opgeladen met allerhande infrastructuur zoals 

paden en routenetwerken, bezoekers- en onthaalinfrastructuur alsook informatie-infrastructuur, 

kleinschalige logies en horeca.  

Er is een trend merkbaar om natuur- en groengebieden gebiedsgericht en met een bepaalde 

samenhang (identiteit) projectmatig uit te werken en te ontwikkelen maar ook als (potentieel) 

toeristisch product te beschouwen en te communiceren (promoten). Meestal gebeurt dat in een 

concept van een natuurwaardevol kerngebied dat wordt ontsloten via aan de rand en rondom 

gelegen ‘toegangspoorten’. Voorbeeld hiervan zijn Nationaal Park Hoge Kempen, Bosland, De 

Wijers, Rivierpark Maasvallei, de Merode, Kempenbroek en Leenderheide.  

Meer algemeen zijn binnen het toeristisch-recreatief medegebruik in Limburg de goed uitge-

bouwde routenetwerken voor fietsen, wandelen, ruiteren (en de bijbehorende ontsluitings- en 

belevingsinfrastructuur en horeca) van cruciaal belang. Het Limburgs fietsroutenetwerk is zeer 
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goed en gebiedsdekkend uitgebouwd en erg succesvol (zowel voor toerisme als recreatie). De 

wandelroutes en wandelnetwerken zijn in volle ontwikkeling, net als het ruiter- en menroutenet-

werk. Dit laatste houdt ook verband met een trend die de laatste jaren is ingezet en ook een 

zekere ruimtelijke transformatie van het landschap met zich meebrengt. De groeiende impact 

van de paardenrecreatie (vraag/nood aan maneges, buitenpistes) en het paardentoerisme (rui-

terroutenetwerk, specifieke logies en horeca met voorzieningen voor paarden) zijn hiervan het 

schoolvoorbeeld.  

Ook het ruimtelijk regelgevend kader onderging de laatste jaren een aantal wijzigingen die (ge-

deeltelijk) tegemoet zouden moeten kunnen komen aan de maatschappelijke vragen inzake het 

recreatief medegebruik en het plattelandstoerisme en die in dit verband kleinschalige ontwikke-

lingen mogelijk maken binnen het generiek beleidskader. Zo werd bijvoorbeeld het uitvoerings-

besluit ‘zonevreemde functiewijzigingen’ (besluit van de Vlaamse regering van 28 november 

2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen en latere wijzi-

gingen) opgemaakt. Met dit besluit kunnen een aantal toeristisch-recreatieve bestemmingswij-

zigingen van gebouwen worden doorgevoerd in bijvoorbeeld agrarisch gebied. In het decreet 

ruimtelijke ordening, later de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, werd een artikel rond ‘recrea-

tief medegebruik’ toegevoegd. De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor 

plattelandstoerisme is niet meer aan de orde. Dergelijke planningsinitiatieven worden meestal 

(terecht) genomen door het gemeentelijk niveau, hetzij geïntegreerd in processen inzake zone-

vreemde woningen of zonevreemde recreatie, hetzij in specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

om ontwikkelingsperspectieven te geven voor welbepaalde (waardevolle) gebouwen.  

6.9. Stiltegebieden  

Het aantal stille gebieden in Vlaanderen wordt schaarser, terwijl er steeds meer vraag is naar 

plaatsen om aan het druk leven te ontsnappen en tot rust te komen. Het concept ‘stiltegebied’ 

werd ontwikkeld met het oog op de bescherming van deze ‘unieke’ resterende gebieden. In 

deze gebieden is er geen totale afwezigheid van geluid maar wel van verstorende gebieds-

vreemde geluiden. Er werd een objectieve en gebiedsoverschrijdende manier gezocht om de 

kwaliteit van een stiltegebied te beoordelen en er een ‘kwaliteitslabel’ aan toe te kennen. De 

realisatie ervan gebeurt niet noodzakelijk door de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen maar ook via allerlei flankerende beleidsmatige ingrepen zoals op het vlak van 

inrichting, beheer of de regeling van de toegankelijkheid.  

In het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg zijn drie stiltegebieden geselecteerd: Stamp-

rooierbroek (Bocholt, Bree, Kinrooi), Gerhagen (Tessenderlo) en Hoogbos-Snouwenberg (Voe-

ren). Gerhagen heeft reeds een 2-sterrenkwaliteitslabel. De procedure voor de erkenning van 

Kempenbroek met 3-sterren is bijna afgerond. Na bijkomende onderzoeken blijkt in Limburg 

nog een vierde potentieel stiltegebied te zijn, namelijk Zwarte Put (Zutendaal, Bilzen, Lanaken). 

Dit potentieel stiltegebied wordt momenteel nog verder onderzocht (geluidsmetingen, akoesti-

sche kwaliteit) maar er kan worden aangenomen dat het in aanmerking komt voor een kwali-

teitslabel. 

6.10. Nieuwe attractiepolen 

Op basis van de recente bezoekerscijfers van dagattracties (bron: Toerisme Limburg vzw, ge-

baseerd op Steunpunt Toerisme en Recreatie) kunnen er een aantal bijkomende attractiepolen 

met een bezoekersaantal van meer dan 50.000 bezoekers op jaarbasis worden gedetecteerd. 

Aansluitend bij het stedelijk weefsel zijn dit Plopsa Indoor (Hasselt), Herkenrode (Hasselt) en de 
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musea in Maaseik. De attracties ‘Center Parcs Vossemeren’ (Lommel), ‘Center Parks Erperhei-

de’ (Peer) en ‘Molenheide’ (Houthalen-Helchteren) zijn als type II-knooppunt geselecteerd. 

Daarnaast heeft ook Maasmechelen Village Outlet Center een bezoekersaantal van meer dan 

50.000 bezoekers op jaarbasis. 

6.11. Specifieke ontwikkelingen en uitdagingen 

Hieronder worden enkele concrete ruimtelijke vraagstukken nader toegelicht die vragen om een 

beleidsmatige afweging. Het zijn kwesties waar het provinciaal ruimtelijk beleid een antwoord 

op moet kunnen geven, hetzij via wijziging van selecties, hetzij via bijkomende selecties van 

toeristisch-recreatieve knooppunten type II. 

6.11.1. Peer: Snowvalley en Breugelhoeve 

Peer heeft door zijn omgeving en zijn voorzieningen een uitgesproken ambitie en potentie voor 

het toerisme in Limburg. Mede door de aanwezigheid van Snowvalley en Center Parcs Erper-

heide vervult het een vooraanstaande toeristische rol op provinciaal niveau. In 2007 is Peer 

door de federale overheid erkend als toeristisch centrum. In maart 2011 is een regionaal toeris-

tisch bezoekersonthaal geopend (‘Limburgkantoor’, A-kantoor), waarbij Peer een prominente rol 

krijgt in de ontsluiting van het landelijk toerisme voor de hele regio. Het fietsonthaal- en service-

punt aan de Breugelhoeve is een belangrijk instappunt en uitvalsbasis voor het provinciaal 

toeristisch fietsroutenetwerk en voor de betekenis van Peer in het kader van het fietstoerisme.  

De verdere versterking van het toerisme in de buitengebiedgemeente Peer is voor de provincie 

Limburg een speerpunt. Dit moet gebeuren mits een goede ruimtelijke afweging met de andere 

structuurbepalende elementen (landbouw, natuur, bos). Het is een uitdaging om de toeristische 

ontwikkelingskansen en de bijbehorende ruimtelijke dynamiek te sturen en af te stemmen op de 

rest van het ruimtelijk beleid binnen de deelruimte ‘vlakte van Peer’ (grondgebonden landbouw, 

beekvalleien, open ruimte functies). Een goede ruimtelijke verweving is belangrijk om de draag-

kracht niet te overschrijden. Toerisme met een zekere agrarische link (bijvoorbeeld ruitersport, 

agrarisch edutainment) kan hier een goed voorbeeld van zijn, ook in de zin van economische 

verbreding van de landbouw. In die optiek is het niet aangewezen om nieuwe hoogdynamische 

toeristisch-recreatieve voorzieningen te ontwikkelen of in te planten. Een uitbreiding of verrui-

ming van bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen is, indien ruimtelijk verantwoord, wel 

mogelijk in de ‘vlakte van Peer’. 

Snowvalley Peer 

In het kader van de leefbaarheid van de bestaande skipiste ‘Snowvalley’ is een verlenging eco-

nomisch noodzakelijk om het voortbestaan van de piste te garanderen (zie ook trends in § 6.7). 

Hierdoor stijgt het bezoekerspotentieel en kan de piste voldoen aan de normen om te worden 

ingeschakeld in het internationaal circuit van wedstrijden en trainingen. Ook om de concurrentie 

te kunnen overleven met de piste ‘Snowworld’ in Landgraaf (Nederland) is een verlenging 

noodzakelijk. Vooral dit laatste heeft gezorgd voor gewijzigde economische omstandigheden 

die een verlenging vereisen. De skipiste is van een groot toeristisch, recreatief, sportief en so-

cio-economisch belang op provinciaal niveau. Er zou nog een éénmalige en finale verlenging 

van de skipiste nodig zijn. Daarbij is er geen planologische ruimte-inname nodig voor een uit-

breiding/verlenging van de skipiste. Het bijzonder plan van aanleg ‘sportzone de Deust - ski- en 

wielerpiste’ (goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 juli 2007) voorziet recreatiegebied als 
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grondbestemming waarop/waarboven de verlenging van de huidige skipiste zich zou situeren. 

De beleidsmatige planningscontext (met name de selectie als knooppunt type IIb) waarbinnen 

het bijzonder plan van aanleg is opgesteld, staat een uitbreiding evenwel in de weg. Ook de 

stedenbouwkundige voorschriften van dit bijzonder plan van aanleg laten een uitbreiding niet 

toe.  

Om de uitbreiding van de skipiste te faciliteren heeft de deputatie op het einde van 2010 een 

verzoek aan de Vlaamse regering ingediend om de uitbreiding van de skipiste ‘Snowvalley’ in 

Peer te verklaren als ruimtelijk project van groot provinciaal en strategisch belang (overeen-

komstig artikel 3.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Mits een dergelijke erken-

ning kan een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgestart in afwijking van het provinciaal ruimte-

lijk structuurplan, met dien verstande dat de herziening van het provinciaal structuurplan (voor 

het betreffend punt aangaande het ruimtelijk project) in dezelfde procedure wordt meegenomen 

als de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het ruimtelijk project. De mi-

nister heeft het verzoek afgewezen en besloten dat een dergelijke erkenning niet de aangewe-

zen weg is om tot de geviseerde oplossing te komen 

In het debat over de gevraagde uitbreiding van de skipiste spelen naast de ruimtelijke ook nog 

toeristisch-recreatieve en economische argumenten. In het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg zijn een aantal toetsingscriteria opgenomen die worden gehanteerd bij de selectie van 

toeristisch-recreatieve knooppunt type IIa. Er zijn ook elementen opgenomen die moeten wor-

den beoordeeld bij de afweging van de uitbreidingsvraag aan de ruimtelijke draagkracht. Ook 

hierin vindt men naast ruimtelijke ook toeristische en economische aspecten terug. Hieronder 

gebeurt een eerste toetsing van de uitbreiding van de skipiste aan al deze voorwaarden. 

Ruimtelijke aspecten 

 De uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur sluit aan bij de bestaande voor-

zieningen. Een verlenging sluit aan bij de bestaande skipiste en de overige ontwikkelingen 

van sportzone ‘de Deust’. 

 Er is al een zekere dynamiek aanwezig in de sportzone de Deust (skipiste, wielerpiste, 

BMX-parcours, sporthal, parkings). De voorzieningen vertonen een ruimtelijke samenhang 

binnen de sportzone, doch enkel de skipiste wordt als toeristisch-recreatieve voorziening en 

attractiepool van provinciaal niveau beschouwd. De overige elementen functioneren veeleer 

lokaal en bovenlokaal (gemeentelijke beleidsmaterie). De dynamiek van de sportzone is 

momenteel goed ingepast in het ruimtelijk functioneren van de omgeving, ook wat betreft de 

ligging van sportzone ‘de Deust’ ten aanzien van het centrum van Peer en de verbindingen 

ertussen. 

 Wat betreft de ruimtelijke draagkracht van de omgeving is een verlenging van de skipiste te 

verantwoorden. De verhoging van de ruimtelijke dynamiek door de verlenging is veeleer be-

perkt. De eventuele bijkomende verkeersaantrekking hiervan kan goed worden opgevangen 

binnen de sportzone. Deze zone wordt in haar geheel verder ontwikkeld en kwalitatief inge-

richt (volgens het uitgewerkt masterplan van de stad Peer voor sportzone ‘de Deust’). In het 

masterplan wordt rekening gehouden met de uitbreiding van de skipiste. In die zin past de 

uitbreiding van Snowvalley in een visie over de gewenste ontwikkeling van een ruimer ge-

bied en wordt er tevens beter mee geïntegreerd. Het kan enkel gaan om een éénmalige en 

finale verlenging van de skipiste huidige (verlening van huidige geprojecteerde lengte van 

223 m met 107 m tot een totaal van 330 m met een hoogtevermeerdering van 42 m naar 62 

m). Door de verbetering van de architectuurkwaliteit van de skipiste (mede te bewerkstelli-

gen door de reeds uitgevoerde ontwerpwedstrijd) kan de skipiste als een landschappelijk 

baken voor omgeving fungeren, zonder dat er onoverkomelijke hinder ontstaat voor de om-

liggende woningen (bijvoorbeeld slagschaduw).  
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 De inplanting ontziet belangrijke natuurlijke, agrarische en landschappelijke gebieden of 

waarden. De gronden waarop/waarboven de uitbreiding wordt gerealiseerd, hebben al een 

bestemming als recreatiegebied en bevatten geen structurele landbouw- of natuurwaarden. 

Bestaande natuurwaarden (houtkanten) kunnen bij de uitbreiding behouden blijven. De 

landschappelijke waarden en impact moeten op een verantwoorde wijze worden aangepakt 

via een kwalitatief ontwerp (te beoordelen op vergunningsniveau). Een visuele verbetering 

van de constructie draagt bij tot de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de Deust en 

omgeving.  

 De ontsluiting kan op een goede manier verlopen zonder onaanvaardbare overlast voor 

verkeersgevoelige gebieden. De huidige ontsluiting voldoet al voor de verkeersaantrekking 

van de skipiste. In de toekomst wordt de ontsluiting nog verbeterd. Belangrijk bijkomend as-

pect is de verdere uitbouw van een kwalitatief padennetwerk (voor langzaam verkeer) als 

verbindingen tussen de verschillende toeristisch-recreatieve voorzieningen zoals Center 

Parcs Erperheide, de sportzone en het centrum van Peer. Dit laatste wordt in het gemeente-

lijk ruimtelijk structuurplan van Peer als belangrijk strategisch project aangeduid. 

Toeristische aspecten  

 Het algemeen toeristisch belang en de rol van Peer in Limburg op toeristisch vlak werden 

hoger al aangehaald. 

 Voor wat betreft het uitgesproken toeristisch en socio-economisch belang van de aanwezige 

infrastructuur is Snowvalley uitgebouwd tot een professionele en commercieel uitgebate in-

door-skipiste. Snowvalley is de enige dergelijke skipiste in de provincie Limburg en heeft 

door deze unieke positie een grote meerwaarde voor zowel de toeristische aantrekkings-

kracht van Limburg als voor het recreatief, sportief en socio-economisch weefsel van Lim-

burg in het algemeen en Peer in het bijzonder. 

 Voor wat betreft de bestaande of potentiële toeristisch-recreatieve clustering maakt Snow-

valley deel uit van sportzone ‘de Deust’ waar nog een aantal andere recreatieve voorzienin-

gen zijn gesitueerd en verder worden uitgebouwd (zie ook hoger). Daarbij vormt ook de na-

bijheid van Center Parcs Erperheide en het centrum van Peer een basis voor een toeristi-

sche clustering (netwerkvorming).  

Economische aspecten 

 De behoefte is reëel aantoonbaar. Omwille van professionalisering, concurrentiekracht en 

internationale ontwikkelingen in de indoor-skisport, is een verlenging noodzakelijk om het 

bezoekerspotentieel op pijl te houden en het economisch voortbestaan te garanderen. Een 

economisch gezond bedrijf heeft ook een positieve invloed op de ruimtelijke omgevingskwa-

liteit (‘financiële zuurstof’ geeft meer garanties voor een kwalitatieve architectuur en buiten-

aanleg). 

De uitbreiding van Snowvalley kan voldoen aan alle betreffende voorwaarden van het ruimtelijk 

structuurplan provincie Limburg. Zij past dan ook binnen de ruimtelijke visie op de toeristisch-

recreatieve ontwikkelingen in de provincie zoals deze is uitgewerkt en opgenomen in het ruimte-

lijk structuurplan provincie Limburg. Mede aan de grondslag van die ruimtelijke visie liggen 

enkele principes en uitgangspunten zoals bijvoorbeeld de voorwaarden voor een type IIa-

selectie. Indien wordt voldaan aan deze voorwaarden, past de selectie van een knooppunt in 

die zin altijd binnen het ruimer ruimtelijk kader. 

Breugelhoeve 

De Breugelhoeve (Grote Brogel) is een landelijk ontmoetingscentrum dat is uitgebouwd tot een 

hippisch, educatief en toeristisch centrum rond plattelandsbeleving. Er bevindt zich een mane-
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ge, een cafetaria, een speeltuin, een fietsknooppunt, een educatief zuivelcentrum en er zijn 

mogelijkheden voor overnachting voor jeugd- en familietoerisme (onder andere plattelandsklas-

sen) en specifiek voor overnachting gericht op paardensport en paardenkampen.  

Er is momenteel een beleidsmatige opportuniteit om de activiteiten van de Breugelhoeve te 

verruimen met een provinciaal trainingscentrum voor paardensport. Het betreft een outdoor 

trainingscentrum voor de sportfederaties met name de VLP (Vlaamse Liga voor Paardensport) 

en de LRV (Landelijke RijVerenigingen) en voor de clubs die in Limburg actief zijn in de paar-

densport. Het provinciaal centrum zou de diverse vormingen, opleidingen, trainingen en wed-

strijden (op provinciaal en nationaal niveau) van deze verenigingen kunnen centraliseren en dit 

voor al de diverse disciplines (jumping, endurance, mennen, dressuur enz.). Voor deze activiteit 

is een ruimte nodig van 12 ha (bij voorkeur zandgronden) voor o.a. springparcours, dressuur-

ringen, inrijpistes, paddocks, wachtterreinen, tent(en), parking. Het betreft een buitenruimte 

zonder grote permanente vaste inrichtingen. Daarnaast is er ook nog behoefte aan opslag van 

materiaal (berging), nutsvoorzieningen en sanitair. Dat kan mogelijk worden gekoppeld in/aan 

de gebouwen van de Breugelhoeve.  

Voor de inplanting van een dergelijk provinciaal trainingscentrum werd een ruimtelijk locatieon-

derzoek uitgevoerd op zes potentiële locaties in Limburg. Na afweging van de ruimtelijke aspec-

ten en de specifieke opportuniteiten (beleidsintenties, bereidheid van lokaal bestuur, haalbaar-

heid op vlak van gebruik/verwerving van gronden enz.) is besloten om de optie voor ontwikke-

ling aan de Breugelhoeve verder uit te werken.  

Een provinciaal trainingscentrum voor de paardensport is een duidelijk bovenlokale sportinfra-

structuur met een regionale functie (provinciaal niveau). Om die reden is het aangewezen om 

ook de Breugelhoeve als dusdanig te selecteren als toeristisch-recreatief knooppunt op provin-

ciaal niveau (type IIa ). Het betreft veeleer een recreatieve dan een toeristische infrastructuur.  

In het debat over de ontwikkeling van een provinciaal trainingscentrum voor paardensport spe-

len naast de ruimtelijke ook nog toeristisch-recreatieve argumenten die moeten worden beoor-

deeld bij de afweging van de uitbreidingsvraag aan de ruimtelijke draagkracht. 

Ruimtelijke aspecten 

 De uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur sluit aan bij de bestaande. Het 

provinciaal trainingscentrum voor de paardensport wordt gekoppeld aan de aanwezige in-

frastructuur van de Breugelhoeve met een aanbod aan activiteiten, accommodaties en pro-

jecten rond paarden. De bijkomende dynamiek kan worden opgevangen, gecombineerd en 

afgestemd met de activiteiten van de Breugelhoeve (parkeren, activiteitenkalender enz.). 

 Het betreft een voorziening met een zeker agrarisch verband (paarden) dat vooral gebruikt 

maakt van de buitenruimte. In die zin kan er sprake zijn van een economische verbreding 

van de landbouw, van een mogelijke ruimtelijke en landschappelijke verweving met het 

landbouwgebied en van verenigbaarheid met de open ruimte functies.  

 Het ruimtegebruik kan mogelijk tijdelijk zijn (bijvoorbeeld van mei tot oktober). De overige 

periode kunnen de buitenruimten in aanmerking komen voor inschakeling in de landbouw-

bedrijfsvoering (bijvoorbeeld hooiland). De constructies (bijvoorbeeld springparcours) kun-

nen mogelijk op relatief eenvoudige wijze (tijdelijk) worden verwijderd.  

 Noord-Limburg is een ‘paardenregio’ omwille van een (historisch) grote binding met de 

paardenwereld. Het betreft de regio in het noordelijk deel van Limburg (Limburgse Kempen, 

westelijk deel van het Maasland, uitgebreid met delen van enkele gemeenten uit de Mijn-

streek). Peer (Grote Brogel) is gelegen in het geografisch hart van deze paardenregio.  
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 Het omliggend agrarisch gebied is beleidsmatig herbevestigd als agrarisch gebied. Bij een 

ruimtelijke uitbreiding moet rekening worden gehouden met de ruimtelijk-functionele samen-

hang van de agrarische macrostructuur. De betreffende omzendbrief RO/2010/01 is van 

kracht.  

 Een mogelijke uitbreiding kan belangrijke natuurlijke en landschappelijke gebieden of waar-

den ontzien. De directe omgeving wordt niet gekenmerkt door hoge natuurwaarden. Be-

staande natuurwaarden in het landschap (bijvoorbeeld houtkanten) kunnen bij de uitbreiding 

behouden blijven. De landschappelijke waarden en impact moeten op een verantwoorde 

wijze worden aangepakt via een kwalitatieve inrichting.  

 De ontsluiting kan op een goede manier verlopen zonder onaanvaardbare overlast voor 

verkeersgevoelige gebieden (N73 op 4 km). Belangrijk bijkomend aspect is de verdere uit-

bouw van een kwalitatief padennetwerk (voor langzaam verkeer) als netwerk van verbindin-

gen tussen de verschillende toeristisch-recreatieve voorzieningen in Peer. Dit laatste wordt 

in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Peer als belangrijk strategisch project aan-

geduid.  

Toeristisch-recreatieve aspecten 

 Het algemeen toeristisch belang en de rol van Peer in Limburg op toeristisch vlak worden 

hoger al aangehaald. 

 In het provinciaal toeristisch beleid voor de Limburgse Kempen (‘strategisch actieplan toe-

risme Limburg’) is een duidelijke keuze gemaakt voor het (meerjaren)thema ‘paardentoeris-

me’. De Breugelhoeve is gesitueerd aan het provinciaal ruiter- en menroutenetwerk en 

speelt een vooraanstaande rol in het paardentoerisme. Er wordt aan paard- en ponyverhuur 

gedaan, één van de toeristische speerpuntacties binnen de promotie van het paardentoe-

risme in Limburg.  

 De Breugelhoeve is gesitueerd aan het provinciaal toeristisch fietsroutenetwerk en is door 

de situering van fietsonthaal- en servicepunt een belangrijk instappunt en uitvalsbasis hier-

voor.  

 Door de uitbouw van een trainingscentrum op provinciaal niveau krijgt de Breugelhoeve een 

aanzienlijk sociaal-recreatief belang voor Limburg.  

 Het trainingscentrum wordt toeristisch-recreatief geclusterd met de bestaande activiteiten 

van de Breugelhoeve en door de toeristische routenetwerken (fietsen, ruiteren) ook met de 

andere toeristisch-recreatieve voorzieningen in de omgeving.  

De ontwikkeling van een provinciaal trainingscentrum voor paardensport kan, rekening houdend 

met een aantal randvoorwaarden, worden overwogen op de locatie ‘Breugelhoeve’. Dat kan 

passen binnen de ruimtelijke visie op de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de provincie, 

zoals uitgewerkt en opgenomen in het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. 

6.11.2. Horensbergsdam 

Voor Horensbergdam is er behoefte aan bijkomende parking om de parkeerdruk voor de omge-

ving te kunnen beheersen en de verkeersveiligheid op N75 (als primaire weg type II) te waar-

borgen vooral op druk bezochte wedstrijddagen in het weekend. Een ruimtelijke uitbreiding van 

de huidige perimeter van het recreatiegebied is hiervoor noodzakelijk. Er is momenteel een 

planningsproces lopende in samenwerking met de stad Genk. Hierbij wordt geoordeeld dat de 

ruimtelijke uitbreiding geen uitbreiding van de sportinfrastructuren en -activiteiten zelf betreft, 

waardoor de opmaak van dat provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan passen binnen een type 

IIb selectie.  
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Om een optimale en voldoende rechtszekere afstemming met het ruimtelijk structuurplan in te 

bouwen kan ook de selectie van type IIb worden heroverwogen naar type IIa met duidelijke 

randvoorwaarden (enkel uitbreiding in functie van parking) en met de bijbehorende afwegings-

criteria aangaande de ruimtelijke draagkracht. 

6.11.3. Uitbreidingen van openluchtrecreatieve terreinen 

Het campingonderzoek (zie § 5.1.) bracht een ruimtelijke uitbreidingsbehoefte van een aantal 

openluchtrecreatieve terreinen aan het licht en zorgde - via provincieraadsbesluit - voor een 

bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten type II op provinciaal niveau. Deze 

ruimtelijke problematiek en uitdagingen kunnen mits een actualisatie worden ingeladen in het 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg en zo worden geïntegreerd en verankerd in het breed 

provinciaal ruimtelijk beleid.  

De kampeer- en verblijfsactiviteiten op de terreinen ‘de Stermolen (Hechtel-Eksel)’ en ‘Boseind 

(Opglabbeek)’ zijn anno 2010 volledig gestopt. Het gaat niet meer om bestaande campings of 

openluchtrecreatieve terreinen. Er zijn ook geen concrete ontwikkelingsplannen in het vooruit-

zicht voor een openluchtrecreatief terrein dat voldoet aan de basisvoorwaarden voor een pro-

vinciale selectie (noch ruimtelijk, noch toeristisch). De selectie als toeristisch-recreatief knoop-

punt type II is niet meer aan de orde.  

In uitvoering van het campingonderzoek (en gesteund op de trends en uitdagingen zoals be-

schreven in §6.3.) zijn voor enkele (bijkomend) geselecteerde openluchtrecreatieve terreinen 

planningsprocessen opgestart (plan-MER’s en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen) met 

het oog op het onderzoeken en realiseren van een effectieve ruimtelijke uitbreiding (zie ook § 

5.2.). In de eerste plaats gebeurde dit voor terreinen met een dringende uitbreidingsvraag of 

met concrete plannen voor uitbreiding, dit zowel voor al in het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg geselecteerde knooppunten als voor de bijkomend geselecteerde knooppunten. Tij-

dens het gebiedsgericht ruimtelijk onderzoeks- en overlegproces werden de uitbreidingsvoor-

stellen soms bijgesteld (grotere of kleinere omvang, andere uitbreidingsconfiguratie/-locatie). In 

het debat over de gevraagde uitbreidingen spelen naast de ruimtelijke ook nog toeristische en 

economische argumenten. 

Voor een aantal bestaande en via het provincieraadsbesluit van 21 april 2004 bijkomend gese-

lecteerde knooppunten type IIa zijn er specifieke elementen of aandachtspunten. Zij worden 

hieronder kort aangehaald. Er wordt rekening gehouden met het verder onderzoek dat hierover 

al gebeurd en bekend is.  

Jocomo/San Lanaco (Lanaken) 

Ondanks het feit dat Jocomo en San Lanaco twee afzonderlijke campingexploitaties zijn, wor-

den zij samen beschouwd als één ruimtelijke cluster en daarom als één toeristisch-recreatief 

knooppunt geselecteerd. San Lanaco kan volgens het campingonderzoek niet uitbreiden. De 

type IIa-selectie slaat enkel op een uitbreiding van Jocomo. Het plan-MER is goedgekeurd op 9 

maart 2010. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd bij ministerieel besluit op 

16 april 2012. Het beoogt een uitbreiding van de bestaande camping ‘Jocomo’ met ongeveer 3 

ha ten behoeve van een verhoging van het verblijfsaanbod met 80 tot 100 eenheden. De uit-

breidingslocatie is gewijzigd ten opzichte van het campingonderzoek. Er wordt niet langer een 

uitbreiding voorzien rondom de vijver. 
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Heidestrand (Zonhoven) 

Omwille van de plaatselijke situatie zijn in het campingonderzoek specifieke randvoorwaarden 

aan de mogelijke uitbreiding gekoppeld, namelijk geen uitbreiding van de overnachtingscapaci-

teit en de kadering van een beperkte ruimtelijke uitbreiding binnen een globale ruimtelijke en 

planologische herstructurering van de omgeving met een ruimtelijke verbetering als doel en 

binnen de ecologische randvoorwaarden van het aaneengesloten vijvergebied. Een uitbreiding 

van Heidestrand is slechts bespreekbaar na zorgvuldig onderzoek en afweging. Er zijn initiatie-

ven opgestart om een ruimtelijk-ecologisch vooronderzoek uit te voeren die tot doel hebben een 

uitbreiding van Heidestrand bespreekbaar te maken en te kunnen verzoenen met een ecolo-

gische winst. Dit proces moet ook worden gekaderd in het integraal plattelandsproject ‘De Wij-

ers’ (VLM). 

Wilhelm Tell (Opglabbeek)  

Wilhelm Tell beoogt een maximale uitbreiding van circa 10 ha ten behoeve van een verhoging 

van het verblijfsaanbod met ongeveer 350 eenheden. De uitbreidingslocatie is gewijzigd ten 

opzichte van het campingonderzoek. Er wordt niet langer een uitbreiding voorzien in een gebied 

van het Vlaams ecologisch netwerk of in habitatrichtlijngebied. Het plan-MER is goedgekeurd 

op 31 mei 2011. In het plan-MER worden ook (kleinere) uitbreidingsalternatieven onderzocht. 

Na de goedkeuring van het plan-MER is de procedure voor een provinciaal ruimtelijk uitvoe-

ringsplan opgestart.  

Mooi Zutendaal (Zutendaal)  

Mooi Zutendaal beoogt een maximale uitbreiding van ongeveer 18 ha ten behoeve van een 

verhoging van het verblijfsaanbod met circa 100 eenheden ten opzichte van het huidig vergund 

aanbod. Het betreft vooral een uitbreiding omwille van herstructurering van het terrein (vernieu-

wing van het aanbod met grotere kampeerpercelen). Het plan-MER is in ontwerpfase (richtlijnen 

plan-MER op 2 september 2010). In het plan-MER wordt ook een (kleiner) uitbreidingsalterna-

tief onderzocht.  

Salamander (Maasmechelen)  

Salamander beoogt een uitbreiding van circa 2 ha ten behoeve van een verhoging van het 

verblijfsaanbod met ongeveer 75 eenheden. De impact op de speciale beschermingszones 

(SBZ) is mee onderzocht in de globale passende beoordeling in functie van het Nationaal Park 

Hoge Kempen. Een planningsinitiatief (opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan) werd over-

wogen maar voorlopig nog niet uitgevoerd. 

Kikmolen (Maasmechelen)  

Kikmolen beoogt een uitbreiding voor de aanleg van een parking aan de ingang van de cam-

ping ook in functie van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). De impact op de speciale 

beschermingszones (SBZ) is mee onderzocht in de globale passende beoordeling in functie van 

het NPHK. Een planningsinitiatief (opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan) werd overwogen 

maar voorlopig nog niet uitgevoerd.  
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Goolderheide (Bocholt) 

Voor Goolderheide werd in het campingonderzoek een uitbreiding van ongeveer 30 ha onder-

zocht ten behoeve van een verhoging van het verblijfsaanbod met circa 200 eenheden. Een 

planningsinitiatief (opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan) werd overwogen en vormde on-

derwerp van overleg. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de opmaak van een plan-MER. Een 

formele procedure werd nog niet opgestart. Ondertussen werd het landbouwgebied voor een 

deel van de gewenste uitbreiding (circa 20 ha) opgenomen binnen herbevestigd agrarisch ge-

bied (beslissing van de Vlaamse regering op 12 december 2008). 

Leeuwerikstraat (Maaseik) 

Voor de cluster Leeuwerikstraat werd in het campingonderzoek een kleine uitbreiding voorge-

steld (op langere termijn). Een planningsinitiatief werd nog niet overwogen aangezien de uit-

breidingsplannen onvoldoende concreet zijn. Ondertussen werd het landbouwgebied voor de 

gewenste uitbreiding opgenomen binnen herbevestigd agrarisch gebied (beslissing van de 

Vlaamse regering op 12 december 2008). 

Molenheide (Houthalen-Helchteren) 

Molenheide beoogt een maximale uitbreiding van circa 20 ha ten behoeve van een verhoging 

van het verblijfsaanbod met ongeveer 100 eenheden ten opzichte van het huidig vergund aan-

bod. Het betreft vooral een uitbreiding omwille van herstructurering van het terrein (vernieuwing 

aanbod met grotere kampeerpercelen). Het plan-MER is in ontwerpfase (richtlijnen plan-MER 

op 31 januari 2008). In het plan-MER wordt ook een (kleiner) uitbreidingsalternatief onderzocht 

(inbreiding).  

Blauwe Meer (Lommel) 

Blauwe Meer beoogt een maximale uitbreiding van circa 20 ha ten behoeve van een verhoging 

van het verblijfsaanbod met ongeveer 800 eenheden. Het plan-MER is in ontwerpfase (richtlij-

nen plan-MER op 31 maart 2009). In het plan-MER worden twee uitbreidingsalternatieven en 

ook een kleiner uitbreidingsalternatief onderzocht. 

6.11.4. Voormalig mijnterrein Eisden-Lanklaar 

Er werd een planningsproces gevoerd om de ontwikkelingen op het voormalig mijnterrein Eis-

den-Lanklaar te ordenen via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (bipool Eisden-Lanklaar). 

Dit plan is goedgekeurd bij ministerieel besluit op 1 december 2011. Het bestaat erin om de 

hoofdtoegangspoort tot het nationaal park Hoge Kempen mogelijk te maken met realisatie van 

verblijfsrecreatie met hotel, bezoekersonthaal en educatie-centrum, een toeristisch-recreatieve 

attractie alsook de uitbreiding van de leisure en retailvoorzieningen. Deze site zal hierdoor een 

belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt worden op provinciaal niveau, aanvullend op het 

reeds bestaand outlet shopping center van Maasmechelen Village (toeristische dagattractiepool 

met meer dan 50.000 bezoekers op jaarbasis). Het kan daarom aangewezen zijn om deze site 

omwille van zijn toeristisch-recreatief belang en potentie te selecteren en (beleidsmatig) te ver-

ankeren in de ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur van Limburg.  
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7. Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijk toe-
ristisch-recreatieve structuur 

Het gevoerd ruimtelijk beleid in de periode tot de herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg en de actuele trends en uitdagingen hebben geleid tot een zeer beperkte 

verandering van de bestaande ruimtelijk toeristisch-recreatieve structuur. Er zijn met name een 

aantal nieuwe attractiepolen ontwikkeld met een bezoekersaantal van meer dan 50.000 bezoe-

kers op jaarbasis. 

In de kaartenboek wordt KAART 29 met als titel “BESTAANDE TOERISTISCH-RECREATIEVE 

STRUCTUUR”, kaart waar naar wordt verwezen in DEEL III.4 RUIMTELIJK TOERISTISCH-

RECREATIEVE STRUCTUUR, hoofdstuk 3. ELEMENTEN VAN DE TOERISTISCH-

RECREATIEVE STRUCTUUR (bladzijde 84) vervangen door volgende geactualiseerde kaart 

29. 

kaart 29: bestaande toeristisch-recreatieve structuur 

In DEEL III.4 RUIMTELIJK TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR, hoofdstuk 3. ELE-

MENTEN VAN DE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR wordt de tekst (bladzijde 84) 

onder de woorden ‘Terlaemen (m) (Heusden-Zolder)’ aangevuld met volgende tekst. 

Plopsa Indoor (n) (Hasselt), Herkenrode-abdij met kruidentuin (o) (Hasselt), Maaseik met diver-

se musea (p), Center Parcs De Vossemeren (zwembad, binnenspeeltuin) (q) (Lommel), Center 

Parcs Erperheide (zwembad, binnenspeeltuin) (r) (Peer), Molenheide (zwembad) (s) (Houtha-

len-Helchteren), Maasmechelen Village Outlet Shopping Center (t) (Maasmechelen). 
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III. 5. Ruimtelijke verkeers- en  
   vervoersstructuur 

Onderstaande tekst inclusief de bijhorende tabellen en figuren wordt toegevoegd aansluitend bij 

de tekst onder DEEL III.5 ‘Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur’.  

Het betreft drie nieuwe hoofdstukken na het hoofdstuk 4 ‘Knelpunten, kwaliteiten en kansen’. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ‘Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid’. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Actuele trends en uitdagingen’. 

Hoofdstuk 7 heeft als titel: ‘Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoers-

structuur’. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 
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5. Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid 

5.1. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘omleidingsweg N76’ te Meeuwen-Gruitrode werd 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 maart 2006. De realisatie van deze weg startte in 

juni 2008. De omleidingsweg werd in mei 2010 in gebruik genomen. 

5.2. Streefbeelden 

De Vlaamse overheid stelt stelselmatig streefbeelden op voor alle gewestwegen zowel voor 

primaire, secundaire als lokale wegen. Zij neemt in de praktijk dus meestal de rol van trekker en 

coördinator op. Ook in de provincie Limburg werden een aantal streefbeelden voor secundaire 

wegen opgemaakt. 

5.3. Onderzoekvensters 

De selectie van secundaire wegen is in principe limitatief. Bijkomende selecties van secundaire 

wegen kunnen pas na bijkomend onderzoek aan de lijst worden toegevoegd na een beslissing 

van de provincieraad. Het betreft dan onderzoek naar de bijkomende toeristische-recreatieve 

knooppunten, een nieuwe verbinding tussen N73 en N72 en een verbinding van het mijnterrein 

Heusden-Zolder naar N74.  

5.3.1. Ontsluiting van het mijnterrein van Heusden-Zolder 

De provincie onderzoekt de alternatieven voor de ontsluiting van het bedrijventerrein (mijnter-

rein) van Heusden-Zolder via een secundaire weg naar het hoofdnet en primair wegennet. In 

2006 is de opdracht gestart voor het opstellen van een planmilieueffectrapport voor een ontslui-

tingsweg van het bedrijventerrein ‘de Schacht’ te Heusden-Zolder over het bedrijventerrein 

‘Centrum-Zuid’ te Houthalen-Helchteren naar N74. 

De resultaten van de gewestelijk dossiers betreffende de noord-zuidverbinding N74 zijn van 

grote invloed voor het verder verloop van het provinciaal plan-MER betreffende de ontsluiting 

van het mijnterrein ‘de Schacht’. Daarom is geopteerd om het dossier van het provinciaal plan-

MER naar inhoud en timing af te stemmen op de goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan met betrekking tot het afwerken van de noord-zuidverbinding. 

5.3.2. Nieuwe verbinding N73 - N72 - typering N72 

Op vraag van de provincie heeft de Vlaamse overheid het streefbeeld voor de ontsluiting van 

Ravenshout-Noord (secundaire weg type II) en het onderzoek naar de typering/verbinding 

N72/N73 gekoppeld aan het streefbeeld voor de ontsluiting van Meerhout (in het kader van het 

economisch netwerk Albertkanaal). Deze streefbeeldstudie werd opgestart in 2006. Het concept 

streefbeeld werd behandeld in de provinciale auditcommissie (PAC) van 22 januari 2008. Het 

bleek onmogelijk om een consensus te bereiken tussen de betrokken actoren.  

Om een betere basis tot consensus te bekomen, stelde de Vlaamse overheid de vraag aan het 

provinciebestuur tot opmaak van een vrijwillig plan-MER. Dit plan-MER zou de basis moeten 

geven om uitspraken te kunnen doen over het gewenst tracé, de milderende maatregelen en de 
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selectie van een secundaire weg op lange termijn. In januari 2009 werd gestart met de opmaak 

van dit plan-MER. Op 7 april 2011 werd het plan-MER goedgekeurd. Hierin is echter geen voor-

keursscenario aangegeven en is verder overleg noodzakelijk om tot een consensus te komen. 

5.3.3. Typeringsstudie N78 - N2 - N79 

Een aantal wegen is in het oorspronkelijk ruimtelijk structuurplan provincie Limburg slechts in 

het algemeen als secundaire weg geselecteerd en niet verfijnd naar een bepaald type secun-

daire weg. Binnen maas 12 ‘Hasselt - Genk’ zijn volgende wegen als verder te onderzoeken 

aangeduid: 

 N78 vanaf Stationstraat (Maaseik) tot N77 (Lanaken) 

 N2 vanaf N700 tot aan de Nederlandse grens 

 N79 vanaf E313 tot aan de Nederlandse grens. 

In nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid werd in mei 2010 de typeringsstudie voor de 

secundaire wegen N78 - N2 - N79 aangevat met als doel een voorstel voor typering uit te wer-

ken en dit voorstel te onderbouwen door onderzoek. Deze studie is ondertussen afgerond en 

aan de provincieraad voorgelegd op 21 december 2011. Zij bevat twee fases: een onderzoeks-

fase en een fase van visievorming, typering en onderbouwing van de selectie.  

 In een eerste fase werd een objectieve probleemstelling gedefinieerd op basis van uitge-

breid verkeerskundig onderzoek (verkeerstellingen, verkeersleefbaarheidsonderzoek en 

herkomst-bestemmingsonderzoek).  

 Vervolgens werd bepaald welke rol de betrokken secundaire wegen in het netwerk zouden 

moeten vervullen. Uitgangspunt vormde hier het theoretisch kader voor de wegencategori-

sering waarvan de krijtlijnen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg zijn beschreven. De visie werd getoetst aan het netwerk en aan 

de werkelijke vervoervraag om zo tot een voorstel van categorisering te komen waarbij te-

vens de maatregelen voor de implementatie ervan werden gedefinieerd. Het bereiken van 

een duurzaam verplaatsingspatroon is hierbij een uitgangspunt. 

Het studiegebied werd in twee delen opgedeeld: 

 deel 1: ten noorden van E314 

 deel 2: ten zuiden van E314. 

Vanuit de visie voor de ontwikkeling van een duurzaam verplaatsingspatroon worden voor de 

deelgebieden volgende uitgangspunten vooropgesteld. 

Deel 1: ten noorden van E314 

 ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Jagersborg: 

 een noordelijke ontsluiting voor Jagersborg naar E25/A2 

 relatie tussen stedelijke gebieden: 

 verhoging van de leefbaarheid in de kernen langs N78 

 een substantieel aandeel van de bestaande regionaal doorgaande verkeersstroom ver-

plaatsen naar het hoofdwegennet 

 inzetten op openbaar vervoer 

 ontsluiting bipool en Maasmechelen: 

 verdere ontlasting van N78 door doorkoppeling van ontsluitingsweg naar N78 

Omwille van de keuze voor een duurzaam scenario wordt geopteerd om het verkeer zo te stu-

ren dat de verkeersafwikkeling via het hoofdwegennet verloopt. Er is dus niet gekozen om de 

bestaande vervoervraag tussen de stedelijke gebieden Maaseik en Genk te bestendigen en 
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N78 als secundaire weg type I te typeren. Om deze uitgangspunten en dit duurzaam scenario te 

kunnen waarmaken, moeten een aantal randvoorwaarden worden gerealiseerd. 

 Rekening houdend met de omrijfactor die het gebruik van het hoofdwegennet als alternatief 

voor N78 met zich meebrengt, moet de verbinding via het hoofdwegennet zo vlot mogelijk 

verlopen om een zo groot mogelijk voordeel uit de reistijd te halen. Filevorming op het 

hoofdwegennet moet worden vermeden. Een vlotte verknoping tussen E314 en E25 is 

noodzakelijk en vanuit het lager wegennet moet een vlotte aansluiting naar het hoofdwe-

gennet bestaan. Concreet wil dit zeggen dat de doorstroming ter hoogte van het knooppunt 

E25 - E314 moet worden verbeterd om een vlottere doorstroming vanuit Maaseik naar Has-

selt te bekomen. De Pater Sangersbrug te Maaseik vormt een belangrijke schakel voor de 

realisatie van het duurzaam scenario. De brug moet een vlotte en veilige ontsluiting garan-

deren met bijzondere aandacht voor het fietsverkeer. 

 De relatie tussen het noordelijk deel van het Maasland en Hasselt - Genk via het openbaar 

vervoer moet worden verbeterd. De reistijd dient concurrentieel te zijn met de wagen. Dit wil 

zeggen dat het openbaar vervoeraanbod voldoende moet zijn en de wachttijd beperkt. Con-

creet wil dit zeggen dat het noodzakelijk is dat Spartacus lijn 2 (Maasmechelen - Hasselt - 

Genk) wordt gerealiseerd en dat er bovendien een vlotte en frequente verbinding ontstaat 

tussen Maasmechelen en Kinrooi. In de visie op het openbaar vervoer wordt er dus tussen 

Maasmechelen en Kinrooi een snelbus voorzien met een voldoende hoge frequentie. In 

Maasmechelen moet een openbaar vervoerknooppunt worden uitgebouwd zodat een vlotte 

overstap mogelijk is. De vertramming van de as Maasmechelen - Maaseik - Kinrooi is het 

uiteindelijk streefdoel.  

 Om de leefbaarheid langs N78 te verhogen, moeten de doortochten opnieuw worden inge-

richt. Een afname van de intensiteiten is noodzakelijk in het kader van de beschikbare capa-

citeit van kruispunten en wegvakken en in kader van de garantie van de verkeersleefbaar-

heid. Dit moet worden bekomen door het verhogen van het openbaar vervoergebruik en het 

verschuiven van de regionale doorgaande verkeersstromen naar het hoofdwegennet. 

Zolang deze randvoorwaarden echter niet gerealiseerd zijn, moeten de bereikbaarheid en de 

verkeersveiligheid worden vooropgesteld. 

Deel 2: ten zuiden van E314 

 ontsluiting van Europark/Albertknoop en Maastricht: 

 ontsluiting Europark/Albertknoop via N78 naar E314 

 ontsluiting Maastricht in noordelijke richting via E25/A2 

 een knip op de vervoersstroom ter hoogte van Smeermaas op N77 en op N766 

 (mogelijke omleiding rond Rekem in kader van de leefbaarheid) 

 relatie Maastricht - Hasselt - Genk (N2) 

 verbetering van de leefbaarheid van de kernen 

 Spartacus als alternatief om vervoervraag op te vangen 

 relatie Maastricht - Tongeren (N79) 

 N79 als openbaar vervoeras tussen de stations van Maastricht en Tongeren. 

Ook voor dit deelgebied moeten volgende randvoorwaarden worden gerealiseerd ten einde de 

deze uitgangspunten te kunnen waarmaken: 

 het functioneren van het hoofdwegennet en het primair wegennet 

 het verbeteren van de relatie met het openbaar vervoer tussen Maastricht en Hasselt - 

Genk. 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

81 

Bijkomende randvoorwaarde voor N2 als secundaire weg type III is de aanleg van de Spartacus 

lijn 1 als volwaardig alternatief voor de regionaal verbindende relatie tussen Hasselt - Genk en 

Maastricht. 

Bijkomende randvoorwaarden voor N79 als secundaire weg type III is het behoud van de open-

baar vervoerrelatie Maastricht - Tongeren. 

De studie is afgerond. Een laatste toets van de resultaten met de betrokken actoren gebeurde 

in een klankbordgroep van 14 maart 2011. De eindvalidatie van het voorstel van categorisering 

werd geformuleerd in een eindrapport dat aan de provincie werd voorgelegd op 21 december 

2011. 

De provincie zal bij de bevoegde overheid pleiten om alle betrokken partijen en instanties bij de 

verdere uitwerking van de studie te betrekken. 

5.4. Verbinding Sint-Truiden naar E40 

In de onderhandelingsnota bij het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg vroeg de provincie 

aan de Vlaamse overheid om het nieuw tracé volgens het gewestplan voor N80 tussen Sint-

Truiden en E40 te selecteren als primaire weg II. In december 2008 werd een haalbaarheids-

studie afgerond. De studie moest onderzoeken of een nieuwe primaire verbinding van Sint-

Truiden naar E40 als doorsnijding van een maas al dan niet nodig is. Van zeven verschillende 

scenario’s werd een uitgebreide impactanalyse gemaakt. Vanuit de in deze studie gestelde 

doelstellingen en afbakening van de probleemstelling, kon de realisatie van een grootschalige, 

nieuwe infrastructuur onvoldoende worden gemotiveerd. 

Op vraag van de sociale partners is in januari 2011 een opvolgstudie opgestart. Deze studie 

betreft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) waarin abstractie wordt gemaakt 

van een specifiek tracé. Deze MKBA is in het najaar 2011 afgerond en de resultaten zijn in 

november 2011 bekendgemaakt. In deze socio-economische studie is nagegaan wat de oppor-

tuniteiten van een vlotte verbinding van Sint-Truiden met E40 kunnen zijn voor Haspengouw. Er 

is geconcludeerd dat een nieuwe verbinding een positief effect kan hebben indien er een relatief 

goedkope oplossing wordt gevonden die de transporteffecten creëert welke de studie voor-

houdt. Het gaat dan om het bereiken van volgende doelstellingen: 

 een vlotter en veiliger verkeer 

 een vermindering van de geluidsoverlast op de bestaande routes 

 een grotere aantrekkingskracht voor Haspengouw 

 een vermindering van de reistijd wat bijkomende economische voordelen met zich kan mee-

brengen 

 een positieve impact op de lokale (en in mindere mate op de Vlaamse) economie. 

Om de milieueffecten van een mogelijke verbinding te onderzoeken en om verschillende con-

crete initiatieven af te wegen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde 

Crevits aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven een plan-MER op te star-

ten. 
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6. Actuele trends en uitdagingen 

6.1. Gedeeltelijke herziening ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

De tweede gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen behandelt vol-

gende aspecten. 

 De categorisering van de wegenstructuur wordt op een aantal punten aangepast. De basis-

principes en de basismethodiek voor de wegencategorisering worden niet in vraag gesteld. 

Zij blijven dus gelden als algemeen beleidskader voor de wegenselecties. Ook de algemene 

principes rond gewenste functies van de hoofdwegen en primaire wegen blijven het uit-

gangspunt. Voor Limburg zijn de aanpassingen beperkt tot de verlenging van de selectie 

van N73 vanaf N74 (Hechtel) tot de oostgrens van het regionaal bedrijventerrein ‘Kanaal-

Noord’ (Bree) en de aanduiding van Kanaalweg vanaf Herentals tot aan het complex 25a 

(Ham) als bijkomende selectie als primaire weg II. Tot slot is het complex ter hoogte van het 

bedrijventerrein Zolder - Lummen (complex 26bis op E313) bijkomend als primaire weg II 

type 4 geselecteerd. 

 De treinverbinding Antwerpen - Lier - Mol - Neerpelt - Weert is als verbinding van Vlaams 

niveau toegevoegd aan de selectie van het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer. Bo-

vendien wordt gesteld dat het te onderzoeken is of de te verlengen en te herwaarderen IJze-

ren Rijn (Duinkerken - De Panne - Gent - Antwerpen - Lier - Mol - Neerpelt - Weert) in aan-

merking komt als hoofdspoorwegverbinding voor personenvervoer. 

 Enkele nieuwe ontwikkelingen betreffende het openbaar vervoer, onder meer het Sparta-

cusplan in Limburg, zijn opgenomen. Voor wat betreft het Spartacusplan wordt gesteld dat 

binnen de planperiode tot 2012 de volledige implementatie van het regionaal netwerk van 

snelle verbindingen is gepland, met name de exploitatie van de light-railsneltramverbinding 

Hasselt - Maastricht en de start van de aanleg van de twee andere sneltramlijnen (Hasselt - 

Genk - Maasmechelen en Hasselt - Neerpelt - Lommel). 

 Er werd een onderdeel over uitzonderlijk vervoer toegevoegd, meer bepaald een netwerk 

van routes die geschikt zijn voor uitzonderlijk vervoer. 

 Terwijl de vroegere versie van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bepaalde dat het 

hoogspanningsnet moet worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij de 

provincie en de Vlaamse overheid een gedeelde taak hadden, belast de herziening nu de 

Vlaamse overheid met de volledige opdracht. 

6.2. Onderzoekvensters 

Voor de drie vermelde onderzoekvensters werden onderzoeks- en planningsprocessen opge-

start. 

 Er zijn nog geen resultaten bekend voor de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein ‘de 

Schacht (mijnterrein)’ te Heusden-Zolder. 

 Voor wat betreft de nieuwe verbinding N73 - N72 en de typering van N72 werd het plan-

MER goedgekeurd op 7 april 2011. Hierin werd echter geen voorkeursscenario aangegeven. 

Er kunnen bijgevolg nog geen concrete selectie en typering worden opgenomen. 

 De typeringstudie van de secundaire wegen N78, N2 en N79 is afgerond en aan de provin-

cie voorgelegd op 21 december 2011. De resultaten worden opgenomen in deze actualisa-

tie. 
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6.3. Veranderingen in het ruimtelijk kader van verkeersgenere-
rende elementen 

De selectie en typering van de secundaire wegen gaan uit van het ruimtelijk kader van ver-

keersgenererende en verkeersaantrekkende elementen. Veranderingen bij deze elementen 

kunnen bijgevolg ook leiden tot een wijziging in selectie en categorisering. Wat volgt zijn een 

aantal voorbeelden van deze veranderingen. 

 Met de keuze voor het omleidingstracé van de noord-zuidverbinding zal het regionaal bedrij-

venterrein ‘Europark te Houthalen-Helchteren verder verwijderd liggen van de primaire weg. 

Een betere ontsluiting via een secundaire weg moet daarom worden onderzocht.  

 Maasmechelen Village Outlet Shopping Center heeft zich ontwikkeld tot een toeristische 

attractiepool met meer dan 500.000 bezoekers per jaar. Hierdoor is het van belang dat een 

secundaire ontsluiting naar het hoger wegennet wordt onderzocht. 

 Voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ‘Lanakerveld’ (Lanaken -  

Maastricht), aansluitend aan het bestaand regionaal bedrijventerrein ‘Europark’ te Lanaken, 

wordt een multimodale ontsluiting vooropgesteld. Dit betekent dat niet alleen de bestaande 

water- en spoorinfrastructuur meer optimaal zal worden gebruikt maar ook dat een gedegen 

wegontsluiting via een secundaire weg voor dit bedrijventerrein van meer dan 50 ha moet 

worden gezocht. 
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7. Aanpassingen aan de bestaande ruimtelijke 
verkeers- en vervoersstructuur 

Het gevoerd ruimtelijk beleid in de periode tot de herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg en de actuele trends en uitdagingen hebben geleid tot een zeer beperkte 

verandering van de bestaande ruimtelijke verkeers- vervoersstructuur. Met het Spartacusplan 

wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van een hoogwaardig netwerk van regionaal open-

baar vervoer. Dit is een nieuwe kans die invulling geeft aan mogelijkheid om verlaten spoorweg-

tracés opnieuw in gebruik te nemen. 

In DEEL III.5 RUIMTELIJKE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR, hoofdstuk 4. KNEL-

PUNTEN, KWALITEITEN EN KANSEN, onder 4.2. Kwaliteiten en kansen wordt de tekst (blad-

zijde 94) “De verlaten spoorwegtracés kunnen weer in gebruik worden genomen, zoals de 

spoorlijn 18 Hasselt - Neerpelt, delen van het kolenspoor en de lijn Hasselt - Maastricht.” ver-

vangen door volgende tekst. 

Het Spartacusplan voorziet in de uitbouw van een hoogwaardig netwerk van regionaal open-

baar vervoer in Limburg. 
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III. 6. Landschappelijke structuur 
Onderstaande tekst inclusief de bijhorende tabellen en figuren wordt toegevoegd aansluitend bij 

de tekst onder DEEL III.6 ‘Landschappelijke structuur’.  

Het betreft drie nieuwe hoofdstukken na het hoofdstuk 4 ‘Knelpunten, kwaliteiten en kansen’. 

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ‘Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid’ 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Actuele trends en uitdagingen’ 

Hoofdstuk 7 heeft als titel: ‘Aanpassingen aan de bestaande landschappelijke structuur’. 

Onderstaande teksten betreffen de stand van zaken in maart 2012. 
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5. Evaluatie van het gevoerd ruimtelijk beleid 

Landschapsontwikkeling was vooral onderdeel van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid dat 

onder andere vorm kreeg via de aandacht voor dit aspect bij de opmaak van de verschillende 

ruimtelijke uitvoeringsplannen en de samenwerking met de verschillende regionale landschap-

pen. 

5.1. Open ruimte verbindingen 

De deputatie keurde op 26 augustus 2004 de opdracht goed voor het opmaken van een provin-

ciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de open ruimte verbinding 27 tussen Halen en de omgeving 

van E314 in functie van de verbinding van de Diestiaanheuvels met de Demervallei. De bedoe-

ling was hier een bouwvrij gebied te creëren via het realiseren van een overdruk in functie van 

het behoud van de open ruimte. Wegens het beperkt draagvlak is besloten de opdracht vroeg-

tijdig stop te zetten. 

5.2. Kasteeldomein Heers als baken 

Voor het kasteeldomein van Heers, geselecteerd als baken in het ruimtelijk structuurplan pro-

vincie Limburg (bindende bepaling 28), is een planningsproces opgestart. Er is geopteerd om 

de mogelijke herbestemmingen voor de site te onderzoeken en vast te leggen in een provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan. Via ontwerpend onderzoek werden de maximale grenzen van de 

ruimtelijke draagkracht afgetast en de herbestemmingsmogelijkheden van het kasteeldomein 

onderzocht. Op basis van het ruimtelijk vooronderzoek (rapport 8 oktober 2009) werd een on-

derzoek tot milieueffectrapportage (m.e.r.-screening) uitgevoerd. Op 9 december 2010 besliste 

de dienst MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen 

en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De procedure tot opmaak van het provinci-

aal ruimtelijk uitvoeringsplan is lopende. 
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6. Actuele trends en uitdagingen 

6.1. Windmolens 

Via een omzendbrief heeft de Vlaamse overheid in mei 2006 afwegingselementen aangereikt 

om gebieden af te bakenen voor windenergieprojecten. Afwegingselementen zijn onder andere 

de aard van de ruimtelijke bundeling, de beperkingen naar andere vormen van grondgebruik 

(wonen, bedrijvigheid, sport en recreatie) en de inpasbaarheid in het landschap (schaal, interfe-

rentie met cultuurhistorische kenmerken, landschappelijke invloedzones). 

In de Vlaamse codex worden volgens de concordantieregel windmolens vergunbaar in agra-

risch gebied zonder de noodzaak van een planningsinitiatief. Hierdoor staat de provincie Lim-

burg sterk onder druk van leveranciers van windenergie omdat zij nog beschikt over voldoende 

grote open ruimte gebieden. 

6.2. Verpaarding van het landschap 

De deputatie heeft een trendonderzoek laten uitvoeren naar de ‘verpaarding van het land-

schap’. Dit onderzoek had als doel om een ruimtelijk beleidskader uit te werken voor de Kem-

pen en het noorden van het Maasland zodat de tendensen van verpaarding op een kwalitatieve 

manier in het landschap kunnen worden geïntegreerd. Daarnaast was het de bedoeling om de 

(ruimtelijke, landschappelijke, economische en andere) randvoorwaarden te beschrijven waar-

aan moet worden voldaan om bepaalde activiteiten toe te laten in specifieke gebieden. De trend 

van verpaarding vertaalt zich in verschillende ruimtelijke deelstructuren (landschap, toerisme, 

economie) en de geformuleerde voorstellen vragen dus meer een globale aanpak. Daarom is 

geopteerd om de problematiek niet in de voorliggende actualisatie maar wel in een grondige 

herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg mee te nemen. 
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7. Aanpassingen aan de bestaande landschappe-
lijke structuur 

Het gevoerd ruimtelijk beleid in de periode tot de herziening van het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg noch de actuele trends en uitdagingen vormen een aanleiding tot een wijzi-

ging van de bestaande landschappelijke structuur. 
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DEEL IV: Regio’s en deelgebieden 
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IV.2. West-Limburg 

In de kaartenboek wordt KAART 40 met als titel “BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

REGIO WEST-LIMBURG” vervangen door kaart 40. Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 

2. West-Limburg.  

Ter verduidelijking 

Beringen wordt toegevoegd als ‘autonome kleine stad’.  

kaart 40: regio West-Limburg 
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DEEL V: Prognoses, behoeften en  
   taakstelling 

DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING wordt achteraan (bladzijde 143) 

aangevuld met een nieuw hoofdstuk. 

Hoofdstuk 6 heeft als titel: ‘Implementatie van het concept CO2-neutraliteit’. 
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1. Woningen 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN 

worden “1.1. Taakstellingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen” alsook de bijhorende 

tekst en onderverdelingen (bladzijde 130) geschrapt en vervangen door de titel “1.2.Verdeling 

van bijkomende woningen”. 

 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN 

wordt onderaan (bladzijde 134) de nieuwe titel “1.5. Seizoenarbeiders” toegevoegd.  

Ter verduidelijking 

Het betreft een nieuwe problematiek inzake huisvesting die afzonderlijk van de taakstelling 

inzake het globaal aanbod wonen moet worden behandeld. 

1.1. Prognoses en trends 

1.1.1. Bevolkingsevolutie 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN in 

“1.1. Prognoses en trends” onder “1.1.1. Bevolkingsevolutie” wordt de tekst en bijhorende figuur 

2 (bladzijde 126) vervangen door onderstaande tekst.  

Figuur 2 met als titel “Evolutie van de Limburgse bevolking tussen 1 januari 1960 en 1 januari 

1997’ wordt verwijderd. 

Ter verduidelijking 

De cijfermatige evolutie tussen 1961 en 1992 en tussen 1992 en 2007 wordt beschreven. De 

trends worden geactualiseerd. De ruimtelijke differentiatie wordt niet langer beschreven. 

Sinds 1831 nam de Limburgse bevolking toe van 159.654 inwoners tot 572.075 inwoners in 

1961. Eenendertig jaar later, op 1 januari 1992, telde de Limburgse bevolking 755.593 perso-

nen. Tussen 1961 en 1992 is dat een aangroei met 183.518 personen of een gemiddelde jaar-

lijkse toename met 5.243 inwoners. In 2007 telde Limburg 820.272 inwoners. Zonder rekening 

te houden met een te verwachten positief migratiesaldo werd geraamd dat Limburg in 2007 

ongeveer 787.500 inwoners zou tellen (gesloten prognose).  

Tussen 1992 en 2007 groeide de bevolking aan met 64.679 personen. Jaarlijks is dit een ge-

middelde toename met 4.311 personen. Trendmatig werd verwacht dat het aantal Limburgers 

weliswaar zou blijven toenemen maar niet meer in de zelfde mate als tien jaar geleden. De 

studiedienst van de Vlaamse regering verwachtte op basis van de gegevens in 2005 via een 

open prognose 836.787 inwoners in 2012. De gesloten prognose verwachtte op basis van de 

gegevens in 2007 een bevolking van 831.122 inwoners. De voorbije jaren bleek het aantal ge-

boortes echter opnieuw toe te nemen. Terwijl in Vlaanderen in 2009 het aantal geboortes zich 

stabiliseerde op het tweede hoogste cijfer sedert 2009, nam het aantal geboortes in Limburg 

ook in dat jaar verder toe. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat de provincie, in tegen-

stelling tot de verwachtingen in het begin van 2010, al 838.505 inwoners telde. Sedert 2007 

nam het aantal inwoners toe met 18.233 personen of 6.077 personen per jaar. Op kortere ter-

mijn heeft deze toename van het aantal geboortes echter weinig consequenties voor de behoef-

te van het aantal woningen. Deze behoefte wordt in eerste instantie niet door het aantal inwo-

ners maar wel door het aantal gezinnen en de gezinsvorming bepaald. 
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1.1.2. Gezinsverdunning 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN in 

“1.1. Prognoses en trends” onder “1.1.2. Gezinsverdunning” wordt de tekst en bijhorende figuur 

3 (bladzijden 126 en 127) vervangen door onderstaande tekst.  

Figuur 3 met als titel ‘Ontwikkeling van het aantal gezinnen in Limburg tussen 1947 en 1991’ 

wordt verwijderd. 

Ter verduidelijking 

De trends worden geactualiseerd. Zij zijn hoger reeds uitvoerig beschreven. 

De bevolkingssamenstelling zal sterker wijzigen dan de omvang van de bevolking. Concreet 

moet rekening worden gehouden met een verdere vergrijzing van de bevolking of een toename 

van de 75-plussers en een afname van de 10 tot 39-jarigen. Het aandeel van de actieve oudere 

bevolking neemt toe. De vergrijzing leidt tot een verdere gezinsverdunning. Daarnaast is er ook 

een duidelijke trend naar gezinsdestabilisatie. Doorheen de jaren stijgen de echtscheidingscij-

fers en het aantal partnerontbindingen sterk. Hierdoor ontstaan nieuw samengestelde gezinnen 

en is er een toename van éénoudergezinnen en alleenstaanden. 

Naast een continue toename van het aantal gezinnen kent Limburg sinds 1961 duidelijk een 

daling van de gemiddelde gezinsgrootte. Tussen 1947 en 1991 lag de gezinsgrootte altijd bo-

ven het Vlaams gemiddelde maar zij daalde van 4,23 (1947) naar 2,87 (1991). In 2007 bedroeg 

de gemiddelde gezinsgrootte in Limburg 2,54. 

De gezinsverdunning kan de volgende tien tot vijftien jaar leiden tot een sterke toename van het 

aantal gezinnen. De raming van het toekomstig aantal gezinnen geeft een forse maar afnemen-

de groei aan van het aantal gezinnen.  

1.1.3. Gesloten prognose 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN in 

“1.1. Prognoses en trends” onder “1.1.3. Gesloten prognose” wordt de tekst (bladzijden 127 en 

129) vervangen door onderstaande tekst.  

De bijhorende tabel 24 met als titel ‘bijkomende woningen volgens de natuurlijke aangroei’ 

wordt vervangen door onderstaande tabel 24 met als titel “evolutie gezinnen volgens de natuur-

lijke aangroei van 2007 tot 2012 en van 2012 tot 2017 per gemeente”. 

Ter verduidelijking 

De tekst en tabel worden geactualiseerd aan de hand van de nieuwe gesloten prognose. 

Onderstaande tabel 24 geeft een raming van de behoefte aan bijkomende woningen, geba-

seerd op een gesloten prognose (zonder rekening te houden met de inwijking). Vertrekpunt is 

de te verwachten natuurlijke groei van de bevolking. De gesloten prognose h is gebaseerd op 

groeicijfers per gemeente die per leeftijdscategorie van vijf jaar trendmatig werden berekend. 

De toegepaste gezinsverdunning werd eveneens trendmatig per gemeente vastgesteld. De 

evolutie van het aantal gezinnen voor de periode 2007 - 2012 en voor de periode 2012 - 2017 

geeft een indicatie van de behoefte aan bijkomende wooneenheden. In de tabel zijn de stedelijk 

gebiedgemeenten vet gemarkeerd. Om de vergelijking met het ruimtelijk structuurplan Vlaande-

ren te kunnen maken worden dezelfde uitgangsgegevens en dezelfde referentiejaren aange-

houden: dit zijn de bevolkingscijfers (ADSEI, 2008) van 2007 en een prognose voor het jaar 

 

 
h   OMGEVING, december 2010, onderzoek natuurlijke aangroei, eindnota. 
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2012 en 2017. De prognose heeft tot doel om een ijkpunt ten opzichte van de prognoses en de 

taakstelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen te bepalen. 

tabel 24: evolutie gezinnen volgens de natuurlijke aangroei van 2007 tot 2012 en van 2012 

tot 2017 per gemeente 

gemeente 
aantallen evolutie 2007 - 2012 evolutie 2012 - 2017 

2007 2012 2017 absoluut index absoluut index 

Alken 4.275 4.579 4.782 304 107,1% 203 104,4% 

As 2.968 3.188 3.322 220 107,4% 134 104,2% 

Beringen 15.581 16.066 16.447 485 103,1% 381 102,4% 

Bilzen 11.753 12.570 13.124 817 107,0% 554 104,4% 

Bocholt 4.745 5.130 5.441 385 108,1% 311 106,1% 

Borgloon 4.107 4.286 4.357 179 104,4% 71 101,7% 

Bree 5.751 6.120 6.357 369 106,4% 237 103,9% 

Diepenbeek 7.056 7.552 7.878 496 107,0% 326 104,3% 

Dilsen-Stokkem 7.327 7.864 8.177 537 107,3% 313 104,0% 

Genk 23.835 24.988 25.542 1.153 104,8% 554 102,2% 

Gingelom 3.130 3.238 3.277 108 103,5% 39 101,2% 

Halen 3.488 3.695 3.750 207 105,9% 55 101,5% 

Ham 3.888 4.106 4.232 218 105,6% 126 103,1% 

Hamont-Achel 5.415 5.700 5.895 285 105,3% 195 103,4% 

Hasselt 31.169 32.428 33.002 1.259 104,0% 574 101,8% 

Hechtel-Eksel 4.442 4.802 5.077 360 108,1% 275 105,7% 

Heers 2.757 2.908 2.978 151 105,5% 70 102,4% 

Herk-de-Stad 4.693 5.093 5.307 400 108,5% 214 104,2% 

Herstappe i 37 38 38 1 102,7% 0 100,0% 

Heusden-Zolder 11.344 12.107 12.608 763 106,7% 501 104,1% 

Hoeselt 3.660 3.868 3.997 208 105,7% 129 103,3% 

Houthalen-

Helchteren 
10.733 11.497 12.087 764 107,1% 590 105,1% 

Kinrooi 4.467 4.724 4.958 257 105,8% 234 105,0% 

Kortessem 3.118 3.349 3.510 231 107,4% 161 104,8% 

Lanaken 10.067 10.723 11.148 656 106,5% 425 104,0% 

Leopoldsburg 5.999 6.273 6.443 274 104,6% 170 102,7% 

Lommel 12.597 13.403 14.019 806 106,4% 616 104,6% 

Lummen 5.389 5.628 5.767 239 104,4% 139 102,5% 

Maaseik 9.479 10.012 10.341 533 105,6% 329 103,3% 

Maasmechelen 13.951 14.822 15.412 871 106,2% 590 104,0% 

Meeuwen-Gruitrode 4.644 5.035 5.348 391 108,4% 313 106,2% 

Neerpelt 6.309 6.569 6.791 260 104,1% 222 103,4% 

Nieuwerkerken 2.636 2.837 2.959 201 107,6% 122 104,3% 

Opglabbeek 3.557 3.923 4.159 366 110,3% 236 106,0% 

Overpelt 5.298 5.686 5.937 388 107,3% 251 104,4% 

Peer 5.968 6.453 6.874 485 108,1% 421 106,5% 

Riemst 6.331 6.624 6.799 293 104,6% 175 102,6% 

Sint-Truiden 16.330 17.411 17.859 1.081 106,6% 448 102,6% 

Tessenderlo 6.900 7.318 7.593 418 106,1% 275 103,8% 

Tongeren 12.427 13.078 13.352 651 105,2% 274 102,1% 

Voeren 1.665 1.733 1.789 68 104,1% 56 103,2% 

Wellen 2.824 2.953 3.065 129 104,6% 112 103,8% 

Zonhoven 7.699 8.061 8.310 362 104,7% 249 103,1% 

Zutendaal 2.693 2.856 2.980 163 106,1% 124 104,3% 

totaal provincie 

Limburg 
322.502 341.294 353.088 18.792 105,8% 11.794 103,5% 

 

 
i   De prognoses van het aantal gezinnen zijn voor Herstappe gebeurd op basis van de trend van de gezinsgrootte. 
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In de prognose van het aantal gezinnen van de studiedienst van de Vlaamse regering (SVR-

2005), gebruikt voor de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, zit een observa-

tie van de huidige huishoudparticipatiegraden vervat j. De huishoudparticipatiegraad refereert 

naar de verdeling van het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht over de verschillende huis-

houdgroottes. Het betreft bijvoorbeeld het aandeel alleenwonenden in een bepaalde leeftijds-

groep. Inzake de toekomstige huishoudparticipatiegraad worden twee hypothesen geformu-

leerd: een hypothese met een zogeheten sterke en een hypothese met een zwakke gezinsver-

dunning. Het onderscheid tussen beide houdt in dat de wijziging van de participatiegraden in de 

jaren 1997 tot 2004 zich gedurende een langere dan wel een kortere periode zal doorzetten met 

een sterke dan wel een zwakke gezinsverdunning als gevolg.  

Voor de analyse is eenvoudig de gezinscoëfficiënt berekend voor de verschillende gemeenten 

op basis van de prognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering k . Het betreft de prog-

nose van het aantal inwoners (waarbij migratie wel is inbegrepen) enerzijds en de prognoses 

van het aantal gezinnen anderzijds. De gezinscoëfficiënt per gemeente op een bepaald ogen-

blik is de verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal gezinnen. De berekening van de 

gezinscoëfficiënt per gemeente gaat ervan uit dat een sterke gezinsverdunning kan worden 

verwacht. 

Het aantal bijkomende woningen moet volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen worden 

verdeeld tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. De verhouding bedraagt 57% in het 

stedelijk gebied en 43% in het buitengebied. 

Vlaanderen voorziet in zijn structuurplan een groei van 16.817 gezinnen bij een zwakke gezins-

verdunning en van 20.857 gezinnen bij een sterke gezinsverdunning voor de periode 2007 - 

2012. Voor de buitengebiedgemeenten in Limburg wordt volgens de gesloten prognose een 

toename van 8.987 wooneenheden voor de periode 2007 - 2012 vastgesteld en voor de periode 

2012 - 2017 6.019 wooneenheden. Voor de stedelijk gebiedgemeenten leidt de gesloten prog-

nose naar een toename van 9.805 gezinnen in de periode 2007 - 2012 en van 5.775 gezinnen 

in de periode 2012 - 2017. Deze prognose zou in 2012 resulteren in een verhouding 57,1% in 

de stedelijk gebiedgemeenten en 42,9% in de buitengebiedgemeenten. 

1.1.4. Buitenlandse woondruk 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN in 

“1.1. Prognoses en trends” onder “1.1.4. Buitenlandse woondruk” wordt de tekst (bladzijden 129 

en 130) vervangen door onderstaande tekst.  

Tabel 25 met als titel ‘aantal Nederlanders ten opzichte van het aantal bewoners (>5%)’ wordt 

geschrapt en vervangen door onderstaande tabel 25 met als titel ‘aantal Nederlanders ten op-

zichte van het aantal inwoners (>5%) (1 januari 2008)’. 

Tabel 26 met als titel ‘bijkomende woningen volgens de natuurlijke aangroei’ wordt geschrapt. 

Ter verduidelijking 

 

 
j   De gesloten prognose is een theoretische berekening waarin geen rekening wordt gehouden met migraties. De 

keuze om de studie SVR-2005 (waarin migraties wel worden gevalideerd) als ijkpunt te hanteren is genomen in 
functie van de vergelijkbaarheid. De methode van de meer recente bevolkings- en huishoudensprognoses (SVR-
2009, gepubliceerd begin 2011) is verschillend en berust op een aantal verschillende gegevensbronnen op vlak 
van onder andere geboorte- en sterftecijfers. 

k   Het betreft de bevolkingsprojecties en de huishoudensprojecties voor de periode 2004 - 2025. Technische rappor-
ten terzake zijn: Willems P., 2006, Bevolkingsprojecties 2004 - 2025 voor de 308 gemeenten van het Vlaamse 
gewest, SVR en Willems P., 2007, Huishoudenprojecties 2004 - 2025 voor de 308 gemeenten van het Vlaamse 
gewest, SVR. 
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De tekst wordt geactualiseerd. De tekst inzake de Nederlandse wetgeving wordt geschrapt 

alsook de beschrijving inzake de inwijking van Nederlanders versus de natuurlijke aangroei in 

de periode 1989 - 1999. 

In het verleden werden de Limburgse grensgemeenten vooral geconfronteerd met de inwijking 

van een aantal veeleer welstellende Nederlanders. Dit fenomeen bleef echter beperkt tot de 

sector van het exclusief en duurder woningmarktsegment. Vandaag is er echter ook een trend 

vast te stellen van inwijking van de ‘gewone’ Nederlander met weinig kapitaal die op zoek zijn 

naar een ‘betaalbare’ woning. Toch is het aantal Nederlanders in verhouding tot het totaal aan-

tal bewoners voor een aantal gemeenten behoorlijk hoog: Hamont-Achel 26,6% en Lanaken 

25,1% (zie tabel 25). De immigratie van Nederlanders blijft een constant gegeven. De grens-

gemeenten worden geconfronteerd met een toenemende woondruk en met het steeds schaar-

ser wordend aanbod van bouwpercelen. Een gevolg van de woondruk is de stijgende grondprijs 

die zich van de grensgemeenten stilaan verspreidt over de hele provincie l. 

tabel 25: aantal Nederlanders ten opzichte van het aantal inwoners (> 5%) (1 januari 2008) 

gemeente inwoners in 2008 Nederlanders % 

Hamont-Achel 13.898 3.699 26,6% 

Lanaken 24.935 6.270 25,1% 

Voeren 4.207 995 23,7% 

Riemst 16.145 2.469 15,3% 

Neerpelt 16.247 2.442 15,0% 

Kinrooi 12.118 1.796 14,6% 

Lommel 32.424 4.045 12,5% 

Maaseik 24.139 2.560 10,6% 

Bocholt 12.561 1.251 10,0% 

Overpelt 13.719 1.201 8,8% 

Zutendaal 6.985 536 7,7% 

Dilsen-Stokkem 19.296 1.399 7,3% 

Maasmechelen 36.661 2.571 7,0% 

Hechtel-Eksel 11.612 798 6,9% 

bron: ADSEI, dienst demografie (2008) - verwerking provincie Limburg, directie mens, steunpunt sociale planning 

1.2. Verdeling van bijkomende woningen 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN 

wordt onder de nieuwe titel “1.2. Verdeling van bijkomende woningen” (bladzijde 130) onder-

staande tekst en onderverdelingen toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

De taakstelling wordt geactualiseerd. Behalve de verdeling van het globaal aanbod aan wonin-

gen zijn ook een paragraaf over sociale woningen, een paragraaf over bescheiden woningen en 

een paragraaf over ouderen en zorg ingevoegd. 

 

 
l   De stijgende grondprijs is ook afhankelijk van andere factoren. 
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1.2.1. Verdeling van het globaal aanbod aan bijkomende woningen 

Uitgangspunten 

De Vlaamse overheid geeft voor de periode 2007 - 2012 een taakstelling van 16.817 (bij een 

zwakke gezinsverdunning) en 20.857 (bij een sterke gezinsverdunning) bijkomende woningen. 

De provincie moet deze taakstelling verdelen over de gemeenten, rekening houdend met de 

prognoses voor de volgende planperiode(n) en de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur. 

De provincie hanteert de taakstelling van Vlaanderen bij een sterke gezinsverdunning (20.857 

woningen voor de periode 2007 - 2012) als vertrekpunt voor de verdere verdeling. Voor de 

periode 2012 - 2017 geeft het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen nog geen taakstelling maar 

gaat de provincie uit van dezelfde prognose van de studiedienst van de Vlaamse regering als 

deze die werd gehanteerd voor de taakstelling. Hierin wordt een toename van 17.587 gezinnen 

voorspeld.  

Periode 2007 - 2012 

De gesloten prognose voorspelt tussen 2007 en 2012 een toename met 18.792 gezinnen in 

Limburg. Dit zijn 9.805 gezinnen in de stedelijk gebiedgemeenten en 8.987 gezinnen in de bui-

tengebiedgemeenten.  

Het verschil tussen de open prognose (taakstelling Vlaanderen bij een sterke gezinsverdunning) 

en de gesloten prognose voor de periode 2007 - 2012 bedraagt 2.065 woningen. Het principe in 

het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg was tot dusver dat dit verschil wordt onderge-

bracht in een provinciale woonreserve. Uit deze reserve konden de stedelijk gebiedgemeenten 

putten voor het voeren van een aanbodbeleid en de buitengebiedgemeenten voor het voeren 

van een woonbeleid bovenop de natuurlijke aangroei en indien ze voldeden aan bepaalde crite-

ria. Voor het doelgroepenbeleid is het van belang dat er in de periode 2007 - 2012 prioritair 

wordt ingezet op het creëren van een bijkomend kwalitatief woonaanbod voor ouderen en dat 

hiervoor proactief wordt gewerkt. Daarom wordt een groot deel van de reserve hiervoor ingezet. 

Onderstaande figuur geeft de verdeling schematisch weer. 
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figuur e: verdeling van de bijkomende woningen in de periode 2007 - 2012 

 
 

Bij de verdeling van de woonreserve krijgen de stedelijk gebiedgemeenten 57% en de buiten-

gebiedgemeenten 43%. De buitengebiedgemeenten kunnen zo, bijkomend bij de geraamde 

behoefte vanuit de natuurlijke aangroei, in totaal 888 woningen voorzien voor het doelgroepen-

beleid. Dit aanbod dient dan vooral voor een proactief woonbeleid voor ouderen. De stedelijke 

gebieden kunnen, aanvullend bij de invulling van de behoefte vanuit hun natuurlijke aangroei, 

een aanbodbeleid voeren. Deze verdeling van de woonreserve betekent wel dat van de taak-

stelling meer dan 47% naar het buitengebied en slechts 52% naar het stedelijk gebied gaat. 

Deze verhouding zal worden gecompenseerd in de volgende planperiode.  

Om te komen tot een indicatie van de taakstelling voor de kleinstedelijke gebieden, wordt de 

reserve voor het aanbodbeleid (1.177) verdeeld a rato van het aantal gezinnen in alle stedelijk 

gebiedgemeenten in 2007. Voor de kleinstedelijke gebieden resulteert dit in een bijkomende 

taakstelling in functie van het aanbodbeleid van 734 woningen m. Het betreft een taakstelling 

aanvullend bij de gesloten prognose. 

Voor het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk voorziet Vlaanderen een totale taakstelling 

van 3.400 tot 4.400 woningen voor de periode 2007 - 2012. Dit zijn 130 tot 1.130 woningen 

meer dan geraamd volgens de gesloten prognose.  

 

 
m   Voor het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk zou dit resulteren in een bijkomende taakstelling van 443 

woningen. 
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Periode 2012 - 2017 

Voor de periode 2012 - 2017 formuleerde de Vlaamse overheid nog geen taakstelling. Informa-

tief hanteert de provincie de open prognose van de studiedienst van de Vlaamse regering 

(17.587 woningen) als uitgangspunt. Het verschil tussen de gesloten prognose en de deze open 

prognose is voor deze planperiode groter (5.793). De grotere reservepot laat toe om sturend op 

te treden. Onderstaande figuur f geeft de verdeling schematisch weer. 

In deze periode is de natuurlijke aangroei in het buitengebied groter dan in het stedelijk gebied 

en moet de verhouding van de planperiode 2007 - 2012 worden gecompenseerd. Dit vraagt om 

een verdeling van de reservepot met een forse toebedeling ten voordele van het stedelijk ge-

bied. Dat is haalbaar zonder dat de mogelijkheden voor het buitengebied in het kader van het 

doelgroepenbeleid volledig moeten worden opgeheven. 

Voor de periode 2012 - 2017 is nog geen taakstelling geformuleerd voor dit regionaalstedelijk 

gebied. De reserve voor het aanbodbeleid is verdeeld a rato van het aantal gezinnen in de 

betrokken stedelijk gebiedgemeenten in 2007. Het betreft een louter indicatief cijfer dat zal 

moeten worden bijgesteld in overleg met de Vlaamse overheid die de bevoegdheid heeft inzake 

deze ontwikkeling in het regionaalstedelijk gebied. 

figuur f: verdeling van de bijkomende woningen in de periode 2012 - 2017 

 

1.2.2. Verdeling van de taakstelling over de stedelijk gebiedgemeenten 

Voor de volledige periode 2007 - 2017 bedraagt de bijkomende taakstelling in functie van het 

aanbodbeleid in de stedelijke gebieden (1.177 + 5.129 =) 6.306 woningen. Om een indicatie te 
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krijgen van de taakstelling voor de verschillende kleinstedelijke gebieden, is deze bijkomende 

taakstelling verdeeld naargelang het aantal gezinnen in de stedelijke gebiedgemeenten in 2007. 

Onderstaande tabel geeft de resulterende verdeling weer.  

De bijkomende taakstelling voor de kleinstedelijke gebieden bedraagt 3.932 woningen voor de 

periode 2007 - 2017. De totale taakstelling voor de kleinstedelijke gebieden is de som van het 

deel van de natuurlijke aangroei per gemeente binnen het kleinstedelijk gebied enerzijds en de 

bijkomende taakstelling anderzijds.  

Voor het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk hanteert de Vlaamse overheid voor de perio-

de 2007 - 2012 een vork van bijkomend 130 tot 1.130 woningen bovenop de natuurlijke aan-

groei. De 431 woningen die voor de eerste periode via bovenstaande verdeling aan het regio-

naalstedelijk gebied worden toegekend, vallen binnen deze vork. Voor de tweede periode wordt 

voor het regionaalstedelijk gebied een bijkomende taakstelling verwacht van 1.931 woningen. 

Samen zijn dit 2.362 woningen.  

tabel i: verdeling van de bijkomende taakstelling voor 2007 - 2017 

stedelijk gebied 

gezinnen per gemeente in 2007  verdeling bijkomende taakstelling  

absoluut aandeel indicatief aantal 

regionaalstedelijk gebied 

Hasselt - Genk 69.742 37,66% 2.362 

kleinstedelijke gebieden 

Beringen 15.574 8,41% 530 

Bilzen 11.757 6,35% 401 

Bree 5.746 3,10% 195 

Leopoldsburg 5.997 3,24% 204 

Lommel 12.587 6,80% 429 

Maaseik 9.479 5,12% 323 

Maasmechelen 13.942 7,53% 475 

Pelt (Neerpelt + Overpelt) 11.594 6,26% 395 

Sint-Truiden 16.339 8,82% 557 

Tongeren 12.430 6,71% 423 

totaal kleinstedelijke gebieden 291.137 62,34% 3.932  

1.2.3. Sociale woningen 

Uitgangspunten 

Voor de sociale koopwoningen en kavels geldt een provinciaal objectief. Het gaat om de reali-

satie van 5.590 sociale huurwoningen, 3.150 sociale koopwoningen en 150 sociale kavels. De 

provincie heeft als taak de sociale koopwoningen en de sociale kavels te verdelen over de ver-

schillende gemeenten. Het realiseren van sociale koopwoningen in samenwerking met de so-

ciale huisvestingsmaatschappijen en de private sector biedt aan de gemeenten de mogelijkheid 

om betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen op de eigendomsmarkt te realiseren 

en vult een ander segment in op de woonmarkt dan de sociale huurmarkt. Studies van het 

Vlaamse kenniscentrum ‘Wonen en Ruimte’ geven aan dat 70 tot 75% van de Vlaamse gezin-

nen voldoen aan de inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale koop-

woning. 
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Taakstelling voor de stedelijke gebieden en voor het buitengebied voor wat 
betreft de sociale koopwoningen en sociale kavels 

De verdeling van de sociale koopwoningen gebeurt in twee stappen. In de eerste stap houdt de 

verdeling rekening met de verdeling van het globaal woonaanbod tussen de stedelijk gebied-

gemeenten en de buitengebiedgemeenten (57% - 43%). Dit resulteert in 1.796 woningen in de 

stedelijk gebiedgemeenten en 1.354 woningen in buitengebiedgemeenten. In de tweede stap 

worden deze woningen verder verdeeld over de verschillende individuele gemeenten a rato van 

het aantal huishoudens in deze gemeenten. Dit is conform de Vlaamse verdeling van het soci-

aal objectief voor sociale huurwoningen. Onderstaande tabel geeft de resulterende verdeling 

weer. Het aantal te verdelen sociale kavels is beperkt tot 150 kavels. Dit aantal werd al ingevuld 

door lopende projecten. Hiervoor wordt bijgevolg geen taakstelling opgenomen.  

tabel j: verdeling van het bijkomend te realiseren aantal sociale koopwoningen 

gemeente bijkomend te realiseren aantal sociale koopwoningen 

Alken 38 

As 26 

Beringen 165 

Bilzen 123 

Bocholt 42 

Borgloon 37 

Bree 61 

Diepenbeek 63 

Dilsen-Stokkem 65 

Genk 250 

Gingelom 28 

Halen 32 

Ham 35 

Hamont-Achel 48 

Hasselt 329 

Hechtel-Eksel 40 

Heers 25 

Herk-de-Stad 42 

Herstappe 0 

Heusden-Zolder 102 

Hoeselt 33 

Houthalen-Helchteren 95 

Kinrooi 40 

Kortessem 28 

Lanaken 90 

Leopoldsburg 63 

Lommel 132 

Lummen 48 

Maaseik 100 

Maasmechelen 146 

Meeuwen-Gruitrode 41 

Neerpelt 66 

Nieuwerkerken 23 

Opglabbeek 32 

Overpelt 56 

Peer 53 

Riemst 56 

Sint-Truiden 172 
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gemeente bijkomend te realiseren aantal sociale koopwoningen 

Tessenderlo 62 

Tongeren 130 

Voeren 15 

Wellen 25 

Zonhoven 69 

Zutendaal 24 

1.2.4. Bescheiden woonaanbod 

De verandering van gezins- en levenspatronen en de stijging van de woningprijzen resulteren in 

een toenemende vraag naar kleinere woningen. In het verleden heeft de markt hier maar zeer 

beperkt op ingespeeld. Deze vraag betreft niet alleen appartementen maar ook andere kleinere 

woontypologieën die al dan niet grondgebonden zijn. Het gaat dan onder andere om kleinere 

woningtypes die grondgebonden zijn en met een kleine tuin of met voldoende gemeenschap-

pelijk of publiek groen in de nabije omgeving.  

De implementatie van het decreet grond- en pandenbeleid en meer bepaald het luik over de 

realisatie van het bescheiden woonaanbod kan hieraan tegemoet komen. Deze toepassing 

betreft echter geen globale kwantitatieve taakstelling maar een taakstelling om projectgericht 

aan deze kwalitatief te omschrijven behoefte tegemoet te komen. 

1.2.5. Wonen voor ouderen en zorg 

De provincie Limburg staat al jaren bekend voor haar overwegend jonge bevolking. Sinds een 

tiental jaar kent zij echter de sterkst stijgende vergrijzing van haar inwoners in vergelijking met 

de overige Vlaamse provincies. Deze vergrijzing leidt onvermijdelijk tot meer (en andere) ziek-

ten met dikwijls een meer intensieve behandeling. Binnen de uitvoering van het Limburgplan 

2006 - 2009 engageert de provincie zich om binnen een termijn van vijf jaren de provinciale 

tekorten op vlak van rustoordbedden weg te werken. Het koepelplan ‘Zorgstrategische planning 

Limburg’ heeft meerdere tekorten vastgesteld. Het concludeert dat in de provincie een hoge 

nood is aan realisaties voor de verschillende onderzochte zorgtypologieën. Zelfs de vooropge-

stelde 1.900 rusthuisbedden die werden vooropgesteld in het Limburgplan 2006 - 2009, zullen 

niet volstaan om aan de behoefte te voldoen. Via provinciale en LSM middelen werd een actie-

plan opgesteld om in eerste instantie te voorzien in de uitbouw van extra rusthuisbedden en 

projecten ‘wonen met zorg’.  

Om te anticiperen op de quasi willekeurige inplanting van mogelijke nieuwe zorginstellingen 

beveelt het gevoerd trendonderzoek in verband met nieuwe woontendensen het gebruik van 

een beleidsmatrix aan, weergegeven in onderstaande figuur. Zij beschrijft, in relatie tot de ge-

wenste nederzettingsstructuur, de locatievoorwaarden in functie van de typologie van de zorg-

voorzieningen. Zij bevat aanvullend de doelgroep en de ruimtelijke aandachtspunten die tevens 

tot de locatievoorwaarden bijdragen. Zij brengt ook de relatie met de Vlaamse regelgeving in 

beeld. Aanvullend bij de locatievoorwaarden vormt deze relatie immers een belangrijk uitgangs-

punt voor een gedegen afweging. De woonzorgzones die worden aangeduid, zijn eveneens een 

belangrijk item in de locatiekeuze. De inplanting ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonkern, 

de omliggende sociale en/of zorgvoorzieningen, vrije beroepen met een relatie met zorg, han-

delszaken verwant aan zorgverlening, vrije tijd en ontmoetingsmogelijkheden, primaire diensten 

(zoals de bank, de post, het sociaal huis of de gemeentelijke diensten), eet- en drinkgelegenhe-
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den, openbaar vervoer enz. zijn eveneens belangrijke factoren die de inplantingskeuze beïn-

vloeden. 
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figuur g: beleidsmatrix met locatievoorwaarden voor zorgvoorzieningen 
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acute medical center            

psychiatrische ziekenhuizen    max. 50 m x x x x    

categorale ziekenhuizen    max. 50 m x x x x    

algemene ziekenhuizen    max. 50 m x x x x    

basiszorg in relatie tot wonen            

ondersteunende zorgvoorzieningen           

regionaal diensten centrum 

(RDC) 

1 per 100.000 inwoners en voor 

gebruikers en mantelzorgers 

 kantoor- en 

ontmoetings-

ruimte 

max. 50 m x x x     

lokaal dienstencentrum (LDC)  1 per 15.000 inwoners (hoofd-

zaak bejaarden) 

 ontmoetings-

ruimte 

max. 50 m x x x x x x  

dagverzorgingscentrum bejaarden zonder zware medi-

sche verzorging 

RVT 7 tot 15 units max. 300 m, 

maar met 

vervoerdienst 

x x x x x x  

woonzorgzone (WZZ) 1 per 6.000 tot 12.000 inwoners 

waarvan min. 5% en max. 25% 

ouderenzorg, gehandicapten-

zorg of geestelijke gezondheids-

zorg 

LDC of 

RVT 

wijkniveau max. 300 m x x x x x x x 
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collectieve beschermde woonvormen           

beschut wonen    max. 300 m x x x x x x  

beschermd wonen    max. 300 m x x x x    

grootschalig woonzorgcentrum 65+  > 80 units 

max. 200 units 

max. 300 m x x x x    

kleinschalig woonzorgcentrum 65+  20 tot 80 units max. 300 m x x x x x x x 

centrum voor kortverblijf 65+ met mantelzorg thuis RVT vroeger min. 3 

en nu min. 1 

unit 

max. 300 m x x x x x x  

kleinschalig wonen voor de-

menterenden 

   max. 300 m x x x x x x x 

grootschalige cluster van aan-

leunwoningen 

65+ (1 hulpbehoevende partner) RVT > 25 units max. 300 m x x x x    

kleinschalige cluster van aan-

leunwoningen 

65+ (1 hulpbehoevende partner) RVT 10 tot 25 units max. 300 m x x x x x x x 

semi-zelfstandige woonvormen            

assistentiewoningen personen met een handicap WZZ  max. 300 m x x x x x x x 

grootschalige cluster van servi-

ceflats 

65+ RVT of 

gezins-

zorg 

> 30 units 

max. 100 units 

max. 300 m x x x x    
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kleinschalige clusters van 

serviceflats 

65+ RVT of 

gezins-

zorg 

10 tot 30 units max. 300 m x x x x x x x 

groepswonen    max. 300 m x x x x x x x 

generatiewonen    max. 300 m x x x x x x x 

individuele zelfstandige woonvormen           

levenslange woningen geen specifieke doelgroep   max. 300 m x x x x x x x 

aangepaste woningen aangepast aan bepaald individu   max. 300 m x x x x x x x 

aanpasbare woningen minder mobielen   max. 300 m x x x x x x x 

bezoekbaar wonen    max. 300 m x x x x x x x 

‘gewone’ eengezinswoning    max. 300 m x x x x x x x 
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1.3. Kwantitatieve selectie van woonkernen en hoofddorpen 

1.3.3. Kwantitatieve selectie van hoofddorpen 

In de kaartenboek wordt KAART 47 met als titel “KWANTITATIEVE SELECTIE VAN HOOFD-

DORPEN” vervangen door volgende geactualiseerde kaart 47.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL V. 1. PROGNOSES BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING 

in hoofdstuk 1. WONINGEN in “1.3. Kwantitatieve selectie van woonkernen en hoofddorpen” 

onder “1.3.3. Kwantitatieve selectie van hoofddopen” (bladzijde 130). 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geselecteerd als stedelijk gebied en niet als hoofddorp. 

kaart 47: kwantitatieve selectie van hoofddorpen 

1.4. Woonwagenterreinen 

1.4.1. Beschrijving van de problematiek 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN in 

“1.4. Woonwagenterreinen” onder “1.4.1. Beschrijving van de problematiek” wordt de tekst 

(bladzijde 132) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De stand van zaken in 2010 wordt opgenomen. 

Het wonen in woonwagens wordt nog te veel als marginaal beschouwd. Daarom heeft de 

Vlaamse overheid een beleidskader uitgewerkt waarin het wonen in woonwagens als een vol-

waardige woonvorm wordt gezien. De Vlaamse woonwagencommissie (VWWC) heeft de pro-

blematiek en de gewenste ruimtelijke benadering uitgebreid verwerkt in een adviserend verslag 

(15 oktober 1998). Dat document stelt dat woonwagenterreinen het best worden gekoppeld aan 

stedelijke gebieden of aan kernen in het buitengebied, als het gaat om terreinen met een be-

perkte omvang. Het residentieel woonwagenterrein maakt deel uit van de woonstructuur van de 

gemeente en kan zeker niet als een element van de recreatieve of toeristische infrastructuur 

worden beschouwd. 

Er zijn twee types van terreinen n:  

 het residentieel woonwagenterrein dat bestemd en ingericht is voor het sedentair wonen in 

woonwagens en waarop een beperkte ambachtelijke en/of commerciële activiteit kan 

plaatsvinden 

 het doortrekkersterrein dat bestemd en ingericht is voor het tijdelijk plaatsen van verkeers-

waardige woonwagens.  

De combinatie van beide types op één plaats is niet wenselijk omwille van het verschil in ge-

bruik, beheer en doelpubliek. In Limburg zijn voor beide categorieën onvoldoende standplaat-

sen op legale terreinen. Omdat het gewestplan te weinig specifieke bestemmingszones heeft 

opgenomen en de aanleg in reguliere woonzones niet zo vanzelfsprekend is, zijn er een aantal 

illegale terreinen ontstaan die de effectieve nood invullen.  

 

 
n   De Vlaamse overheid verleent een toelage aan provinciale en lokale besturen evenals aan verenigingen van 

gemeenten en OCMW’s voor het aanleggen, inrichten en/of uitbreiden van residentiële woonwagenterreinen. 
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Standplaatsen voor doortrekkers zijn in heel Vlaanderen nauwelijks te vinden. De bestaande 

legale terreinen zijn soms te weinig verbonden met de lokale nederzettings- en voorzieningen-

structuur. In 1999 waren er 148 legale standplaatsen op residentiële woonwagenterreinen, 

verspreid over 8 gemeenten: Ham (8), As (6), Genk (45), Hasselt (18), Sint-Truiden (18), Maas-

eik (24), Bilzen (3) en Maasmechelen (26). Er waren in totaal 203 woonwagengezinnen. Afzon-

derlijke en specifiek ingerichte doortrekkersterreinen waren er in 1999 niet, noch in Limburg 

noch in Vlaanderen. Wel wordt soms in een aantal plaatsen voor doortrekkers voorzien op het 

residentieel terrein. Voor Limburg zijn dat in totaal 8 standplaatsen. 

In 2010 waren er 174 legale vergunde standplaatsen op residentiële woonwagenterreinen, 

verspreid over 10 gemeenten: Ham (7), As (6), Genk (46), Hasselt (26), Sint-Truiden (18), 

Maaseik (24), Maasmechelen (28), Meeuwen-Gruitrode (4), Bree (9) en Bilzen (6). 

Eind 2010 waren er 181 effectief bezette standplaatsen (al dan niet reeds volledig vergund ) op 

residentiële woonwagenterreinen, verspreid over 9 gemeenten: Ham (8), As (6), Genk (52), 

Hasselt (26), Sint-Truiden (18), Maaseik (26), Maasmechelen (28), Bree (9) en Bilzen (6+2). 

De terreinen zijn gelegen op specifiek daartoe geëigende bestemmingszones van het gewest-

plan maar in een aantal gevallen is de inplanting zonevreemd (voor zover gekend: As: bufferzo-

ne, Hasselt: ambachtelijke zone, Sint-Truiden: zone voor gemeenschapsvoorzieningen). Daar-

naast komen nog een aantal illegale terreinen voor die meestal spontaan en zonder vergunning 

tot stand zijn gekomen. 

1.4.2. Behoefte 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN in 

“1.4. Woonwagenterreinen” onder “1.4.2. Behoefte” wordt de tekst (bladzijden 132) vervangen 

door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De behoefte wordt geactualiseerd. 

In 1999 woonden 203 Limburgse woonwagengezinnen in woonwagens, op 148 legale stand-

plaatsen verspreid over 8 gemeenten. De trendmatig berekende behoefte in 2010 bedraagt 237 

woonwagengezinnen. In 2012 zal er in totaal een behoefte zijn aan 250 standplaatsen en in 

2017 van 275 standplaatsen.  

In Vlaanderen trekken jaarlijks een duizendtal gezinnen rond. Vijfhonderd standplaatsen op 

doortrekkersterreinen, verspreid over Vlaanderen, zouden voldoen aan de behoefte. In 1999 

waren in Vlaanderen geen doortrekkersterreinen uitgerust. De Vlaamse woonwagencommissie 

(VWWC) wenst per provincie 100 standplaatsen te voorzien voor 2010. De standplaatsen van 

de doortrekkersterreinen worden niet opgenomen in de prognoses voor bijkomende wooneen-

heden. Het gaat niet om permanente bewoners maar om mensen die rondtrekken en een vast 

adres hebben in een andere plaats. Zij moeten een zekere omvang hebben om groepen te 

kunnen opvangen.  
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1.5. Seizoenarbeiders 

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING in hoofdstuk 1. WONINGEN 

onder de nieuwe titel “1.5.Seizoenarbeiders” (bladzijde 134) wordt onderstaande tekst toege-

voegd. 

 

Al verschillende jaren ondervinden tuinders moeilijkheden om voldoende en gemotiveerd per-

soneel te vinden voor het werk in de tuinbouw. Sinds 2006 werd de tuinbouw erkend als knel-

puntberoep. Dat wil zeggen dat personen uit de nieuwe EU-lidstaten als seizoenarbeider mogen 

werken in de tuinbouw. Sinds deze openstelling van onze arbeidsmarkt voor personeelsleden 

uit de nieuwe lidstaten werd huisvesting een nieuw gegeven. Afhankelijk van het type bedrijf en 

de tewerkstellingsperioden werd tot op heden hierop geanticipeerd door nieuwbouw, verbou-

wing van bestaande constructies of plaatsing van verplaatsbare woonunits. Elk type verblijf kent 

echter zijn eigen ruimtelijke problematiek op het vlak van landschappelijke inpasbaarheid, 

woonkwaliteit en brandveiligheid. 
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2. Bedrijventerreinen 

In het hoofdstuk “2. BEDRIJVENTERREINEN” aansluitend bij de tekst (bladzijde 140) wordt 

onderstaande tekst inclusief de bijhorende tabellen en figuren toegevoegd. Het betreft een 

nieuwe paragraaf 2.4. na de tekst onder de paragraaf “2.3. Behoeften en taakstellingen”. Para-

graaf 2.4. heeft als titel “Actualisatie voor de planperiode 2007 - 2012”. 

Ter verduidelijking 

In deze nieuwe paragraaf worden de geformuleerde taakstellingen geactualiseerd. 

2.4. Actualisatie van de taakstelling voor de planperiode 2007 - 
2012 

In de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd voor de periode 1992 - 2007 

een stand van zaken opgemaakt (referentiedatum 1 januari 2007). Uit deze ruimtebalans blijkt 

dat 105 ha van het overschot van 532 ha is weggewerkt waardoor er nog een teveel van 427 ha 

overblijft in 2007. Voor de provincie Limburg wordt bij deze herziening van het ruimtelijk struc-

tuurplan Vlaanderen het theoretisch negatief saldo weggewerkt door dit saldo op nul te zetten 

en aldus de overschrijding van het provinciaal pakket te neutraliseren. Tevens zijn de potentiële 

planningsinitiatieven opgelijst en geeft deze herziening aan dat deze tenminste moeten worden 

verzekerd. Voor Limburg betreft dit 657 ha o. 

Daarnaast is bij het onderdeel ‘te bestemmen bedrijventerreinen in periode 2007 - 2012’ van 

deze herziening gewerkt met een minimale en een maximale prognose. Volgens de minimale 

prognose is er voor Limburg een ruimtebehoefte van 282 ha opgenomen. Via de maximum-

prognose ontstaat een marge van ongeveer 1.400 ha bovenop de 6.792 ha voor heel Vlaande-

ren. Hiervan is er geen provinciale verdeling opgenomen omdat vanwege de lopende plan-

ningsinitiatieven voorzichtig moet worden omgesprongen met deze marge. Samengeteld komt 

dit neer op een taakstelling van 939 ha (657 ha + 282 ha) voor de provincie Limburg.  

De 85-80/20-15 verhouding geeft het deel van de nieuwe bedrijventerreinen aan dat wordt 

voorzien door: 

 lokale bedrijventerreinen in gemeenten buiten de economische knooppunten (15 - 20%) 

 lokale en regionale bedrijventerreinen in de economische knooppunten (80 - 85%). 

De doorrekening per provincie naar de vier pakketten wordt in analogie met het huidig ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen gemaakt op basis van het bestaand aandeel van de tewerkstelling. 

De 85-80/20-15 verhouding werd gedifferentieerd per provincie. Voor Limburg is deze verhou-

ding: 

1. binnen de 84 - 89% 

 pakket 1: bedrijventerreinen voor grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden 

 pakket 2: bedrijventerreinen voor ENA 

 pakket 3: bedrijventerreinen voor de kleinstedelijke gebieden en de specifiek economische 

knooppunten buiten de pakketten 1 en 2. 

2. binnen de 16 - 11%: 

 pakket 4: bedrijventerreinen voor gemeenten buiten de economische knooppunten. 

Net zoals in het oorspronkelijk ruimtelijk structuurplan provincie Limburg wordt in het richtingge-

vend gedeelte van deze actualisering geen cijfermatige taakstelling opgenomen voor de klein-

 

 
o   De lijst van de potentiële planningsinitiatieven is niet gekend. 
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stedelijke gebieden en specifieke knooppunten en ook niet voor de gemeenten van het buiten-

gebied. Het al toebedelen van bedrijventerreinen houdt het risico in dat voorbij wordt gegaan 

aan de specifieke potenties en knelpunten op het terrein. Toch is er een kwantitatieve inschat-

ting - een soort grootteorde - gemaakt voor pakket 3 (provinciale taakstelling) op basis van 

inschattingen van pakket 1 en 2.  

figuur h: verdeling van het taakstelling nieuwe bedrijventerreinen 

 

2.4.1. Pakket 1: regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk 

Er wordt een kwantitatieve inschatting gemaakt van het pakket 1 op basis van de gemeentelijk 

ruimtelijke structuurplannen. 

 Zowel Hasselt als Genk splitsen de bedrijventerreinen op hun grondgebied op als terreinen 

in functie van het economisch netwerk Albertkanaal en bedrijventerreinen in functie van het 

regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk.  

 Zonhoven en Diepenbeek doen enkel uitspraken op vlak van lokale bedrijventerreinen. 

Diepenbeek gaat wel akkoord met het terrein aan het kanaal ten oosten van Havenlaan (30 

ha) als terrein van het economisch netwerk Albertkanaal. 

 In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hasselt wordt gesuggereerd om in functie van 

het afbakeningsproces minstens 20 ha regionaal bedrijventerrein te zoeken. De gemeente 

Hasselt acht zo’n ontwikkeling enkel mogelijk ten zuiden van de Demervallei en E313, liefst 

gekoppeld aan één van de drie knooppunten van E313. 

 In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Genk is geen suggestie voor bijkomende regio-

nale bedrijventerreinen opgenomen. 

Op basis van de gemeentelijke visies moet er dus voor pakket 1 minstens 20 ha regionaal be-

drijventerrein voor het regionaal stedelijk gebied worden voorzien. De gemeenten kunnen, mits 

te voldoen aan de criteria op vlak van lokale bedrijventerreinen, ieder richtinggevend 5 ha ont-

wikkelen. Van de provinciale taakstelling moet voor pakket 1 dus 20 tot 40 ha worden gereser-

veerd. 
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2.4.2. Pakket 2: economisch netwerk Albertkanaal 

Op basis van de oplijsting van de afgeronde, de lopende en de geplande processen van het 

economisch netwerk Albertkanaal wordt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering 

van 23 april 2004 een kwantitatieve inschatting gemaakt van het pakket 2.  

In de periode 1992 - 2007 is slechts één relevant gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goedge-

keurd: ‘Leem in Limburg’ (definitieve vaststelling Vlaamse regering op 22 september 2006), 

waarbij in Lanaken een nabestemming voorzien is van een regionaal bedrijventerrein met deels 

watergebonden en deels gemengd karakter. Daar dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de 

vorige planperiode is goedgekeurd, wordt dit niet meer verder meegenomen voor de bepaling 

van pakket 2.  

Onderstaande tabel beschrijft de planprocessen die relevant zijn voor de periode 2007 - 2010. 

tabel k: planprocessen inzake bedrijvigheid in het economisch netwerk Albertkanaal 2007 

-  maart 2012 

zoekzone regionaal bedrijventerrein stand van zaken oppervlakte (indicatief) 

definitief vastgestelde gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

‘specifiek regionaal watergebonden 

bedrijventerrein Zwartenhoek’ te Ham 

definitieve vaststelling op 26 maart 2010 
77 ha 

‘gemengd regionaal bedrijventerrein 

Genenbos’ te Ham/Tessenderlo 

definitieve vaststelling op 11 januari 2008 
34 ha 

‘gemengd regionaal bedrijventerrein 

Ravenshout-Noord’ te Beringen 

definitieve vaststelling op 29 februari 2008 
25 ha 

‘specifiek regionaal bedrijventerrein met 

watergebonden karakter Lanaken’ te 

Lanaken 

definitieve vaststelling op 27 november 

2009 13 ha 

totaal bestemd door gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 149 ha 

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in onderzoek via plan-MER 

‘gemengd regionaal bedrijventerrein 

Tervant’ te Beringen 

goedkeuring verslag 9 juni 2011 56 ha 

(nota publieke consultatie) 

‘specifiek regionaal bedrijventerrein met 

watergebonden karakter Genk-Zuid West’ 

te Diepenbeek 

goedkeuring verslag 27 maart 2012 

(stopzetting procedure gewestelijk ruimte-

lijk uitvoeringsplan na openbaar onder-

zoek) 

37 ha 

(kennisgevingsdossier) 

‘gemengd regionaal bedrijventerrein 

Termien’ te Diepenbeek 

goedkeuring verslag 9 maart 2012 veeleer een afname 

totaal volgens onderzoek in plan-MER 93 ha 

zoekzones in fase van vooronderzoek 

‘Kolenhaven’ te Lummen (optimalisatie 

van het bestaand bedrijventerrein) 

eindrapport structuurschets (januari 2012) 0,4 ha 

(structuurschets) 

‘Zolder-Lummen Zuid’ te Lummen 

(Groene Delle) 

op basis van het globaal plan-MER te 

beslissen of er een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan zal worden opgemaakt  

maximale zoekzone van 99 

ha 

(eindrapport studie ENA) 

regionaal bedrijventerrein Genk-Zuid Oost beoordeling op basis van het globaal 

plan-MER 

maximale zoekzone van 25 

ha 

(eindrapport studie ENA) 

totaal zoekzones 124 ha 
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Dit resulteert in een totale oppervlakte van 366 ha aan afgeronde en lopende processen voor 

het economisch netwerk Albertkanaal na 2007. Het betreft een maximale raming. Een aantal 

zoekzones is nog als maximum te beschouwen en het globaal plan-MER moet worden afge-

wacht. Het pakket 2 situeert zich met andere woorden tussen 242 en 366 ha voor regionale 

bedrijventerreinen. 

Op vlak van lokale bedrijventerreinen zijn er zes gemeenten buiten het regionaalstedelijk gebied 

Hasselt - Genk (pakket 1) en de kleinstedelijke gebieden Bilzen en Beringen (pakket 3), wat een 

cijfer van circa 30 ha oplevert.  

Samen geeft dit een kwantitatieve inschatting van 272 en 396 ha voor pakket 2. 

2.4.3. Pakket 3: kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knoop-
punten 

De kwantitatieve inschatting voor pakket 3 bedraagt tussen 420 ha en 497 ha ten gevolge van 

de cijfers voor pakket 1 en 2. 

De verdeling van de taakstelling van pakket 3 is te beschouwen als een taakstelling voor alle 

kleinstedelijke gebieden (10) en specifieke economische knooppunten (5). 

 De taakstelling voor een kleinstedelijk gebied dient enerzijds voor regionale bedrijventerrei-

nen (te lokaliseren binnen de afbakeningslijn) en anderzijds voor lokale bedrijventerreinen 

(zie ontwikkelingsperspectieven voor lokale bedrijventerreinen die binnen of buiten de afba-

keningslijn kunnen liggen). 

 De taakstelling voor een specifiek economisch knooppunt dient enerzijds voor regionale 

bedrijventerreinen en anderzijds voor lokale bedrijventerreinen. De invulling van beide taak-

stellingen is te onderzoeken op het grondgebied van de gemeente. 

Met betrekking tot de lokale bedrijventerreinen wordt rekening gehouden met 80 ha te verdelen 

over de verschillende kleinstedelijke gebiedgemeenten (11 omwille van Neerpelt - Overpelt) en 

de economische knooppunten (5), mits wordt voldaan aan de criteria (zie richtinggevend ge-

deelte).  

Met betrekking tot de regionale bedrijventerreinen geeft dit een te verdelen totaal van 340 tot 

417 ha. 

tabel l: planprocessen inzake bedrijvigheid in de kleinstedelijke gebieden en specifieke eco-

nomische knooppunten 

zoekzone regionaal bedrijventerrein stand van zaken oppervlakte 

definitief vastgestelde provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 

‘afbakening kleinstedelijk gebied Bree’, 

deelplan 5, te Bree 

definitieve goedkeuring op 12 juli 2010 
63 ha 

totaal bestemd door provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 63 ha 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in onderzoek via plan-MER 

‘afbakening kleinstedelijk gebied Maas-

mechelen’ te Maasmechelen 

voorlopige vaststelling provincieraad d.d. 

18 januari 2012 
circa 76 ha 

totaal volgens onderzoek in plan-MER 85 ha 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

116 

zoekzone regionaal bedrijventerrein stand van zaken oppervlakte 

zoekzones in fase van vooronderzoek (gepland voor 1992 - 2007) 

‘afbakening kleinstedelijk gebied 

Neerpelt-Overpelt’ te Neerpelt-Overpelt 

overlegfase na voorstudie 16 ha 

 

totaal zoekzones (gepland voor 1992 - 2007) 16 ha 

bijkomende zoekzones in fase van vooronderzoek 

‘regionaal bedrijventerrein domein van 

Brustem’ te Sint-Truiden 

in fase van voorstudie 
28 ha 

‘afbakening kleinstedelijk gebied Ton-

geren’ 

in fase van voorstudie 
onbekend 

totaal bijkomende zoekzones onbekend 

Tevens is in deze planperiode (2007 - 2012) 63 ha regionaal bedrijventerrein bestemd in het 

kleinstedelijk gebied Bree. Er zijn plannen om nog maximaal 92 ha te bestemmen via twee 

lopende planprocessen in de kleinstedelijke gebieden Maasmechelen en Neerpelt-Overpelt. 

Deze acties zijn echter al gepland en verantwoord in de planperiode 1992 - 2007.  

Uit bovenstaande analyse kan men afleiden dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek 

economisch knooppunt met een sterke rol binnen de ruimtelijk-economische structuur bijko-

mend ongeveer 20 à 25 ha kan bestemmen. Voor de structuurondersteunende kleinstedelijke 

gebieden met een sterke rol is dit getal als een minimum te beschouwen. In Tongeren en Sint-

Truiden is hiervoor onderzoek opgestart. Het bevindt zich in een fase van voorstudie. Voor de 

kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau en de specifieke economische knooppunten met 

een sterke rol gaat het om een richtcijfer dat verder moet worden afgetoetst aan de lokale con-

dities. In de andere kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau en specifieke economische 

knooppunten zijn de bijkomende mogelijkheden beperkter. Door hun positie in de provincie 

Limburg is een optimalisatie van de ontsluiting minder vanzelfsprekend, ligt de nadruk op het 

vrijwaren van kwetsbare gebieden of is de uitstraling als economisch knooppunt inzake regiona-

le bedrijvigheid veeleer beperkt. Structurele uitbreiding van de regionale bedrijventerreinen is er 

niet aan de orde. Lokale uitbreiding van het aanbod, rekening houdend met de specifieke rand-

voorwaarden, is wel mogelijk. 

2.4.4. Pakket 4: gemeenten buiten de kleinstedelijke gebieden en economi-
sche knooppunten - buitengebiedgemeenten 

De taakstelling van pakket 4 is te beschouwen als een maximum taakstelling voor het geheel 

van de buitengebiedgemeenten. 
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3. Bijkomende toeristisch-recreatieve voorzienin-
gen 

In het hoofdstuk “3 BIJKOMENDE TOERISTISCH-RECREATIEVE VOORZIENINGEN.” aanslui-

tend bij de tekst (bladzijden 140 - 141) wordt onderstaande tekst toegevoegd. Het betreft een 

nieuwe paragraaf 3.7. na de tekst onder paragraaf “3.6. Dagrecreatie”. Paragraaf 3.7. heeft als 

titel “actualisatie voor de planperiode 2007 - 2012”. 

Ter verduidelijking 

In deze nieuwe paragraaf worden de geformuleerde taakstellingen geactualiseerd. 

3.7. Actualisatie voor de planperiode 2007 - 2012 

In de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt de ruimteboek-

houding (begroting van de ruimte) bijgesteld voor toerisme, recreatie en sport. De oppervlakte-

bestemmingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen zal met 2.000 ha toenemen in de periode 2007 

- 2012. Het bestemmen van die gebieden is een gedeelde taak voor gewest, provincies en 

gemeenten. De ruimteboekhouding wordt niet cijfermatig doorvertaald op provinciaal niveau. 

In het kader van de opmaak van een strategisch plan ruimte voor toerisme in Limburg is de 

totale ruimtebehoefte voor toeristische activiteiten geanalyseerd. Het betrof de functies en voor-

zieningen met een hoofdzakelijk toeristisch karakter zoals multifunctionele openluchtrecreatieve 

terreinen, campings, attracties, waterrecreatieve domeinen, jachthavens, hotels, wellnesscen-

tra, retailparken en leisurecentra en logies. Andere, veeleer recreatieve functies of allerhande 

sportvoorzieningen alsook diverse kleinschalige toeristisch-recreatieve activiteiten die in verwe-

ving (kunnen) voorkomen (in stedelijke en landelijke gebieden), werden hierbij niet begroot. 

Deze analyse bracht een scherpe, realistische bijkomende ruimtebehoefte of een minimale 

planologische ruimtevraag aan het licht van 450 ha om de toeristische verwachtingen voor de 

toekomst in te vullen (tijdshorizon van 10 jaar tot 2020). Zij is exclusief de ruimtevraag voor 

diverse sportvoorzieningen, lokale recreatieve functies, weekendverblijven, diverse kleinschali-

ge toeristisch-recreatieve activiteiten in medegebruik/verweving of de gewenste planologische 

regularisatie van verspreide zonevreemde recreatieve voorzieningen. In deze behoefteraming 

zitten ook de ruimtevragen van toeristische bedrijven zoals campings of attracties die, vanuit 

een economische invalshoek en toeristische marktwerking, gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld 

uitbreidingsbehoeften, schaalvergrotingen, aanbodverruiming of concurrentieversterking.  

Voor de lawaaisporten blijft de nood bestaan aan voldoende rechtszekere en permanente ter-

reinen om de sportbehoeften te dekken zowel voor gemotoriseerde sporten (zoals motorcross) 

als voor kleischieten. Het huidig (kwantitatief) aanbod is minimaal en moet minstens behouden 

blijven, desnoods na herlokalisatie indien dit ruimtelijk of planologisch noodzakelijk zou zijn. 

Voor het kleischieten moet, rekening houdend met de sluiting van alle drie de terreinen in Lim-

burg, zeker worden gezocht naar minstens één nieuw permanent terrein.  

Voor de golfinfrastructuur blijkt in Limburg vooral een behoefte te bestaan aan de uitbouw van 

een aantal (bijkomende) kleinere golfinfrastructuren (9 holes terreinen, golfscholen, approach-

golf) in Limburg. Een argument is de gewenste verdere democratisering van de golfsport. 

Voor de watersporten bestaat in Limburg een behoefte aan waterplassen voor waterski en dui-

ken (openlucht duikplassen tot 30 m diepte). Deze behoefte kan mee in overweging worden 

genomen bij de nabestemmingsvraagstukken van ontginningsgebieden.  
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Om de regularisatie van bestaande zonevreemde jeugdverblijfinfrastructuren mogelijk te maken 

en een planologische oplossing van de problematiek inzake weekendverblijven te realiseren zal 

er een zeker contingent aan juridisch recreatiegebied nodig blijven. De omvang hiervan is nog 

niet concreet gekend en hangt af van verder onderzoek terzake. 
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6. Implementatie van het concept CO2-neutraliteit  

In DEEL V. PROGNOSES, BEHOEFTEN EN TAAKSTELLING onder hoofdstuk 6. IMPLE-

MENTATIE VAN HET CONCEPT CO2-NEUTRALITEIT wordt onderstaande tekst toegevoegd. 

In 2008 verklaarde de provincie CO2-neutraal te willen worden tegen 2020. Deze zowel op 

technisch als maatschappelijk vlak zeer ambitieuze doelstelling werd in 2010 verankerd in het 

provinciaal milieubeleidsplan 2010 - 2013. Momenteel loopt een wetenschappelijke studie om 

de vertaling van deze doelstelling naar een concreet provinciaal klimaatbeleid te onderbouwen. 

Deze studie heeft drie belangrijke onderzoeksdoelstellingen: 

 het definiëren van het concept ‘CO2-neutraliteit’ voor de provincie Limburg met inbegrip van 

het ontwikkelen van een meetinstrument en het uitvoeren van een nulmeting 

 het opstellen van minimaal twee transitiescenario’s naast het ‘business as usual‘-scenario, 

gekoppeld aan welvaartsprognoses voor Limburg 

 het formuleren van maatregelen en aanbevelingen voor het lokaal beleid. 

In het bestek van de studie werd expliciet verwezen naar ruimtelijke ordening als relevant en 

dus te onderzoeken beleidsdomein. De relevantie situeert zich zowel op het vlak van adaptatie 

als op het vlak van mitigatie. Adaptatie is het ‘weerbaar’ maken van onze maatschappij tegen 

de gevolgen van de klimaatopwarming. Mitigatie is het tegengaan van de klimaatopwarming. In 

het kader van de studieopdracht is voorlopig enkel dit laatste aspect onderzocht.  
Vanuit de resultaten van de studie worden geen maatregelen voorgesteld voor het toekomstig 
ruimtelijk beleid. 
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DEEL I: Visie op de gewenste  
   ruimtelijke ontwikkeling 

1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

In DEEL I. VISIE OP DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR, in hoofdstuk 1. RUIMTE-

LIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN ALS KADER wordt de tekst (bladzijde 147) vervangen 

door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Beringen is intussen aangeduid als kleinstedelijk gebied. De betreffende tekst vervalt.  

De provincie Limburg schaart zich achter het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen als kader voor 

haar eigen ruimtelijk structuurplan. Het tot stand komen ervan was noodzakelijk voor de ontwik-

keling van een nieuwe ruimtelijke ordening en van meer samenhang tussen beleidssectoren in 

Vlaanderen. De provincie Limburg wil het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen uitwerken, verfij-

nen en, indien noodzakelijk en te verantwoorden, aanvullen of corrigeren. 
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DEEL II: Ruimtelijk concept 

2. Ruimtelijk concept voor heel de provincie 

Hasselt - Genk centrum van een stedelijke hiërarchie 

In DEEL II. RUIMTELIJK CONCEPT in hoofdstuk 2. RUIMTELIJK CONCEPT VOOR HEEL DE 

PROVINCIE onder de subtitel “Hasselt - Genk centrum van een stedelijke hiërarchie” wordt de 

tekst (bladzijde 151) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Beringen wordt toegevoegd als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. 

Hasselt - Genk moet voor de provincie een stedelijke rol vervullen van het hoogste niveau. 

Bijkomende topactiviteiten worden maximaal in dit gebied ingeplant. Hasselt - Genk is daarbij 

het centrum bij uitstek van de provincie. Het behoort tot een stedelijk netwerk van Vlaams ni-

veau: het netwerk Midden-Limburg. 

Ook de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren vormen 

belangrijke concentraties van stedelijkheid.  

Twee netwerken van provinciaal niveau vervullen een stedelijke rol: het stedelijk netwerk van 

provinciaal niveau Zuidelijk Maasland en het stedelijk netwerk van provinciaal niveau Lommel - 

Neerpelt - Overpelt. Dat laatste is onderdeel van het stedelijk netwerk van Vlaams niveau Kem-

pische As.  

Tenslotte worden stedelijke activiteiten geconcentreerd in de kleinstedelijke gebieden van pro-

vinciaal niveau Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, 

Neerpelt - Overpelt. 

Het strokengebied vervult een ondersteunende rol voor het netwerk Midden-Limburg. 

Asymmetrisch Maasland 

In DEEL II. RUIMTELIJK CONCEPT in hoofdstuk 2. RUIMTELIJK CONCEPT VOOR HEEL DE 

PROVINCIE onder de subtitel “Asymmetrisch Maasland” wordt de tekst (bladzijde 152) vervan-

gen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Er wordt toegevoegd dat Albertknoop een uitzondering vormt op de asymmetrie. 

Het beeld voor het Maasland bouwt verder op de bestaande asymmetrie tussen linker- en rech-

teroever. Ontwikkelingen aan Vlaamse zijde zijn ondersteunend voor meer grootschalige ont-

wikkelingen in Nederland. Dat vraagt niet alleen om goede verbindingen tussen linker- en rech-

teroever maar vooral om een gedifferentieerd en kwaliteitsvol profiel op linkeroever. De Ge-

meenschappelijke Maas zelf is een multifunctionele drager doorheen het Maasland. De Albert-

knoop vormt omwille van de grensoverschrijdende ontwikkeling een uitzondering op deze 

asymmetrie. 
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3. Gewenste ruimtelijke structuur 

In de kaartenboek wordt KAART 51 met als titel “GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR” 

vervangen door volgende geactualiseerde kaart 51.  

In DEEL II. RUIMTELIJK CONCEPT onder hoofdstuk 3. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUC-

TUUR wordt naar deze kaart verwezen.  

Ter verduidelijking 

Op de kaart wordt Beringen als kleinstedelijk gebied aangeduid. 

kaart 51: gewenste ruimtelijke structuur 
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DEEL III: Ontwikkelingsperspectieven 
   voor hoofd- en deelruimten 

III. 1. Netwerk Midden-Limburg 

3. Ruimtelijk concept 

In de kaartenboek wordt KAART 53 met als titel “RUIMTELIJK CONCEPT NETWERK MIDDEN-

LIMBURG” vervangen door volgende geactualiseerde kaart 53. In DEEL III. 1. NETWERK 

MIDDEN-LIMBURG in hoofdstuk 3. RUIMTELIJK CONCEPT wordt naar deze kaart verwezen.  

Ter verduidelijking 

Op de kaart wordt Beringen niet langer als structuurondersteunend hoofddorp maar wel als 

kleinstedelijk gebied aangeduid. 

kaart 53: ruimtelijk concept netwerk Midden-Limburg 

Albertkanaal, E313/E314 en spoorlijn als dragers 

In DEEL III. 1. NETWERK MIDDEN-LIMBURG in hoofdstuk 3. RUIMTELIJK CONCEPT onder 

de subtitel “Albertkanaal, E313/E314 en spoorlijn als dragers” wordt de tekst (bladzijde 154) 

vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De voorlaatste zin “De hoofdwegen op zich of de op- en afritten daarvan worden niet gezien als 

locaties voor nieuwe ontwikkelingen” vervalt. Voor de motivering wordt verwezen naar de ruim-

telijk-economische structuur en meer bepaald de ontwikkelingsperspectieven voor kleinhan-

delsconcentraties (V.3.3.4.). 

Verscheidene infrastructuren van Vlaams niveau creëren samenhang in de hoofdruimte. Het 

Albertkanaal, de beide hoofdwegen E313 en E314 en de spoorverbinding voor goederenver-

voer (lijn Antwerpen - Montzen - Ruhrgebied) zijn belangrijk voor het gemeenschappelijk beeld. 

Zij zijn niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van de hoofdruimte maar ook als locatie voor 

bijkomende ontwikkelingen.  

In het bijzonder het gebied langs het Albertkanaal en E313 heeft mogelijkheden voor een verde-

re ruimtelijk-economische ontwikkeling. Zowel watergebonden als niet-watergebonden activitei-

ten kunnen er een plaats vinden. Alle infrastructuren doorkruisen ook belangrijke open ruimten 

en krijgen in die gebieden dan ook een aangepast beeld. 
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4. Uitwerking in deelruimten 

4.3. Strokengebied 

4.3.1. Visie en concept 

In DEEL III. 1. NETWERK MIDDEN-LIMBURG in hoofdstuk 4. UITWERKING IN DEELRUIM-

TEN in “4.3. Strokengebied” onder “4.3.1. Visie en concept” wordt de tekst (bladzijde 157) ver-

vangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Beringen is intussen geselecteerd als kleinstedelijk gebied. 

Het strokengebied vervult als deelruimte een ondersteunende rol in het netwerk Midden-

Limburg. Zo zijn bijvoorbeeld Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder wegens hun mijnverle-

den zeer sterk uitgegroeid en bezitten zij soms evenveel inwoners als een aantal Limburgse 

stedelijke gebieden. Het valoriseren van de ligging langs het Albertkanaal is belangrijk voor de 

verdere economische ontwikkeling van het gebied. De verdere invulling van het gebied houdt 

rekening met de redelijk zelfstandig functionerende fragmenten die in een structurele verhou-

ding staan of met elkaar in een structureel verband moeten worden gebracht. 

Tot de deelruimte behoren delen van de gemeenten Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Houtha-

len-Helchteren, Lummen en Tessenderlo.  

Volgende ruimtelijke principes worden voorgesteld. 

 Onderlegger voor het geheel is de sterke structuur van bebouwde heuvelruggen en beekval-

leien als drager van de ruimtelijke ontwikkeling. Die afwisselende stroken kenmerken het 

nederzettingsproces. Voor de verdere invulling van de opeenvolgende nederzettingen blij-

ven zij bepalend. Bijkomende functies worden gerealiseerd op de bebouwde heuvelruggen. 

Beekvalleien worden maximaal gevrijwaard van verdere aantasting. 

 Het netwerk Albertkanaal doorkruist de strokenstructuur. Het maakt nochtans deel uit van de 

deelruimte en kan hier verder worden ontwikkeld. De dynamiek van het economisch netwerk 

kan verder worden uitgebouwd door het uitspelen van de goede ontsluitingsmogelijkheden. 

Dat gebeurt met respect voor de open ruimte verbindingen ter hoogte van de beekvalleien. 

 Het stedelijk gebied Beringen krijgt een meer concentrerende rol in het gebied. 

 De mijnterrils worden beschouwd als bakens in het landschap. Die bakenfunctie wordt als 

dusdanig gevrijwaard en eventueel uitgebouwd. 

 De rand van het Kempens Plateau vormt een structurerend reliëfelement. Hij wordt gevrij-

waard van bebouwing of afgraving. 

5. Mogelijke acties 

In DEEL III. 1. NETWERK MIDDEN-LIMBURG in hoofdstuk 5. MOGELIJKE ACTIES wordt de 

tekst (bladzijde 158) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De acties inzake Cabergkanaal en het bijkomend bedrijventerrein langs Albertkanaal vervallen. 

Er wordt een actie toegevoegd met betrekking tot de opmaak van een geïntegreerd gebiedsge-

richt plan voor de strategische ruimte rond het knooppunt Albertkanaal - klaverblad te Lummen. 

Er wordt een actie toegevoegd met betrekking tot de opmaak van een geïntegreerd gebiedsge-

richt plan voor de strategische ruimte rond N74 te Houthalen-Helchteren. 
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Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 De provincie kan samenwerking tussen Hasselt en Genk stimuleren door de opmaak van 

een intergemeentelijke ruimtelijke visie te ondersteunen en/of een intergemeentelijk strate-

gisch project te selecteren. 

 De provincie kan uitvoeringsplannen opmaken voor de beekvalleien in het strokengebied. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor de ruimte 

rond het knooppunt Albertkanaal - klaverblad te Lummen. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor de strate-

gische ruimte rond N74 te Houthalen-Helchteren. 
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III. 2. Kempen 
4. Uitwerking in deelruimten 

4.1. Drieparkengebied 

4.1.2. Mogelijke beleidsthema’s 

Toerisme en recreatie 

In DEEL III. 2. Kempen in hoofdstuk 4. UITWERKING IN DEELRUIMTEN in “4.1. Drieparken-

gebied” in “4.1.2. Mogelijke beleidsthema’s” onder de subtitel “Toerisme en recreatie” wordt de 

tekst (bladzijden 160 - 161) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De ontwikkeling van het stiltegebied ‘Zwarte Put’ wordt aangekondigd. 

Het toerisme wordt verspreid ontwikkeld onder de vorm van recreatief medegebruik, ruimtelijk 

gedifferentieerd afhankelijk van de ruimtelijke draagkracht. Plattelandstoerisme en zachte bos-

recreatie zijn de belangrijkste recreatievormen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar een op-

timale ruimtelijke inpassing van het (grensoverschrijdend) fietsroute netwerk, naar een ruimtelij-

ke sanering van het openluchtrecreatief aanbod en naar de inschakeling van de dorpskernen in 

het toeristisch aanbod. Ook de ontwikkeling van het stiltegebied ‘Zwarte Put’ krijgt hierin een rol. 

In het Park Midden-Limburg krijgen de bestaande attractiepolen bijkomende ontwikkelingsmo-

gelijkheden voor hoogdynamische toeristische dagattracties. Ook in het zuidelijk gedeelte van 

het Park Hoge Kempen is toerisme een belangrijke nevenfunctie met mogelijk bijkomend ruim-

tegebruik voor hoogdynamische recreatie. De verdere uitbouw van het Park Hoge Kempen met 

een beperkt aantal toegangspoorten aan de randen past in die visie. 

4.2. Vlakte van Peer 

4.2.2. Mogelijke beleidsthema’s 

Verenigbaarheid van open ruimte functies 

In DEEL III. 2. KEMPEN in hoofdstuk 4. UITWERKING IN DEELRUIMTEN in “4.2. Vlakte van 

Peer” in “4.2.2. Mogelijke beleidsthema’s” onder de subtitel “Verenigbaarheid van open ruimte 

functies” wordt de tekst (bladzijde 161) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De laatste zin betreffende de hoogdynamische toeristisch-recreatieve ontwikkelingen wordt 

aangepast.  

Omdat dit open ruimte gebied vele functies draagt (landbouw, natuur in de beekvalleien, wonen, 

toerisme en recreatie), is de druk er vrij groot. Een goede ruimtelijke verweving is hier belangrijk 

om de draagkracht van het gebied niet te overschrijden. Het behoud van het agrarisch land-

schap met kleine landschapselementen moet worden gestimuleerd. Nieuwe hoogdynamische 

toeristisch-recreatieve voorzieningen worden niet ontwikkeld (behoudens ruimtelijk verantwoor-

de uitbreiding of verruiming van bestaande infrastructuren of activiteiten). 
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5. Mogelijke acties 

In DEEL III. 2. KEMPEN in hoofdstuk 5. MOGELIJKE ACTIES wordt de tekst (bladzijden 163 - 

164) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De actie inzake het bedrijventerrein ‘Balim’ vervalt. 

De actie in verband met de ‘gelijktijdige’ afbakening van het kleinstedelijk gebied Lommel en het 

kleinstedelijk gebied Neerpelt - Overpelt vervalt aangezien Lommel al afgebakend is. 

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor de ont-

wikkeling van het stedelijk netwerk van provinciaal niveau Lommel - Neerpelt - Overpelt. 

 De provincie bakent natuurverbindingen af tussen de drie parken. 

 De provincie kan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de nabestemming 

van het uitgestrekt plassengebied ten westen van Lommel, afhankelijk van de afbakening 

van een natuurverbinding en van een open ruimte verbinding. 

 De provincie kan een verdichtingskaart opmaken voor het stedelijk netwerk Kempische As. 

 De provincie kan uitvoeringsplannen opmaken voor de ordening van suburbane ontwikkelin-

gen rond Peer en Hechtel-Eksel. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor delen van 

Noordoost-Limburg. In het bijzonder de verweving van de open ruimte functies natuur, toe-

risme en recreatie en landbouw is daarbij een belangrijk thema. 

 De provincie kan een samenwerkingsverband oprichten voor de promotie en uitwerking van 

het volledig Kempens Plateau als toeristisch-recreatief product van Beneluxniveau. 

 De provincie dringt aan op de afwerking van N71 te Neerpelt. 

 De provincie dringt aan op de optimalisatie en de volledige realisatie van de noord-

zuidverbinding (N74). 

 De provincie dringt aan op het heractiveren van de IJzeren Rijn om een multimodaal knoop-

punt daarop in de omgeving Lommel - Neerpelt - Overpelt te realiseren. De heractivering 

moet gebeuren rekening houdend met de (bestaande) structuren die worden doorkruist, zo-

als kleinstedelijke gebieden, en met respect voor de aanpalende woonwijken. 

 De provincie dringt aan op het heractiveren van de spoorverbinding tussen Hasselt - Genk 

en de IJzeren Rijn. 

 De provincie dringt aan op de aanpassing van het sluizencomplex Blauwe Kei dat een mo-

dernisering van de Kempense kanalen in de weg staat. 
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III. 3. Maasland 

3. Ruimtelijk concept 

In de kaartenboek wordt KAART 55 met als titel “RUIMTELIJK CONCEPT VOOR HET MAAS-

LAND”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 55.  

Naar de kaart wordt verwezen DEEL III. 3. MAASLAND in hoofdstuk 3. RUIMTELIJK CON-

CEPT (bladzijde 165). 

Ter verduidelijking 

De kaart wordt aangevuld door toevoeging van het Albertkanaal en de sneltramlijn Hasselt - 

Maastricht. 

kaart 55: ruimtelijk concept voor het Maasland 

4. Uitwerking in deelruimten 

4.3. Zuidelijk Maasland 

4.3.2. Mogelijke beleidsthema’s 

Bereikbaarheid van het Maasland 

In DEEL III. 3. MAASLAND in hoofdstuk 4. UITWERKING IN DEELRUIMTEN in “4.3. Zuidelijk 

Maasland” in “4.3.2. Mogelijke beleidsthema’s” onder de subtitel “Bereikbaarheid van het Maas-

land” wordt de tekst (bladzijde 168) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De ontwikkeling van het Cabergkanaal vervalt. Het project ‘Albertknoop’ wordt vermeld. 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van het Maasland is een belangrijk aandachtspunt. In het 

bijzonder bestaat er nood aan hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen van het Zuidelijk 

Maasland en Maastricht met Genk en met Hasselt zowel voor personen- als voor goederenver-

voer. In het kader van het project ‘Albertknoop’ (inclusief Zouwdal) worden hiervoor een aantal 

voorstellen geformuleerd. 

N78 en Zuid-Willemsvaart 

In DEEL III. 3. MAASLAND in hoofdstuk 4. UITWERKING IN DEELRUIMTEN in “4.3. Zuidelijk 

Maasland” in “4.3.2. Mogelijke beleidsthema’s” onder de subtitel “N78 en Zuid-Willemsvaart” 

wordt de tekst (bladzijde 168) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De schrapping van de reservatiestrook N78 vervalt.  

Beide zijn belangrijke dragers van het gebied. Verdere uitwerking van de ontwikkelingsmoge-

lijkheden en -beperkingen is noodzakelijk. Dit moet leiden naar uitspraken over de aanleg van 

het openbaar domein, over de ordening van aanliggende functies, over mobiliteit enz. 
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Grensoverschrijdende samenwerking 

In DEEL III. 3. MAASLAND in hoofdstuk 4. UITWERKING IN DEELRUIMTEN in “4.3. Zuidelijk 

Maasland” in “4.3.2. Mogelijke beleidsthema’s” onder de subtitel “Grensoverschrijdende sa-

menwerking” wordt de tekst (bladzijde 168) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Het project Albertknoop wordt vermeld. 

Voor het verder ontwikkelen van een geïntegreerde visie op deze deelruimte is internationale 

samenwerking absoluut noodzakelijk. Het MHAL-concept biedt daarvoor al een kader. Op pro-

jectniveau bestaan nog vele mogelijkheden. Het project ‘Albertknoop’ (inclusief Zouwdal) is 

hiervan een goed voorbeeld. 

5. Mogelijke acties 

In DEEL III. 3. MAASLAND in hoofdstuk 5. MOGELIJKE ACTIES wordt de tekst (bladzijde 168) 

vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De actie inzake het Cabergkanaal vervalt. 

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor het Zuide-

lijk Maasland, uitgaande van de genoemde thema’s. Dat plan moet grensoverschrijdend 

worden uitgewerkt in samenwerking met Nederlandse actoren. 

 De provincie kan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de komberging van volgende 

beken: Rachelsebeek of Genootsbeek in Stokkem, Vrietselbeek in Lanklaar en Stokkem, 

Kogbeek in Elen en Zanderbeek in Heppeneert. 

 De provincie kan het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg ondersteunen of uitbreiden 

tot een geïntegreerd en gebiedsgericht strategisch plan. 

 De provincie kan N78 uitwerken als een belangrijke openbaar vervoeras. 

 De provincie kan grensoverschrijdend overleg tussen Maaseik, Kinrooi en Roermond op 

gang brengen rond het watertoerisme. 

 De provincie kan binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maaseik de mogelijk-

heden voor waterfrontontwikkeling voorzien. 

 De provincie kan het stiltegebied Stamprooierbroek afbakenen. 

 De provincie dringt aan op het heractiveren van de spoorlijn Hasselt - Lanaken - Maastricht - 

(Aken). 
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DEEL IV: Ontwikkelingsperspectieven 
   voor deelstructuren 

IV. 1. Natuurlijke structuur 

3. Uitwerking van de provinciale taken 

3.1. Selectie van natuurverbindingsgebieden 

3.1.2. Wat doet de provincie 

In DEEL IV. 1. NATUURLIJKE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.1. Selectie van natuurverbindingsgebieden” onder “3.1.2. Wat doet de pro-

vincie” wordt de tekst (bladzijde 178) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Natuurverbindingsgebieden worden afgebakend in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of 

via de in het decreet natuurbehoud voorziene afbakeningsprocedures.  

Volgens de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bakent de Vlaam-

se overheid grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwe-

vingsgebieden af in gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De provin-

cie krijgt de bevoegdheid om natuurverbindingsgebieden aan te duiden in het ruimtelijk struc-

tuurplan provincie Limburg en via provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen de natuurverbindin-

gen af te bakenen. Artikel 30 van het decreet op het natuurbehoud bepaalt dat de deputatie de 

natuurverbindingsgebieden afbakent. De Vlaamse overheid bepaalt de procedure. De provincie 

vraagt dat de Vlaamse overheid hiervoor een uitvoeringsbesluit opmaakt. Natuurverbindingsge-

bieden worden afgebakend in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of via de in het decreet 

natuurbehoud voorziene afbakeningsprocedures. 

3.1.4. Gebiedsgerichte aanduiding van natuurverbindingen 

In DEEL IV. 1. NATUURLIJKE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.1. Selectie van natuurverbindingsgebieden” onder “3.1.4. Gebiedsgerichte 

aanduiding van natuurverbindingen” worden 

 “Tabel 37: natuurverbindingen per prioritaire verbinding van de gewenste natuurlijke struc-

tuur” (bladzijde 180) vervangen door onderstaande tabel 37. 

 “Tabel 38: minimale selectie van natuurverbindingen” (bladzijde 182) en “Tabel 38: minimale 

selectie van natuurverbindingen (vervolg)” (bladzijden 183 - 185) vervangen door onder-

staande tabel 38. 

In de kaartenboek wordt KAART 58 met als titel “NATUURVERBINDINGEN EN ECOLO-

GISCHE INFRASTRUCTUUR” vervangen door volgende geactualiseerde kaart 58. 

In DEEL IV. 1. NATUURLIJKE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. UITWERKING VAN DE PROVIN-

CIALE TAKEN onder “3.1.4. Gebiedsgerichte aanduiding van natuurverbindingen” wordt een 

eerste maal verwezen naar deze kaart en tabellen.  

Ter verduidelijking 

De natuurverbindingen 13 en 74 worden geschrapt. De toekomst van de natuurverbinding 11 

hangt af van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N74 en de natuurverbindingen 21, 25, 76 

en 77 worden aangepast. 
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kaart 58: natuurverbindingen en ecologische infrastructuur 

tabel 37: natuurverbindingen per prioritaire verbinding van de gewenste natuurlijke struc-

tuur 

I. verbinding Limburgse bos- en heidegordel met Antwerpse Kempen: 1, 45, 78, 79 

II. verbinding tussen Park Hoge Kempen / Haspengouw en het Drielandenpark / Wallonië o.a. via Albertkanaal en 

Jekervallei: 21, 42, 43, 54, 55, 56, 75 

III. verbinding tussen de 3 parken of de bos- en heidegordel en de Demer- en Netevalleien naar Vlaams-Brabant 

en Antwerpen toe: 31, 32, 33, 34, 35, 57, 58, 59, 60, 61, (45, 73, 74) 

IV. verbinding tussen Park Hoge Kempen en Maasvallei, Stamprooierbroek: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 50, 51, 52, 

53, 80, (21) 

V. verbinding tussen Park Hoge Kempen en Park Midden-Limburg over Bosbeek: 10, 12, 14, 23, 24 

VI. verbinding tussen Park Midden-Limburg en Park Lage Kempen en het Midden-Limburgs Vijvergebied: 11, 29, 

30, 31, 61, 62, 63 (met mogelijk geheel of gedeeltelijk schrappen van verbinding 11 na goedkeuring gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan N74) 

VII. verbinding tussen het Kempens Plateau en de Demervallei in Midden-Limburg: 25, 26, 27, 28, 29, 54 

VIII. verbindingen als belangrijke ontbrekende links in het Vlaams ecologisch netwerk en tussen natuurverwevings-

gebieden, vooral in en tussen structuurbepalende beekvalleien: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80 (49, 

51, 57, 58, ook de groep IX) 

IX. verbindingen als doorgangen van structuurbepalende beken in stedelijke gebieden: 46, 51, 59, 60, 63, 65, 68, 

75. 

tabel 38: minimale selectie van natuurverbindingen 

nr. In gemeente(n), verbinding tussen … en … opmerkingen, verbindende elementen 

 droge natuurverbindingen (1 - 44) 

1 Lommel, Mol, tussen Kattenbosserheide en Zeven Heerlijk-

heden, via Hoge Maatheide 

open ruimte verbindingen en ketting KLE p onder 

meer in industriegebieden (plaatselijk in te richten 

overeenkomstig de natuurverbinding) 

2 Lommel, Neerpelt, tussen Lommelse Watering en Hageven KLE in landbouwgebied, 'Kolonie', ontginningsge-

bied (via nabestemming) 

3 Neerpelt, Hamont-Achel, tussen Hageven en Achelse Kluis, 

via Buitenheide 

KLE in open landbouwgebied  

4 Neerpelt, tussen Broekkant en Hork KLE in landbouwgebied, 'Hork' 

5 Neerpelt, tussen Broekkant vanaf kanaal en Achterste 

Hostie 

KLE in landbouwgebied, 'Berghei' 

6 Peer, tussen Dorperloop en vallei van Warmbeek, ten 

noorden van bossen militair domein Kleine Brogel 

KLE en bosjes in landbouwgebied 'Breeuwerheide' 

en omgeving 

7 Peer, Bocholt, Bree, tussen Abeekvallei en Soerbeekvallei 

Gerkenberg 

mozaïek van KLE, bossen, landbouwgebied, 

Reppel-industrie 

8 Peer, tussen Dommel, Warm- en Abeek, van Linde naar 

Erpekom 

KLE in landbouwgebied 'Nieuwdorp' en omgeving 

9 Hechtel-Eksel, Peer, tussen brongebied Grote Nete en vallei 

Bolisserbeek langs Tichelhovensheike 

KLE in landbouwgebied 

10 Maaseik, Opglabbeek, tussen Broekkant en Ruwmortelshei- KLE, bosjes, open ruimte verbinding 

 

 
p   Kleine landschapselementen. 
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nr. In gemeente(n), verbinding tussen … en … opmerkingen, verbindende elementen 

de over Bosbeekvallei 

11 q Houthalen-Helchteren, tussen 'Achter de Witte Bergen' en 

Sonnisheide, ten noordoosten van Helchteren 

KLE, overblijvende open ruimte verbindingen 

12 Meeuwen-Gruitrode, Houthalen-Helchteren, Opglabbeek, 

eventueel As / Genk, tussen domein Masy en Klaverberg, en 

Hengelhoef 

KLE, kleine open ruimte verbinding ten noorden 

van Hengelhoef, langs vijversnoer - Mijnbeek en 

Roosterbeek 

14 As, tussen Heiderbos en bossen tussen As en Niel-bij-As KLE, beekvallei Bosbeek dwarsend, bosjes 

15 Dilsen-Stokkem, tussen Schootshei en omgeving Bichter-

weerd (tussen Elen en Rotem) 

KLE, bosjes, vijvers, overblijvende open ruimte 

verbinding 

16 Dilsen-Stokkem, tussen bossen ten oosten van Driepaal-

hoeve en omgeving voetveer Veurzen, via Ommerstein 

KLE, overblijvende open ruimte verbindingen, 

bosjes 

17 Dilsen-Stokkem, tussen Platte Lindenberg en omgeving 

Negenoord 

KLE, bosjes, overblijvende open ruimte verbindin-

gen 

18 Maasmechelen, tussen drinkwaterwinning Eisden en omge-

ving voetveer 

bosjes, KLE, via kasteelpark Vilain XIIII, open 

ruimte verbindingsgebied Beemdenbeek 

19 Lanaken, Maasmechelen, tussen Daalbroek en Ziepbeek 

(tot natuurverbinding 53) 

KLE, bosjes, vijvers, Tombos, overblijvende open 

ruimte verbindingen, landbouwgebied 

20 Lanaken, tussen Pietersembos en kasteel Hocht KLE, bosjes, overblijvende open ruimte verbindin-

gen 

21 Bilzen, Lanaken, Riemst, tussen Hoge Kempen, Maasvallei 

(via grensoverschrijdend Zouwdal) en Sint-Pietersberg 

open ruimte verbinding ter hoogte van het Albert-

kanaal 

22 Zutendaal, tussen bossen ten zuiden van Daal en bossen 

van militair domein 

KLE, versnipperde bosjes en landbouwgebied, 

overblijvende open ruimte verbindingen 

23 Genk, tussen bossen Hengelhoef en bossen Bodem bermen langs weerszijden van E314 

24 Genk, As, tussen Maten via Zonhoverheide en bossen ten 

noorden van Horensberg 

bermen en KLE langs spoorlijn waar mogelijk 

25  Genk, Diepenbeek, tussen Bokrijk en vijvers/Maten overblijvende open ruimte verbindingen, tuinen 

26 Genk, Diepenbeek, tussen noordelijk deel Maten en Demer-

vallei LUC, via buffergebied ten oosten van Maten 

KLE, Diepenbekerbos, tuinen, overblijvende open 

ruimte verbindingen, te bekijken bij de plaatselijke 

inrichting van eventueel industriegebied, resulta-

ten voorbeeldproject afwachten 

27 Diepenbeek, tussen westelijke vijverketting Langewaters ten 

noorden van Albertkanaal en Demervallei LUC (over Albert-

kanaal) 

bos, tuinen, KLE, Miezerik, overblijvende open 

ruimte verbindingen, te bekijken bij de plaatselijke 

inrichting van eventueel industriegebied, resulta-

ten voorbeeldproject afwachten 

28 Bilzen, Diepenbeek (Genk), tussen bossen Munsterbilzen 

via bossen Genk zuid / Appelveld, Kaatsbeek en Demerval-

lei LUC 

KLE, bosjes, Kaatsbeekvallei 

29 Hasselt, tussen Borggraafvijvers en Godsheide, over Albert-

kanaal 

KLE, tuinen, overblijvende open ruimte verbinding 

30 Genk, Hasselt, Zonhoven, tussen Bokrijk / Welleke en 

Platweyers via open ruimte verbinding Kiewit 

overblijvende open ruimte verbinding tussen 

Hasselt en Zonhoven, Keurheide 

31 Zonhoven, tussen Teut en Vogelzang open ruimte verbinding ten zuiden van E314, KLE 

in landbouwgebied, waar geen natuurverwevings-

 

 
q   Mogelijk geheel of gedeeltelijk te schrappen na goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N74. 
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nr. In gemeente(n), verbinding tussen … en … opmerkingen, verbindende elementen 

gebied 

32 Lummen, Heusden-Zolder, tussen omgeving kasteel Mey-

landt en Mangelbeek ten zuiden van het klaverblad 

gebied tussen Albertkanaal, E314 in het zuiden en 

E313, gebied 'Jantenbeek' en ten zuiden van 

kolenhaven, Ubbersel ten noorden van spoorlijn, 

ontsluiting doorheen het gebied van het industrie-

terrein moet mogelijk blijven 

33 Beringen, Heusden-Zolder, dwarsverbinding beekvalleien: 

tussen natuurgebied ten noorden van terril Beringen (Gene-

meer) via terril Zwarte Beekvallei dwarsend, Hokselaar, 

Ubbersel, Mangelbeekvallei dwarsend, tot vijvers Terlamen 

KLE en open ruimte verbindingen 

34 Ham, Leopoldsburg, Beringen, tussen Grote Laak- of Beek-

vallei en bossen tussen Heppen / Gerhees en Oostham, met 

gebied Hoenderbeek 

KLE in open ruimte verbinding, bossen 

35 Ham, Beringen, tussen Kleine Beek westelijk Albertkanaal 

via Fransberg over bossen tussen Kwaadmechelen en 

Oostham, en natuurgebieden omgeving Beukenberg 

resterende bossen en beboste tuinen, open ruimte 

verbindingen en KLE 

36 Tessenderlo, tussen Gerhagen en vallei Grote Laak KLE in landbouwgebied, open ruimte verbinding 

37 Tessenderlo, tussen Grote Beek / Laak en Winterbeek / 

Kleine Beek 

KLE in resterende open ruimte ten westen van 

Hulst 

38 Hasselt, Diepenbeek, tussen Mombeek via Misenbergbeek 

E313 dwarsend tot Galgebeek (natuurverbinding 64) 

KLE in open ruimte verbinding, beek 

39 Hoeselt, Kortessem, tussen Winterbeek en Jongenbos KLE in open ruimte verbinding ten noorden van 

Dries 

40 Sint-Truiden, Alken, tussen Nieuwenhovenbos en vallei van 

de Herk 

KLE, bosjes, kasteelpark, ten noorden van Kor-

tenbos, N80 dwarsend, bos ten zuiden van Kruis-

straat, open ruimte verbinding ten noorden van lint 

Kruisstraat - Wolfe 

41 Heers, Tongeren, tussen Herkebeek / Kruisberg en Mom-

beek (Widooi) 

beekvallei, kasteelpark, Heurne, mergelkuilen, 

Patrijzenkuil, Flikkenberg, bosjes, KLE 

42 Tongeren, tussen Beukenberg en Jekervallei ten oosten van 

Koninksem 

tumuli, KLE in open ruimte verbinding 

43 Tongeren, Riemst, tussen park Oostelijke Jeker via open 

ruimte verbinding over N79 via Galgeberg en open ruimte 

verbinding tussen Genoelselderen en Ketsingen via graf-

heuvel tot Molenbeek, Klein Membruggen 

KLE, bosjes in open ruimte verbinding, o.a. De-

merbronnen, Kiezelingenbos, Grootbos 

44 Voeren (delen van gemeente niet in Vlaams ecologisch 

netwerk of natuurverwevingsgebied) 

rijk aan KLE (holle wegen, graften, houtkanten, 

hoogstamboomgaarden, enz.) en bosjes 

beekvalleien als natte natuurverbinding (45 - 77) 

45 Lommel, Balen, Pijnven tot voorbij Kanaal naar Beverlo tot 

aan Antwerpen, via Balengracht (zijbeek Grote Nete) 

beek en open ruimte verbinding langs beek, 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

46 Overpelt, Neerpelt, doortocht Dommel doorheen verstedelijkt 

gebied 

Dommel, te ontwikkelen natuurlijke stapstenen en 

'groenblauw' lint 

47 Bree, Soerbeekvallei ontbrekende verbinding Soerbeek in Vlaams 

ecologisch netwerk, natuurverwevingsgebied, 

beek met habitats en open ruimte verbinding 
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nr. In gemeente(n), verbinding tussen … en … opmerkingen, verbindende elementen 

48 Bree, Maaseik (Meeuwen-Gruitrode), Itterbeekvallei ontbrekende verbinding Itterbeek in Vlaams 

ecologisch netwerk, natuurverwevingsgebied, 

beek met habitats en open ruimte verbinding 

49 Kinrooi, Maaseik, Witbeek/Zwartwater - Abeek, tussen 

Jagersborg en Vijverbroek 

ontbrekende verbinding in Vlaams ecologisch 

netwerk, natuurverwevingsgebied, beek met 

habitats en open ruimte verbinding 

50 Maaseik (Neeroeteren), Bosbeekvallei tussen Berg en de 

Tösch 

Bosbeek met habitats en open ruimte verbinding 

51 Maaseik, Bosbeekdoortocht doorheen verstedelijkt gebied, 

vanaf Tösch 

Bosbeek, te ontwikkelen natuurlijke stapstenen en 

'groenblauw' lint 

52 Maasmechelen, Kikbeek tussen Park Hoge Kempen en 

Maas 

Kikbeek met habitats en open ruimte verbinding 

53 Lanaken, Maasmechelen, Ziepbeek tussen reservaat Park 

Hoge Kempen en Maas 

Ziepbeek met habitats en open ruimte verbinding 

54 Bilzen, Munsterbeek tussen bossen Munsterbilzen en 

bossen Spurk 

KLE, Munsterbeekvallei, overblijvende open 

ruimte verbinding  

55 Riemst, tussen Klein Membruggen, Molenbeek via Vloed-

gracht en Zouwvallei via natuurgebieden rond Zichen, 

Zussen, Bolder naar Jekervallei 

KLE in open ruimte verbinding, beek met begelei-

dende habitats 

56 Tongeren, doortocht van Jeker doorheen verstedelijkt 

gebied, tussen Beemden ten westen van Tongeren en park 

Oostelijke Jeker 

te ontwikkelen natuurlijke stapstenen en 'groen-

blauw' lint, ten noorden en ten zuiden van ‘Wild-

broek’ 

57 Ham, Tessenderlo, Beringen, Grote Laak- of Beekvallei 

vanaf Beringen tot voorbij Doodbroek in Tessenderlo bij 

Baalberg 

Grote Beek / Grote Laak, begeleidende habitats, 

Doodbroek, KLE in omgevende open ruimte 

verbinding 

58 Beringen, tussen Kleine Beek ten zuidoosten en zuidwesten 

van Beverlo 

Kleine Beek (Winterbeek) met begeleidende 

habitats, KLE in omgevende open ruimte verbin-

ding, historisch stabiele kleinschalige vallei 

59 Beringen, Lummen, tussen Zwarte Beek ten oosten en 

Zwarte Beek ten westen van Beringen 

Zwarte Beek (Terbeek) in halve cirkel noordwes-

ten rond Beringen-centrum en begeleidende 

habitats, KLE in omgevende open ruimte verbin-

ding 

60 Beringen, Lummen, tussen Muizenheide, Helderbeek en 

Zwarte beek ten westen van Gestel 

Helderbeek en begeleidende habitats, KLE in 

omgevende open ruimte verbinding 

61 Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Kraanberg, Man-

gelbeek en Laambroeken via Echelbeek 

KLE, bosjes, Echelbeek en bosreservaat (VEN) 

Op den Aenhof, overblijvende open ruimte verbin-

ding 

62 Hasselt, Zonhoven, tussen Welleke en Platweyers via 

Slangbeek 

overblijvende open ruimte verbinding tussen 

Hasselt en Zonhoven, en Slangbeek, Keurheide 

63 Diepenbeek, Hasselt, doortocht van Demer doorheen ver-

stedelijkt gebied tussen LUC en voorbij Prinsbeemden 

(waterzuivering) 

te ontwikkelen natuurlijke stapstenen en 'groen-

blauw' lint, o.a. op Elfde Liniecampus 

64 Hasselt, Diepenbeek, tussen Misenbergbeek (natuurverbin-

ding 38) en Demervallei bij Godsheide via Galgebeek 

Galgebeek met habitats en open ruimte verbinding

65 Bilzen, doortocht van Demer doorheen verstedelijkt gebied 

stadscentrum 

te ontwikkelen natuurlijke stapstenen en 'groen-

blauw' lint 
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nr. In gemeente(n), verbinding tussen … en … opmerkingen, verbindende elementen 

66 Sint-Truiden, Wellen, Alken, tussen Melsterbeek en Herk ten 

zuiden van Alken via Oude Beek en Aldebeek 

vallei Oude Beek/Aldebeek en droge verbinding 

met Herk (gebied Eigenbeek), KLE en bosjes in 

open ruimte verbinding ten noorden van Ulbeek 

67 Sint-Truiden, Gingelom, deel van de Melsterbeekvallei habitats en open ruimte verbinding, snoer biolo-

gisch waardevolle gebieden Melsterbeekvallei, 

o.a. Brustem kasteelpark 

68 Sint-Truiden, Gingelom, bovenloop Cicindriavallei (Voor-

beek) van bron tot Duras 

historisch stabiele kleinschalige valleigedeelten 

Cicindria/Voorbeek, beek begeleidende habitats, 

doortocht Sint-Truiden met te ontwikkelen natuur-

lijke stapstenen tot 'groenblauw lint' 

69 Sint-Truiden, delen van de valleien Molenbeek - Logebeek historisch stabiele kleinschalige valleigedeelten, 

beek begeleidende habitats, o.a. gebied Berg-op-

Zoom 

70 Sint-Truiden, Gingelom, Molenbeek (vallei) tot Duras beekbegeleidende habitats, inclusief gebied rond 

Josefietenklooster/Schoorbroek en oud loofbos 

ten westen van Gingelom en historisch stabiele 

kleinschalige valleigedeelten ten zuiden van 

Gingelom 

71 Gingelom, Boenebeek historisch stabiele kleinschalige beekvallei met 

habitats en open ruimte verbinding 

72 Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Hasselt, Herk-de-Stad, tussen 

Mierhoopbos/Nieuwenhovebos en Herk via Wijerbeek 

beek met habitats en open ruimte verbinding 

73 Peer, Dommelvallei ten zuiden van woonkern tot Donder-

slagse Heide 

Dommelvallei met KLE in open landbouwgebied 

75 Halen, vallei van Gete en Velpe doorheen woongebied doortocht van Halen met te ontwikkelen natuurlijke 

stapstenen en ‘groenblauw’ lint te combineren met 

ingrepen voor waterbeheersing 

76 Maaseik, doortocht van Bosbeek doorheen Opoeteren Bosbeek met bijhorende habitats 

77 Tongeren, doortocht van Jeker doorheen Lauw Jeker met bijhorende habitats 

delen van kanalen als natte natuurverbinding (78 - 80) 

78 kanaal naar Beverlo verder te ontwikkelen natuurlijke stapstenen en 

plaatsen met aangepaste oevers en verbeterde 

mogelijkheden voor aantakkingen van beken voor 

vismigraties 

79 kanaal Bocholt - Herentals 

80 Zuid-Willemsvaart 
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4. Mogelijke acties 

4.1. Mogelijke acties voor de provincie 

In DEEL IV. 1. NATUURLIJKE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. MOGELIJKE ACTIES onder “4.1. 

Mogelijke acties voor de provincie” wordt de tekst (bladzijden 187 - 188) vervangen door onder-

staande tekst.  

Ter verduidelijking 

De actie inzake de afbakening van natuurverbindingen (eerste punt) wordt aangevuld. 

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen of via de in het decreet natuurbehoud 

voorziene afbakeningsprocedures natte en droge natuurverbindingsgebieden af in ruimten 

die aangeduid zijn als natuurverbinding. Het vrijwaren van overstroombare zones is daarbij 

een belangrijk aandachtspunt. 

 De provincie kan in de aangeduide ruimten in ruimtelijke uitvoeringsplannen gebieden afba-

kenen met ecologische infrastructuur van bovenlokaal niveau. 

 De provincie kan bij de afbakening van kleinstedelijke gebieden het ruimtelijk beleid voor 

doortochten van beken verfijnen en de randstedelijke groengebieden uitwerken. 

 De provincie kan de mogelijkheden onderzoeken voor de opmaak van een stedenbouwkun-

dige verordening voor de tot haar bevoegdheid behorende waterlopen. 

 Bij de opmaak van uitvoeringsplannen voor valleigebieden of voor hydrologisch belangrijke 

gebieden kan de provincie telkens stedenbouwkundige voorschriften opnemen afhankelijk 

van het integraal waterbeheer. 

 In provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de provincie bouwvrije overstromingsge-

bieden, spaarbekkens, wacht- en retentiebekkens of zandvangen afbakenen, voor zover die 

niet van Vlaams niveau zijn, en met prioriteit voor Haspengouw. 

 De provincie kan in ruimtelijke uitvoeringsplannen bouwvrije overstromings- of buffergebie-

den afbakenen voor de beken van tweede categorie die aantakken op de Gemeenschappe-

lijke Maas (Ziepbeek in Kotem en Boorsem, Langbroeksbeek in Eisden, Kikbeek in Maas-

mechelen, Rachelsbeek of Genootsbeek in Stokkem, Kogbeek in Elen en Zanderbeek in 

Heppeneert). 

 De provincie kan een natuurverbindingsgebied afbakenen als pilootproject. Dat gebeurt het 

best in samenwerking met de Vlaamse overheid en met andere Vlaamse provincies. 

 De provincie kan grensoverschrijdend overleg en samenwerking met Nederlandse provin-

cies en gemeenten stimuleren met betrekking tot de vermelde acties. Dat geldt bijvoorbeeld 

bij de afbakening van de natuurverbindingsgebieden en het integraal waterbeheer. 

 De provinciale domeinen kunnen worden opgenomen binnen de natuurlijke structuur als 

grote eenheid natuur, als grote eenheid natuur in ontwikkeling, als natuurverbindings- of 

verwevingsgebied. Voor de domeinen kan de provincie een specifiek uitvoeringsplan opma-

ken, gekoppeld aan een beheersplan. Hierin kan de ruimtelijke samenhang tussen de recre-

atieve, natuurlijke, landschappelijke en educatieve functies alsook de verkeers- en vervoers-

functies nader worden bepaald en vastgelegd r. 

 De provincie kan overleg met de Vlaamse overheid stimuleren met betrekking tot het inte-

graal waterbeheer. 

 

 
r   Tijdens de afbakening van de natuurlijke structuur door de Vlaamse overheid kan het provinciebestuur natuurlijk al 

wijzen op de mogelijke onverenigbaarheid tussen de recreatieve functie van de domeinen en de aanduiding als 
grote eenheden natuur of grote eenheden natuur in ontwikkeling. 
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4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid 

In DEEL IV. 1. NATUURLIJKE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. MOGELIJKE ACTIES onder “4.2. 

Suggesties aan de Vlaamse overheid” wordt de tekst (bladzijde 188) vervangen door onder-

staande tekst.  

Ter verduidelijking 

De actie betreffende de exclusieve bevoegdheid om natuurverbindingsgebieden af te bakenen 

wordt geschrapt. 

 De provincie vraagt de Vlaamse overheid om zo snel mogelijk de grote eenheden natuur, de 

grote eenheden natuur in ontwikkeling en de natuurverwevingsgebieden alsook de bosstruc-

tuur en de agrarische structuur op Vlaams niveau af te bakenen. 

 De provincie suggereert dat de natuuraandachtsgebieden onderdeel uitmaken van de na-

tuurlijke structuur van Vlaams niveau. 

 De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om de bestaande en nieuwe drinkwaterwin-

gebieden met voldoende uitgestrekte en adequate zones te beschermen in gewestelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om duidelijke uitspraken te formuleren over 

het project 'levende (grens)Maas' en te worden betrokken bij de verdere uitwerking ervan. 
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IV. 2. Nederzettingsstructuur 

2. Gewenste nederzettingsstructuur 

2.1. Ruimtelijk concept 

In de kaartenboek wordt KAART 59 met als titel “GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUC-

TUUR”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 59.  

Naar de kaart wordt verwezen DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 2. 

GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR onder “2.1. Ruimtelijk concept” (bladzijde 189). 

Ter verduidelijking 

Het symbool stedelijk netwerk op provinciaal niveau wordt ter hoogte van Lanaken wat verlengd 

zodat het een grensoverschrijdend karakter verkrijgt. Dat is het gevolg van het grensoverschrij-

dend initiatief van de provincies Nederlands en Belgisch Limburg met betrekking tot de Albert-

knoop. Beringen wordt aangeduid als kleinstedelijk gebied. 

kaart 59: gewenste nederzettingsstructuur 

2.3. Elementen van provinciaal niveau 

Kleinstedelijke gebieden van een netwerk 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE NEDERZET-

TINGSSTRUCTUUR in “2.3. Elementen van provinciaal niveau onder de subtitel “Kleinstedelij-

ke gebieden van een netwerk” wordt de tekst (bladzijden 190 en 191) vervangen door onder-

staande tekst. 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geselecteerd als kleinstedelijk gebied van een netwerk. 

De kleinstedelijke gebieden Beringen, Lommel, Maasmechelen en Neerpelt - Overpelt zijn de 

stedelijke knooppunten van een netwerk of sluiten aan op een netwerk. Hier is de hiërarchische 

relatie tussen de onderlinge delen van het netwerk veel minder uitgesproken. Daarom moet een 

afstemming komen van de ontwikkeling van de stedelijke gebieden in relatie tot het volledig 

netwerk. 
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3. Uitwerking van de provinciale taken 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN wordt 

 “3.4. Verdeling van bijkomende woningen volgens scenario 1” inclusief de bijhorende tekst 

met zijn verdere onderverdelingen en inclusief tabel 41 met als titel TAAKSTELLING VOOR 

DE KLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN” (bladzijden 196 - 197) geschrapt. 

 “3.5. Verdeling van bijkomende woningen volgens scenario 1” inclusief de bijhorende tekst 

met zijn verdere onderverdelingen en inclusief tabel 41 met als titel TAAKSTELLING VOOR 

DE KLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN” (bladzijden 196 - 197) geschrapt. 

 Er wordt een nieuwe titel “3.5. Verdeling van bijkomende woningen” toegevoegd.  

 “3.6. Aandeel sociale woningen” inclusief de bijhorende teksten (bladzijde 201) wordt ge-

schrapt. 

 “3.12. Woondruk vanuit het buitenland” inclusief de bijhorende tekst (bladzijde 203) wordt 

geschrapt. 

 Er wordt een nieuwe titel “3.12. Seizoenarbeiders” toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

De taakstelling wordt anders geformuleerd. De verdeling wordt geherformuleerd met nadruk op 

de kwalitatieve aspecten. 

De betreffende geactualiseerde teksten inzake het aandeel sociale woningen en de woondruk 

vanuit het buitenland worden onder de nieuwe titel 3.5. ondergebracht. 

3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinstedelijke gebieden 

In de kaartenboek worden de kaarten 60 (KAART 60A en KAART 60B) met als titel “ONTWIK-

KELINGSPERSPECTIEVEN VOOR KLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN”, geschrapt.  

Naar de kaarten wordt verwezen in DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 

3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN onder “3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor 

kleinstedelijke gebieden” (bladzijde 192). 

Ter verduidelijking 

De ontwikkelingsperspectieven voor de kleinstedelijke gebieden zijn ondertussen uitgewerkt in 

de (voorstudies van) afbakeningsprocessen. De conceptfiguren zijn hierdoor niet meer allemaal 

correct of volledig en kunnen als achterhaald worden beschouwd. 

3.2.2. Kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau in een netwerk 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinstedelijke gebieden” in “3.2.2 

Kleinstedelijke gebieden in een netwerk” wordt achteraan (bladzijde 193) onderstaande subtitel 

“Beringen” alsook de onderstaande tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geselecteerd als kleinstedelijk gebied van een netwerk. 

Beringen 

Beringen is een economisch knooppunt binnen het economisch netwerk Albertkanaal. Daar-

naast is Beringen eveneens geselecteerd als kleinstedelijk gebied en bevindt het zich in het 

stedelijk netwerk op Vlaams niveau ‘Midden Limburg’.  
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De visie op het kleinstedelijk gebied van Beringen gaat uit van het streven naar een compacte 

stedelijke kern die op stedelijk (en regionaal) vlak sterk wordt ondersteund door de economi-

sche ontwikkeling. De ontwikkeling van beide elementen wordt gestuurd door de aanwezige 

valleistructuren en de aanwezige verkeersinfrastructuren. Deze zachte en harde structuren 

doorkruisen en overlappen elkaar. De kleinstedelijke ontwikkelingen gericht afstemmen op deze 

beide onderleggers is dan ook de uitdaging.  

Als kleinstedelijk gebied heeft Beringen een belangrijke rol te vervullen op vlak van het verster-

ken van de woonverdichting. Samen met het uitbreiden van de woonfunctie moeten het han-

delsapparaat en de dienstenvoorziening worden versterkt op vlak van de onmiddellijke regio. Bij 

het versterken van het kerngebied is het belangrijk om de relaties met zowel de instekende 

groene valleigebieden als met de aanwezige lokale economische activiteiten op te waarderen. 

Buiten het kerngebied en de economische ontwikkelingspolen van Beringen vormt de voormali-

ge mijnsite met zijn omgeving een belangrijke groeipool binnen de stedelijke ruimte van Berin-

gen. 

3.3. Selectie van hoofddorpen en woonkernen 

3.3.2. Selecties  

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.3. Selectie van hoofddorpen en woonkernen” in “3.3.2 Selecties” wordt 

tabel 40 (bladzijden 198 en 199) vervangen door onderstaande tabel. 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geselecteerd als kleinstedelijk gebiedgemeente en wordt vet gemarkeerd. Er 

wordt op verschillende plaatsen in de tekst onder 3.3.2. naar de tabel verwezen.  

tabel 40: selectie van structuurondersteunende hoofddorpen, woondorpen en woonkernen  

gemeente  type gemeente hoofddorpen  woonkernen 

Alken gewoon Alken Terkoest, Sint-Joris 

As gewoon As Terheide, Zevenhuizen, Niel bij As 

Beringen gemeente met stedelijk 

gebied 

Beringen-Mijns, 

Koersel, Beverlo, 

Paal 

Stal, Tervant, Korspel 

Bilzen gemeente met stedelijk 

gebied 

Munsterbilzen, 

Beverst, Eigenbil-

zen - Mopertingen 

Schoonbeek, Eik, Grote Spouwen, Waltwil-

der, Rijkhoven, Martenslinde, Rosmeer, 

Hees, Kleine Spouwen, Hoelbeek, Merem 

Bocholt gewoon Bocholt, Kaulille Lozen, Neerkreiel, De Hees, Reppel 

Borgloon structuurondersteunend Borgloon, Hoeper-

tingen 

Rijkel, Jesseren, Bommershoven, Kerniel, 

Broekom, Gors-Opleeuw, 

Bree gemeente met stedelijk 

gebied 

 Opitter, Vostaard, Gerdingen-Barrier, Ton-

gerlo, Beek 

Diepenbeek gewoon Diepenbeek Dorpsheide, Rozendaal, Lutselus, Kaberg-

heide, Rooierheide 

 

 
s   Indien Beringen-Mijn binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen valt, vervalt de selectie als 

hoofddorp. 
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gemeente  type gemeente hoofddorpen  woonkernen 

Dilsen-Stokkem structuurondersteunend Dilsen, Lanklaar, 

Stokkem 

Reselt, Elen, Rotem 

Genk gemeente met stedelijk 

gebied 

Waterschei, Winter-

slag, Zwartberg  

Boxbergheide, Oud Termien/Termien, Oud-

Waterschei, Kolderbos, Bret, Nieuw 

Sledderlo, Oud-Winterslag, Gelieren-

Hoogzij, Sledderlo (Oud-Sledderlo), Bokrijk 

Gingelom gewoon Gingelom Montenaken, Mielen boven Aalst, Jeuk, 

Borlo, Niel bij Sint-Truiden, Buvingen 

Halen gewoon Halen Zelem, Loksbergen 

Ham gewoon Kwaadmechelen Oost-Ham, Genendijk, De Warande 

Hamont-Achel structuurondersteunend Hamont, Achel Rodenrijt (Achel-Statie), ’t Lo 

Hasselt gemeente met stedelijk 

gebied 

Kermt Banneux-wijk, Sint-Lambrechts-Herk, 

Stevoort, Kiewit, Kuringen, Tuilt, Spalbeek, 

Rapertingen, Stokrooie, Godsheide, Wim-

mertingen 

Hechtel-Eksel gewoon Hechtel, Eksel Hoef 

Heers gewoon Heers Mechelen-Bovelingen, Horpmaal, Vech-

maal, Veulen, Rukkelingen-Loon 

Herk-de-Stad structuurondersteunend Herk-de-Stad Schulen, Donk, Berbroek, Schakkebroek,  

Herstappe woonkern  Herstappe 

Heusden-Zolder structuurondersteunend Heusden, Zolder, 

Berkenbos 

Boekt, Bolderberg, Viversel, Eversel, Lin-

deman (wijk), Voort 

Hoeselt gewoon Hoeselt Alt-Hoeselt, Werm, Sint-Huibrechts-Hern, 

Romershoven, Schalkhoven, Groenstraat - 

Onze-Lieve-Vrouw 

Houthalen-

Helchteren 

structuurondersteunend Houthalen, Helchte-

ren 

Park-van-Genk (Houthalen-oost,) Meulen-

berg, Laak, Lillo, Sonnis 

Kinrooi gewoon Kinrooi Molenbeersel, Kessenich, Geistingen, 

Ophoven 

Kortessem gewoon² Kortessem Vliermaal, Guigoven, Vliermaalroot, Win-

tershoven 

Lanaken structuurondersteunend Lanaken, Rekem, 

Veldwezelt, Gellik 

Smeermaas, Neerharen, Kesselt 

Leopoldsburg gemeente met stedelijk 

gebied 

 Heppen, Strooiendorp, Asdonk 

Lommel gemeente met stedelijk 

gebied 

 Lutlommel, Grote Barrier, Balendijk, Kolo-

nie, Kattenbos, Kerkhoven, Heuvel, Heide, 

Lommel-werkplaatsen, Stevensvennen 

Lummen gewoon Lummen Meldert, Linkhout, Genenbos, Tiewinkel 

Maaseik gemeente met stedelijk 

gebied 

 

Neeroeteren Opoeteren, Voorshoven, Neerhoven, Dorne, 

Wurfeld, Aldeneik 

Maasmechelen gemeente met stedelijk 

gebied 

Eisden, Eisden-

Tuinwijk 

Opgrimbie, Leut, Uikhoven, Kotem, Boor-

sem, Meeswijk, Vucht (Dorp) 

Meeuwen- gewoon Meeuwen, Gruitro- Wijshagen, Ellikom, Neerglabbeek 
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gemeente  type gemeente hoofddorpen  woonkernen 

Gruitrode de 

Neerpelt gemeente met stedelijk 

gebied 

Sint-Huibrechts-Lille Grote Heide, Damsheide, Herent 

Nieuwerkerken gewoon Nieuwerkerken Kozen, Wijer, Binderveld 

Opglabbeek gewoon Opglabbeek Louwel, Nieuwe Kempen 

Overpelt gemeente met stedelijk 

gebied 

 Overpelt Fabriekstraat, Lindel, Overpelt 

Werkplaatsen 

Peer structuurondersteunend Peer, Wijchmaal Grote Brogel, Linde, Kleine Brogel, Wau-

berg 

Riemst gewoon Riemst, Vlijtingen Herderen, Kanne, Millen, Zussen, Zichen, 

Vroenhoven, Bolder, Val, Meer, Genoelsel-

deren, Membruggen, Lafelt, Heukelom 

Sint-Truiden gemeente met stedelijk 

gebied 

 Zepperen, Velm, Brustem, Wilderen, Ordin-

gen, Aalst, Gelinden, Bevingen, Melveren, 

Kerkom bij Sint-Truiden, Engelmanshoven, 

Groot Gelmen, Halmaal, Duras, Runkelen, 

Gorsem 

Tessenderlo structuurondersteunend Tessenderlo Hulst, Engsbergen, Schoot 

Tongeren gemeente met stedelijk 

gebied 

 Nerem, Lauw, Piringen, Rutten, Vreren, 

Riksingen, Koninksem, Sluizen, ’s Herenel-

deren, Widooie, Overrepen, Mal, Ketsingen, 

Henis 

Voeren gewoon ’s-Gravenvoeren 

(Voeren) 

Sint-Martens-Voeren, Moelingen, Teuven 

Wellen gewoon Wellen Vrolingen 

Zonhoven gewoon Zonhoven Termolen, Ter Donk, Halveweg 

Zutendaal gewoon Zutendaal Wiemesmeer, Bessemer, Papendaal 

Structuurondersteunende gemeenten in het buitengebied 

In de kaartenboek wordt KAART 61 met als titel “SELECTIE VAN STRUCTUURONDERSTEU-

NENDE GEMEENTEN EN HOOFDDORPEN”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 

61. Naar de kaart wordt verwezen DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. 

UITWERKING VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Selectie van hoofddorpen en woonkernen” 

in “3.3.2 Selecties” onder de subtitel “Structuurondersteunende gemeenten in het buitengebied” 

(bladzijde 194). 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geselecteerd als kleinstedelijk gebiedgemeente 

kaart 61: selectie van structuurondersteunende gemeenten en hoofddorpen 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.3. Selectie van hoofddorpen en woonkernen” in “3.3.2 Selecties” onder de 

subtitel “Structuurondersteunende gemeenten in het buitengebied” wordt de tekst (bladzijde 194 

- 195) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 
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Beringen wordt geselecteerd als stedelijk gebiedgemeente en behoort dus niet langer tot de 

buitengebiedgemeenten. 

De provincie selecteert een beperkt aantal structuurondersteunende gemeenten. De structuur-

ondersteunende gemeenten na kwantitatieve selectie zijn: Borgloon, Dilsen-Stokkem, Hamont-

Achel, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Peer en Tessenderlo.  

Wegens haar positie in het netwerk Midden-Limburg wordt de gemeente Heusden-Zolder toe-

gevoegd aan de lijst van de structuurondersteunende gemeenten. Het strokengebied heeft 

Beringen als centrale stedelijke kern. Er wordt geopteerd om de stedelijke ontwikkelingen te 

concentreren in de stedelijke kern en in meerdere goed gespreide knooppunten (Leopoldsburg, 

Tessenderlo, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder). Ook Herk-de-Stad wordt toegevoegd 

als structuurondersteunende gemeente. Het betreft een kern met een concentrerende rol in 

Vochtig Haspengouw (uitgebreid onderwijsnet, inwoneraantal, tuinbouwveiling), die zowel histo-

risch als gewenst is. De structuurondersteunende gemeenten na kwalitatieve correctie zijn 

bijgevolg: Borgloon, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houtha-

len-Helchteren, Lanaken, Peer en Tessenderlo.  

Structuurondersteunende hoofddorpen 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.3. Selectie van hoofddorpen en woonkernen” in “3.3.2 Selecties” onder de 

subtitel “Structuurondersteunende hoofddorpen” wordt de tekst (bladzijden 194 - 195) vervan-

gen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

Beringen is geselecteerd als stedelijk gebiedgemeente en behoort dus niet langer tot de buiten-

gebiedgemeenten 

In de structuurondersteunende gemeenten selecteert de provincie een structuurondersteunend 

hoofddorp. Die selectie wordt gehanteerd bij het beoordelen van de plaats van nieuwe ontwik-

kelingen voor bijkomende woningen en bedrijventerreinen volgens de gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen. De structuurondersteunende hoofddorpen zijn: Borgloon, Dilsen, Hamont, 

Herk-de-Stad, Heusden, Houthalen, Lanaken, Peer en Tessenderlo. 

3.5. Verdeling van bijkomende woningen  

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN onder de nieuwe titel “3.5. Verdeling van bijkomende woningen” (bladzijde 197) 

wordt onderstaande tekst alsook de bijhorende onderverdeling toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

De titels 3.4. en 3.5. met twee scenario’s en de bijhorende teksten worden geschrapt. 

De taakstelling wordt geherformuleerd. Zij is vooral gebaseerd op het oorspronkelijk scenario 2 

zoals beschreven onder 3.5. 

De uitspraken inzake sociale woningen, bescheiden woningen, wonen voor ouderen en buiten-

landse woondruk betreffen een verdere uitwerking van de verdeling van bijkomende woningen 

en worden daarom als bijkomende teksten binnen dit luik ondergebracht. 
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3.5.1. Uitgangspunten 

Volgende uitgangspunten zijn van toepassing. 

 Voor alle gemeenten van de provincie wordt de natuurlijke aangroei gegarandeerd. 

 Het verschil tussen de taakstelling voor de hele provincie en de natuurlijke aangroei wordt 

ondergebracht in een provinciale woonreserve. Gemeenten kunnen aanspraak maken op 

extra woningen uit deze reserve volgens onderstaande criteria. 

3.5.2. Stedelijke gebieden 

Aangezien de provincie de stedelijke gebieden wil ondersteunen kunnen deze in ruime mate 

putten uit de reserve. Volgende elementen spelen daarbij een rol. 

 Een minimum uit de reserve moet worden toebedeeld aan het geheel van de stedelijke 

gebieden, zoals uitgewerkt in tabel i ‘verdeling van de bijkomende taakstelling voor 2007 - 

2012’ van het informatief gedeelte. Behoud van de verhouding stedelijk gebied - buitenge-

bied in 1991 is daarbij het uiterst minimum. De provincie streeft ernaar deze verhouding te 

wijzigen ten voordele van de stedelijke gebieden.  

 Voor het realiseren van stedelijke woningbouwprojecten in of aansluitend bij het verstedelijkt 

gebied, kunnen gemeenten met een stedelijk gebied putten uit de reservepot.  

 Inspanningen van de stedelijke gemeenten inzake sociale huisvesting dragen bij tot een 

positieve waardering bij de beoordeling van de woningprogrammatie. 

 Leopoldsburg kan voor de aangroei van het aantal militairen putten uit de reserve. 

 Ook standplaatsen op woonwagenterreinen in het stedelijk gebied kunnen worden gereali-

seerd met behulp van de reserve. 

Voor de taakstelling voor de kleinstedelijke gebieden op vlak van het aantal bijkomende wonin-

gen en het aanbodbeleid dat deze moeten voeren, wordt gebruik gemaakt van een verhou-

dingsgewijze verdeling van de woonreserve op basis van het aantal huishoudens zoals uitge-

werkt in het informatief gedeelte. Dit cijfer geeft een grootteorde aan van het aantal te realiseren 

woningen bovenop de natuurlijke aangroei. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken binnen 

de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden op basis van een onderzoek naar de 

potenties op het terrein, de open prognoses en het aanbodbeleid. 

3.5.3. Buitengebied 

Beoordeling van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 

Na de goedkeuring van haar structuurplan is de provincie de goedkeurende instantie voor de 

gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Daardoor kan zij opvolging geven aan het beleid 

inzake de verdeling van de bijkomende woningen in de gemeenten van het buitengebied. 

De provincie beoordeelt initiatieven van gemeenten in het buitengebied tot het realiseren van 

bijkomende woningen op basis van een door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld ontwerp 

van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en desgevallend een geactualiseerde woningbehoefte-

studie. Dat ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de woningbehoeftestudie be-

vatten een woningprogrammatie op basis van een vergelijking van aanbod en behoefte. 

 Het aanbod geeft een actueel overzicht van alle gronden langs uitgeruste wegen in woon-

gebied, percelen in niet vervallen verkavelingen, gronden met een woonbestemming in 

goedgekeurde plannen van aanleg, gronden in woongebied langs niet uitgeruste wegen 

(binnengebied) en woonuitbreidingsgebieden. De provincie kan zelf een onderzoek doen 

naar het aanbod in alle gemeenten van de provincie. 
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 De behoefte berekent de natuurlijke aangroei voor heel de gemeente volgens een gesloten 

bevolkingsprognose. De prognose slaat telkens op periodes van vijf jaar en loopt gelijk met 

deze van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Voor de berekening van de natuurlijke 

aangroei wordt dus vertrokken van de situatie op 1 januari 2007. Uitgangspunt hierbij is ta-

bel 24 t. De behoefte moet ook een inzicht geven in de verschillende doelgroepen en het 

aantal woningen en woningtypologieën dat hiervoor moet worden voorzien. 

 De woningprogrammatie geeft de intenties weer voor alle binnengebieden en woonuitbrei-

dingsgebieden (ontwikkelen, als reserve behouden, herbestemmen, ruilen van woongebie-

den). 

Beleid inzake aantallen bijkomende woningen 

In het buitengebied (zowel de volledige buitengebiedgemeenten als de buitengebieddelen van 

de stedelijke gemeenten) moedigt de provincie het ontwikkelen van grote aantallen bijkomende 

woningen niet aan. Zuinig ruimtegebruik is een uitgangspunt. Het afstemmen van de groei van 

het buitengebied op het ritme van de eigen woningbehoeften blijft als beleidskader gelden. De 

provincie waarborgt in elk geval de invulling van de woonbehoefte voor de natuurlijke bevol-

kingsaangroei. In bepaalde gevallen kan zij grotere aantallen bijkomende woningen aanvaarden 

dan wat noodzakelijk is voor de natuurlijke aangroei. 

Een eerste afwijkingsmogelijkheid heeft betrekking op het voorzien van innoverende 

woon(zorg)projecten voor ouderen. Vooral in de periode 2007 - 2012 is het van belang om 

hierrond een proactief woonbeleid te voeren. 

Een tweede afwijkingsmogelijkheid bestaat voor buitengebiedgemeenten die onder sterke bui-

tenlandse woondruk staan. De provincie stelt dat de gemeenten Hamont-Achel, Lanaken, Voe-

ren, Riemst, Neerpelt, Kinrooi, Lommel, Maaseik en Bocholt, waar op het einde van 2007 meer 

dan 10% van de inwoners de Nederlandse nationaliteit hadden, onder sterke buitenlandse 

woondruk staan. Deze gemeenten kunnen tot 2012 van de woonreserve gebruik maken om 

wooninitiatieven voor de eigen inwoners te ondersteunen. Na 2012 geldt 15% als norm. In de 

woonbehoeftestudie en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verantwoordt de gemeente het 

aantal woningen die supplementair op de natuurlijke aangroei wordt gevraagd. Hierbij kan enkel 

rekening worden gehouden met inwijkingcijfers vanaf 2007. Tot 2012 mag enkel het surplus ten 

opzichte van de 10% norm in rekening worden gebracht. Vanaf 2012 is dit het surplus ten op-

zichte van de 15% norm. De gemeente toont ook aan dat de locatie van de bijkomende wonin-

gen past binnen de gewenste ruimtelijke structuur en geeft ook aan welke instrumenten zij inzet 

om de buitenlandse woondruk te beheersen. Als uit de cijfers blijkt dat de Nederlandse woon-

druk stilvalt, kan het contingent hiervoor niet meer worden ingezet.  

Een derde afwijkingsmogelijkheid heeft betrekking op het voeren van een woningbeleid voor 

specifieke doelgroepen. Gemeenten die hun bindend sociaal objectief nog niet hebben gereali-

seerd, kunnen kleine woonprojecten voor sociale huur- en koopwoningen realiseren boven op 

hun natuurlijke aangroei. Het is eveneens gewenst dat een minimumpercentage aan sociale 

woningen voor de huisvesting van doelgroepen met een specifieke zorgbehoefte wordt voor-

zien. 

 

 
t   Het betreft de tabel in het informatief gedeelte in deel V, onder “1.1.3. Gesloten prognose”. 
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Een laatste afwijkingsmogelijkheid behelst zeer specifieke (voorbeeld)projecten die de provincie 

wenst te ondersteunen. Ook voor dergelijke innoverende woonzorgprojecten kan gebruik ge-

maakt worden van de reservepot. 

 Voor kleinschalige innoverende voorbeeldprojecten ter realisatie van een bescheiden woon-

aanbod kan gebruik worden gemaakt van de reservepot. Het moet gaan om nieuwe woning-

types die worden afgestemd op de doelgroepen van starters en kleinere gezinnen, als alter-

natief voor de traditionele open of halfopen bebouwing en het appartement. Deze worden bij 

voorkeur gerealiseerd in binnengebieden, gelegen in woonzone en die niet eenvoudig te 

ontwikkelen zijn. 

 Voor het omvormen van merkwaardige gebouwen (bijvoorbeeld vierkantshoeven) aan de 

rand van woonkernen tot woningen kan worden gebruik gemaakt van de reservepot. Deze 

mogelijkheid draagt in het bijzonder bij tot de leefbaarheid van de kleine kernen in Haspen-

gouw. De provincie en de gemeenten treden hierover in overleg. 

In het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en/of in gemeentelijke ruimte-

lijke uitvoeringsplannen verantwoordt de gemeente het aantal woningen die supplementair op 

de natuurlijke aangroei wordt gevraagd, toont zij aan dat de locatie van deze bijkomende wo-

ningen past binnen de gewenste ruimtelijke structuur en geeft zij aan welke instrumenten zij 

inzet om deze woningen voor te behouden voor de betrokken doelgroep. Omwille van het be-

waren van de verhouding van het aantal bijkomende woningen in buitengebied/stedelijk gebied 

wordt het totaal aantal bijkomende woningen voor de periode 2007 - 2017 beperkt.  

De 1.552 bijkomende woningen die voor het doelgroepenbeleid in de buitengebiedgemeenten 

worden gereserveerd, worden over deze gemeenten verdeeld zoals beschreven in de onder-

staande tabel u. De overige woningen ten behoeve van het doelgroepenbeleid moeten vanuit 

het pakket, afgeleid van de natuurlijke aangroei, worden gegenereerd. 

tabel m: verdeling van de woningen uit de woonreserve 

gemeente 
verdeling gezinnen 2007 toebedeling  

woonreserve absoluut aandeel 

Alken 4.275 3,11% 48 

As 2.968 2,16% 34 

Bocholt 4.745 3,46% 54 

Borgloon 4.107 2,99% 46 

Dilsen-Stokkem 7.327 5,34% 83 

Gingelom 3.130 2,28% 35 

Halen 3.488 2,54% 39 

Ham 3.888 2,83% 44 

Hamont-Achel 5.415 3,94% 61 

Hechtel-Eksel 4.442 3,24% 50 

Heers 2.757 2,01% 31 

Herk-de-Stad 4.693 3,42% 53 

Herstappe 37 0,03% 2 

Heusden-Zolder 11.344 8,26% 128 

Hoeselt 3.660 2,67% 41 

 

 
u   De verdeling is gebeurd a rato van het aandeel gezinnen die de afzonderlijke buitengebiedgemeenten hadden in 

2007. Na afronding van dit aantal naar het dichtstbijzijnde absoluut getal resteren na sommatie twee woningen 
van de 1.552 woningen die niet zijn toebedeeld.. Deze twee woningen worden aan Herstappe toegekend. 
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gemeente 
verdeling gezinnen 2007 toebedeling  

woonreserve absoluut aandeel 

Houthalen-Helchteren 10.733 7,82% 121 

Kinrooi 4.467 3,25% 51 

Kortessem 3.118 2,27% 35 

Lanaken 10.067 7,33% 114 

Lummen 5.389 3,93% 61 

Meeuwen-Gruitrode 4.644 3,38% 53 

Nieuwerkerken 2.636 1,92% 30 

Opglabbeek 3.557 2,59% 40 

Peer 5.968 4,35% 67 

Riemst 6.331 4,61% 72 

Tessenderlo 6.900 5,03% 78 

Voeren 1.665 1,21% 19 

Wellen 2.824 2,06% 32 

Zutendaal 2.693 1,96% 30 

totaal buitengebiedgemeenten 137.268 100,00% 1.552 

Beleid inzake de plaats van bijkomende woningen 

Bij de beoordeling van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en de daarin opgenomen 

woningprogrammatie gelden volgende principes. 

 De provincie gaat ervan uit dat de gemeenten van het buitengebied hun natuurlijke aangroei 

kunnen realiseren in de woongebieden van de plannen van aanleg (met inbegrip van de 

woongebieden met landelijk karakter) en in de reeds goedgekeurde en niet-vervallen verka-

velingen. 

 Vanuit het principe van de gedeconcentreerde bundeling worden de bijkomende woningen 

bij voorkeur gesitueerd in de hoofddorpen van de gewone gemeenten van het buitengebied 

en in de structuurondersteunende hoofddorpen van de structuurondersteunende gemeen-

ten.  

 Woonuitbreidingsgebieden kunnen worden benut binnen het principe van de natuurlijke 

aangroei. Indien de gemeente het beter acht bepaalde delen van woongebieden niet te ont-

wikkelen, zal worden afgewogen of het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden of van 

ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet-woonbestemming kan worden toegestaan. 

Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden is in principe mogelijk in ruil voor het reserve-

ren van een evenwaardige oppervlakte in binnengebieden die momenteel een woonbe-

stemming hebben. Het aansnijden van gebieden met een niet-woonbestemming is in princi-

pe mogelijk in ruil voor het schrappen van een evenwaardige oppervlakte in binnengebieden 

met een woonbestemming of in woonuitbreidingsgebieden. De wil van gemeenten om slecht 

gelegen binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden te schrappen als woongebied, werkt 

dus positief in deze afweging. Ook het reserveren van binnengebieden met een woonbe-

stemming in de woonkernen ten voordele van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied in 

het hoofddorp wordt gunstig beoordeeld. De ruiloperaties mogen de totale woonbalans niet 

vergroten.  
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3.5.4. Aandeel sociale woningen 

De provincie wenst de gemeenten maximaal de kans te geven om sociale woningen te realise-

ren. Daarom ondersteunt zij de toepassing van het grond- en pandendecreet en streeft zij naar 

een goede spreiding van de sociale woningen over de gehele provincie. De nieuwe woningen 

worden bij voorkeur in het bestaand weefsel van de stedelijke gebieden, de structuurondersteu-

nende hoofddorpen en de woonkernen gerealiseerd. 

3.5.5. Bescheiden woningen 

De provincie wenst bij te dragen tot de ontwikkeling van een bijkomend aanbod aan bescheiden 

woningen. Daarom ondersteunt zij de toepassing van het decreet grond- en pandenbeleid. 

Hiertoe zal zij het ontwikkelen van nieuwe woningtypes die gericht zijn op de doelgroepen van 

starters en kleinere gezinnen en die een alternatief vormen voor de traditionele open of half-

open bebouwing en het appartement, aanmoedigen. Deze nieuwe woontypologieën worden bij 

voorkeur in het bestaand bebouwd weefsel ingepast. Ook het opsplitsen van bestaande grotere 

woningen, villa’s of hoeves behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarden hierbij zijn dat dit een 

evenwichtige verdeling van het aanbod aan woningtypes in verhouding tot bevolkingssamen-

stelling niet in het gedrang brengt en dat het project in overeenstemming blijft met de dichtheid 

en de schaal van de kern. 

3.5.6. Wonen voor ouderen en zorg 

De provincie streeft naar een kwalitatieve invulling van de zorgbehoefte. Hierbij wordt er uitge-

gaan van een ruimtelijke spreiding van de voorzieningen op basis van de grootte van de ge-

meente en de kernen. Clustering van de woonvoorzieningen en de zorgvoorzieningen is het 

uitgangspunt evenals het streven naar een evenwichtige en leefbare samenstelling van de 

bewoners van een zorgvoorziening. Het afbakenen van woonzorgzones wordt ondersteund.  

Een woonzorgzone is een buurt, wijk of dorp waarin optimale condities worden geschapen voor 

wonen met zorg en welzijn. Een evenwichtige menging van bewoners, een verscheidenheid in 

woon-, zorg- en dienstverleningsfuncties en de nabijheid van openbaar vervoer zijn de basis-

kenmerken van een woonzorgzone. Voor het bepalen van locaties voor woon en zorgvoorzie-

ningen is de woonzorgzone een belangrijk onderwerp. 

Om tot een goede afstemming te komen is het wenselijk dat voldoende overleg wordt georgani-

seerd tussen de verschillende diensten van de provincie Limburg die actief zijn op het gebied 

van ruimtelijke ordening, wonen en zorg. 

3.5.7. Woondruk vanuit het buitenland 

De woondruk vanuit het buitenland maakt internationale afstemming noodzakelijk. De provincie 

volgt die problematiek verder op. Dit gebeurt onder andere in het kader van het samenwer-

kingsverband inzake Albertknoop.  
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3.10. Woonwagenterreinen 

3.10.1. Taakstelling 

Residentiële terreinen 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.10. Woonwagenterreinen” onder de subtitel “Residentiële terreinen wordt 

de tekst (bladzijde 202) vervangen door onderstaande tekst.  

Tabel 42 met als titel “TOTAAL TE BEREIKEN AANTALLEN STANDPLAATSEN VOOR 

WOONWAGENBEWONERS” wordt geschrapt. 

Ter verduidelijking 

De kwantitatieve taakstelling wordt geactualiseerd. 

Tot 2012 wordt de totale behoefte geraamd op 250 standplaatsen. In 2010 waren er hiervan 

reeds 174 gerealiseerd en werden er 27 bijkomend gepland. Dit betekent dat er behalve de 

reeds geplande standplaatsen nog 49 moeten bijkomen voor 2010.  

De totale behoefte (bestaande en nieuw te creëren staanplaatsen) wordt bij voorkeur evenredig 

met het inwoneraantal verdeeld over het regionaalstedelijk gebied en de kleinstedelijke gebie-

den. De kwantitatieve taakstelling per gemeente bestaat uit het totaal te realiseren aandeel 

verminderd met het reeds gerealiseerde. Dat wordt toegewezen bij de afbakening van de stede-

lijke gebieden aan de gemeenten met een stedelijk gebied. Aan de Vlaamse overheid wordt 

gevraagd om de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied in te brengen bij het afbake-

ningsproces. 

Doortrekkersterreinen 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN in “3.10. Woonwagenterreinen” onder de subtitel “Doortrekkersterreinen wordt 

de tekst (bladzijden 202 en 203) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De taakstelling wordt geactualiseerd en sterker gericht op realisatie. 

De behoefte aan standplaatsen voor doortrekkersterreinen wordt verdeeld over minstens twee 

doortrekkersterreinen. Deze moeten een zekere omvang hebben om groepen te kunnen op-

vangen. Daarom wordt een minimum van 25 standplaatsen vooropgesteld. Zij worden bij voor-

keur gerealiseerd in het noorden en in het centrum van de provincie. Aan de Vlaamse overheid 

wordt gevraagd om de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied op te nemen bij het afba-

keningsproces. 

3.12. Seizoenarbeiders 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVIN-

CIALE TAKEN onder de nieuwe titel in “3.12. Seizoenarbeiders” (bladzijde 203) wordt onder-

staande tekst toegevoegd.  

Ter verduidelijking 

Het betreft een nieuwe problematiek waaraan de provincie aandacht wil besteden. 

De provincie wenst bijzondere aandacht te besteden aan de problematiek van tijdelijke huisves-

ting voor seizoensarbeid.  
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Bij agrarische ondernemingen moet het mogelijk zijn om tijdelijke huisvesting te bieden aan 

seizoenarbeiders. De noodzaak om deze huisvesting vanuit bedrijfseconomische redenen op 

het eigen bedrijf te voorzien, is hierbij het uitgangspunt. Indien wenselijk kan worden geopteerd 

om een combinatie te voorzien met hoevetoerisme. Huisvesting langer dan 8 maanden of voor 

meer dan 10 werknemers wordt gezien als structureel. Deze structurele huisvestingsbehoefte 

mag niet in het buitengebied maar moet in de bestaande kernen of in een bebouwingsconcen-

tratie worden gerealiseerd. De nieuwe functie mag geen belemmering vormen voor de omlig-

gende functies en er dienen voldoende garanties te zijn voor een goed woonmilieu. Er moet 

sprake zijn van gebruik door personen die elders hun hoofdverblijfplaats hebben. Voor structu-

rele arbeidsplaatsen wil de provincie geen huisvestingsmogelijkheden in het buitengebied om-

dat het risico op permanente bewoning te groot is. Logiesgebouwen kunnen ook in bestaande 

complexen zoals kloosters of internaten en daarmee gelijk te stellen bebouwing. 
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4. Acties 

4.1. Mogelijke acties voor de provincie 

In DEEL IV. 3. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR in hoofdstuk 4. ACTIES onder “4.1. Mogelijke 

acties voor de provincie” wordt de tekst (bladzijde 203) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

Een actie inzake seizoensarbeid wordt toegevoegd. 

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 De provincie bakent in uitvoeringsplannen de kleinstedelijke gebieden af. Zij kan daarbij 

strategische projecten selecteren en uitvoeren. 

 De provincie kan na de goedkeuring van dit structuurplan een evaluatie van de gerealiseer-

de woningen maken.  

 De provincie kan een visie en een ruimtelijk concept voor het provinciaal stedelijk netwerk 

Zuidelijk Maasland ontwikkelen. Dat gebeurt in overleg met de betrokken overheden (Vlaan-

deren, gemeenten), met de provincie Nederlands Limburg, de betrokken Nederlandse ge-

meenten en met andere belanghebbende partijen. De provincie kan een geïntegreerd ge-

biedsgericht strategisch plan opmaken en acties daarin uitvoeren.  

 De provincie kan een visie en een ruimtelijk concept voor het provinciaal stedelijk netwerk 

Lommel - Neerpelt - Overpelt ontwikkelen. Dat gebeurt in overleg met de betrokken overhe-

den (Vlaanderen, gemeenten), met de provincie Antwerpen en de Nederlandse provincie 

Noord-Brabant. De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken 

en acties daarin uitvoeren.  

 De provincie kan de leefbaarheid van de kleine kernen ondersteunen door het opzetten van 

een specifiek geïntegreerd beleid waarin ruimtelijke planning samengaat met een integraal 

plattelandsbeleid. Bijzondere aandacht gaat naar het helpen ontdekken en ontwikkelen van 

de eigen mogelijkheden van de kleine kernen.  

 De provincie kan de woondruk in de grensgebieden opvolgen en desnoods maatregelen 

treffen om de grondprijs op een aanvaardbaar niveau te houden. Vooral in de sociale huis-

vestingssector kunnen initiatieven worden genomen om kansen te geven aan de lokale be-

volking. 

 De provincie kan een of meer samenwerkingsverbanden initiëren omtrent het realiseren van 

de gemeentelijke taakstellingen voor standplaatsen op residentiële woonwagenterreinen. 

 De provincie kan verder onderzoek doen naar de gewenste locaties voor doortrekkersterrei-

nen voor woonwagenbewoners.  

 De provincie kan een provinciale ambtenaar aanduiden die gemeenten ondersteunt bij het 

realiseren van kernversterkende woningbouwprojecten. 

 De provincie kan verder onderzoek doen naar de problematiek van de tijdelijke huisvesting 

voor seizoensarbeid en hiervoor een afwegingskader opstellen. 
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IV. 3. Ruimtelijk-economische structuur 

2. Gewenste ruimtelijk-economische structuur 

In de kaartenboek wordt KAART 63 met als titel “GEWENSTE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE 

STRUCTUUR”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 63.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 

onder “2. GEWENSTE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR” 

Ter verduidelijking 

Vlaanderen heeft intussen de poort Genk als een multimodaal internationaal georiënteerd logis-

tiek park en Beringen als kleinstedelijk gebied geselecteerd. 

Het symbool stedelijk netwerk op provinciaal niveau wordt ter hoogte van Lanaken wat verlengd 

zodat het een grensoverschrijdend karakter verkrijgt.  

Het symbool “*” economisch knooppunt met sterke rol inzake regionale bedrijventerreinen voor 

Lanaken wordt ten zuidoosten van de kern gepositioneerd en krijgt desgevallend een eigen 

identiteit door het grensoverschrijdend karakter. 

kaart 63: gewenste ruimtelijk-economische structuur 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR wordt de titel “2.3. Suggestie poort van Vlaams 

niveau” (bladzijde 206) alsook de bijhorende tekst (bladzijde 206) geschrapt.  

Ter verduidelijking 

De poort Genk is intussen als een multimodaal internationaal georiënteerd logistiek park gese-

lecteerd. 

2.2. Elementen van Vlaams niveau 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR onder “2.2. Elementen van Vlaams niveau” wordt 

de tekst achteraan (bladzijde 206) aangevuld met onderstaande subtitel en tekst. 

Ter verduidelijking 

De poort Genk is als een multimodaal internationaal georiënteerd logistiek park geselecteerd. 

Poort Genk 

Vlaanderen beschouwt de poort Genk als een multimodaal internationaal georiënteerd logistiek 

park. Genk en zijn directe omgeving zijn in volle ontwikkeling en hebben een ontsluiting via 

spoor, E314, N76 en Albertkanaal. De activiteiten in dit gebied vormen de centrale motor van de 

Limburgse economie en hebben een internationale uitstraling. 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

158 

2.4. Elementen van provinciaal niveau 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “2.4. Elementen van provinciaal niveau” vervalt 

(bladzijde 207) de subtitel “Structuurondersteunend hoofddorp” alsook de bijhorende tekst.  

Ter verduidelijking 

De selectie van structuurondersteunende hoofddorpen wordt niet meer gebruikt ten behoeve 

van de gewenste ruimtelijk-economische structuur. De toebedeling houdt geen rekening meer 

met selectie als structuurondersteunende gemeente omdat deze selectie werd ingevoerd in de 

planperiode dat Limburg kampte met een overschot aan bedrijventerreinen. 

Kleinstedelijk gebied 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE 

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in “2.4. Elementen van provinciaal niveau” onder 

de subtitel “Kleinstedelijk gebied” wordt de tekst (bladzijde 207) vervangen door onderstaande 

tekst.  

Ter verduidelijking 

De laatste zin inzake de rol van Leopoldsburg, Bilzen en Maaseik inzake regionale bedrijventer-

reinen vervalt. 

De kleinstedelijke gebieden maken als economische knooppunten een belangrijk deel uit van 

de gewenste ruimtelijk-economische structuur door het concentreren van economische activitei-

ten. Kleinhandelsconcentraties kunnen er een bijkomend aanbod creëren. Per kleinstedelijk 

gebied gebeurt tijdens het afbakeningsproces een kwalitatief onderzoek naar de economische 

mogelijkheden.  
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3. Uitwerking van de provinciale taken 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN wordt de titel “3.3. Visie op lokale bedrijventerreinen” en de bijho-

rende tekst (bladzijden 215 en 216) geschrapt en vervangen door de titel “3.3. Ontwikkelings-

perspectieven voor lokale bedrijventerreinen”. 

3.1. Ontwikkelingsperspectieven voor de economische knooppun-
ten 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN onder “3.1. Ontwikkelingsperspectieven voor de economische 

knooppunten” wordt  

 de titel “3.1.4. Samenvatting” alsook de bijhorende tekst (bladzijde 214) geschrapt en ver-

vangen door de titel “3.1.4. Verdeling bijkomende bedrijventerreinen” 

 tabel 43 met als titel “Samenvatting ontwikkelingsperspectieven economische knooppunten” 

(bladzijde 213) geschrapt 

 de tekst (bladzijden 207 - 208) vervangen door onderstaande tekst. Het betreft de tekst 

voorafgaand aan de titel 3.1.1. Economische knooppunten in het economisch netwerk Al-

bertkanaal. 

Ter verduidelijking 

De tekst wordt geactualiseerd.  

De provincie geeft kwalitatieve ontwikkelingsperspectieven per economisch knooppunt. Deze 

ontwikkelingsperspectieven houden verband met de ligging en de rol van een economische 

knooppunt in de gewenste ruimtelijke structuur, met het beschikbaar aanbod aan bedrijventer-

reinen en met de ruimtelijke draagkracht. Zij hebben betrekking op de huidige planperiode die 

eindigt in 2012. Zij worden besproken in drie groepen. 

 Voor de economische knooppunten in het economisch netwerk Albertkanaal en voor het 

regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk geeft de provincie suggesties aan de Vlaamse 

overheid die bevoegd is voor de verdere uitwerking van dat netwerk en de afbakening van 

het regionaalstedelijk gebied. 

 Voor de kleinstedelijke gebieden geeft de provincie aan wat de ruimtelijke mogelijkheden 

zijn voor economische ontwikkeling in relatie tot hun afbakening. Bij de afbakening van de 

kleinstedelijke gebieden zullen de behoefte en de potentie tot economische ontwikkeling 

worden onderzocht.  

 Voor de specifieke economische knooppunten geeft de provincie de rol en de ruimtelijke 

potenties inzake economische ontwikkeling aan. 

3.1.1. Economische knooppunten in het economisch netwerk Albertkanaal 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “Ontwikkelingsperspectieven voor economische knooppun-

ten” onder “3.1.1. Economische knooppunten in het economisch netwerk Albertkanaal” wordt de 

tekst (bladzijde 208) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De opgesomde suggesties (het betreft ten noorden van containerhaven Meerhout, Genk-zuid 

tussen Albertkanaal en N702, Genk-zuid ten zuiden Albertkanaal naar het oosten en Lummen-

Hasselt compensatie kolenhaven) alsook de passage over het tracé van het Cabergkanaal 
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vervallen. Met betrekking tot dit laatste punt zijn de onderhandelingen over het schrappen van 

het kanaal opgestart. 

De provincie beschouwt het economisch netwerk Albertkanaal als een belangrijke potentie voor 

de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Naar aanleiding van de nadere uitwerking van het eco-

nomisch netwerk Albertkanaal en de beslissing van de Vlaamse regering daarover op 23 april 

2004, zijn reeds ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld waarbij vooral het aanbod in West-

Limburg is toegenomen. Enkel Genk-zuid had immers - binnen het geheel van terreinen gele-

gen aan het Albertkanaal - een ruim aanbod. Hoewel het aanbod van Genk-zuid ook de taak-

stelling van het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk bepaalt, beschouwt de provincie het 

terrein als onderdeel van het economisch netwerk. Het industrieterrein Genk-zuid bevat immers 

ook de industriële activiteiten op het grondgebied van Zutendaal en Bilzen. Die terreinen zijn 

gelinkt aan het Albertkanaal en zowel Zutendaal als Bilzen zijn economische knooppunten bin-

nen het netwerk Albertkanaal. Genk-zuid beschikt over een goede ontsluiting via belangrijke 

lijninfrastructuren. Bij alle uit te rusten bedrijventerreinen aan het Albertkanaal moet de moge-

lijkheid voor watergebonden bedrijvigheid worden onderzocht en prioritair worden gemaakt. 

Het Albertkanaal loopt ook door gebieden met potenties voor recreatie, natuur en landschap. In 

het oostelijk deel van het economisch netwerk Albertkanaal, tussen het regionaalstedelijk ge-

bied Hasselt - Genk en het provinciaal stedelijk netwerk Zuidelijk Maasland (in de omgeving van 

Zutendaal) primeert bijvoorbeeld de natuurfunctie. Ook ligt een groot open ruimte gebied ter 

hoogte van het Midden-Limburgs vijvergebied. Wat eveneens belangrijk is bij de inrichting van 

de terreinen en het netwerk, is het vrijwaren van beekvalleien als natte natuurverbindingen en 

open ruimte verbindingen. Dat betekent dat niet alle economische knooppunten in het netwerk 

een evenwaardige rol toebedeeld krijgen binnen de gewenste ruimtelijk-economische structuur. 

In het bijzonder Zutendaal krijgt een beperkte rol. Het economisch netwerk Albertkanaal wordt 

daardoor niet als een doorlopende economische ontwikkelingsas beschouwd maar wel als een 

afwisseling van economische ontwikkelingszones en zuivere transportassen. Hoewel Lanaken 

tot het economisch netwerk Albertkanaal behoort, positioneert de provincie dit economisch 

knooppunt veeleer in het stedelijk netwerk van provinciaal niveau 'Zuidelijk Maasland'. Hiermee 

illustreert zij het belang dat zij hecht aan de open ruimte verbinding tussen de Kempen en Has-

pengouw. Deze verbinding scheidt tevens de hoofdruimten netwerk Midden-Limburg en Maas-

land. 

Voor de knoop Albertkanaal - klaverblad te Lummen kan een geïntegreerd gebiedsgericht stra-

tegisch planproces worden opgestart. Hierin worden de relaties en samenhang van een aantal 

sleutelkwesties in dit gebied onderzocht. Het betreft onder andere het industrieterrein ‘Zolder - 

Lummen-Zuid’ binnen het economisch netwerk Albertkanaal, het industrieterrein ‘Kolenhaven’, 

de doorgroeimogelijkheden van het golfterrein tot 18 holes en de doortocht van de Mangel-

beekvallei. Omwille van de aanwezigheid van het knooppunt van E314 en E314 en de strategi-

sche ligging binnen de provincie en in het stedelijk netwerk Midden-Limburg vormt Lummen 

tevens een te onderzoeken strategische locatie voor de inplanting van supergrootschalige 

kleinhandel. 
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3.1.2. Stedelijke gebieden 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “Ontwikkelingsperspectieven voor economische knooppun-

ten” in “3.1.2. Stedelijke gebieden” wordt de tekst (bladzijden 209 - 212) inclusief de verschil-

lende subtitels vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De teksten voor de diverse stedelijke gebieden worden geactualiseerd. De cijfermatige uitspra-

ken worden geschrapt. Zij zijn achterhaald en niet meer relevant. Cijfers zijn een momentopna-

me en cijfermatig detailonderzoek gebeurt bij voorkeur in de planningsprocessen. Bijkomend 

wordt nu ook het kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Beringen besproken. 

Regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk 

De belangrijke economische rol van Hasselt - Genk voor de provincie volgt uit de positie ervan 

in het stedelijk netwerk Midden-Limburg en in het economisch netwerk Albertkanaal. Ook het 

selecteren van een poort van minstens Vlaams niveau is daar een maat voor. De complemen-

taire rol van Hasselt en Genk moet worden versterkt. 

Naast de gewone bedrijventerreinen worden ook zones geselecteerd die in aanmerking komen 

als dienstenzones. Potentiële dienstenzones zijn aan te duiden binnen het afbakeningsproces 

van het regionaalstedelijk gebied. Een dienstenzone kan verscheidene vormen aannemen. Het 

kan gaan om een afgebakende zone, enkel bestemd voor de vestiging van kantoorgebouwen in 

een parkachtig kader, om een gebouwencomplex in de centra dat dienstenbedrijven herbergt of 

om een gebouw of zone die complementaire dienstenactiviteiten verenigt met het oog op een 

sterkere synergie.  

Voor kantoorfuncties komen vooral locaties in de buurt van de stations (vooral in Hasselt en 

Genk) in aanmerking. De uitbouw van op technologie en kennis georiënteerde bedrijvigheid 

wordt geclusterd met de uitbouw van de onderwijsinrichtingen in het gebied. Een belangrijk 

voorbeeld daarvan is het Wetenschapspark rond de universiteit. De uitbouw van een transnati-

onale Universiteit Limburg (tUL) in de regio biedt daarbij extra stimulansen.  

Ook de verdere ontwikkeling van de multimedia (Kinepolis, TV-Limburg, Radio 2) is een te on-

derzoeken potentie.  

Binnen het economisch netwerk Albertkanaal spelen vooral de bedrijventerreinen van Genk een 

belangrijke rol. De uitbouw van de watergebonden logistieke activiteiten in Genk-zuid samen 

met de ruimtelijke mogelijkheden van de logistieke zone Hermes maken dat de poort Genk zich 

kan waarmaken als een multimodaal internationaal georiënteerd logistiek park. 

Naast de industriële economie en de overige bovenstaande economische ontwikkelingen op 

vlak van diensten, kantoren en multimedia gebeurt de economische uitbouw van Hasselt - 

Genk, als het belangrijkste stedelijk gebied in het stedelijk netwerk Midden-Limburg, de laatste 

jaren steeds meer in de vorm van stedelijke en creatieve economie. Zowel in Hasselt als in 

Genk ontstaan sites waar cross-overs gebeuren tussen creativiteit, kennis en wetenschap als-

ook bedrijvigheid. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn Hasselt-Kanaal, Thor park en C-mine. 

Bovenstaande elementen brengt de provincie in het afbakeningsproces van het regionaalstede-

lijk gebied Hasselt - Genk als suggestie in. 
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Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden 

In Haspengouw zijn Sint-Truiden en Tongeren de dragers van de industriële structuur. Beide 

steden hebben een structuurondersteunende economische rol ten opzichte van de regio v.  

Sint-Truiden heeft meerdere terreinen die van strategisch belang zijn voor de regionale industri-

ele economie w. Het industrieel weefsel van de stad kan worden versterkt door een sterkere 

afstemming op de verwerking en distributie van de agrarische producten van het ommeland en 

door de mogelijke ingebruikname van het vliegveld te Brustem. De landingsbaan biedt moge-

lijkheden voor occasionele vliegactiviteiten en luchtvaartgerichte bedrijvigheid. De bedrijventer-

reinen worden alle goed ontsloten over de bestaande wegen. N80 in de richting van Hasselt 

speelt daarbij de belangrijkste rol. Sint-Truiden heeft een extra troef door de spoorlijn Hasselt - 

Landen. 

Sint-Truiden kan waarschijnlijk een rol vervullen in de toelevering en de verwerking van het fruit 

en de groente uit de omgeving. De behoefte aan een bedrijventerrein voor agro-industrie moet 

worden onderzocht. 

Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren 

Tongeren heeft, zoals Sint-Truiden, een structuurondersteunende economische rol ten opzichte 

van de regio x.  

De stad heeft twee industriegebieden, een kmo-zone en een kleinhandelszone. Tongeren-oost 

is enkel ontsloten door E313. Transport over water en spoor behoort niet tot de mogelijkheden. 

Tongeren-oost heeft wel het vermogen om een logistieke rol te vervullen. Inrichting en verdich-

ting kunnen het bedrijventerrein Overhaem een nieuwe kans geven, evenals de stimulatie tot 

spoorgebonden bedrijvigheid. Vanuit landschappelijk en natuurlijk oogpunt zijn de twee aanwe-

zige ondiepe beekvalleien en de twee lijninfrastructuren (spoor en steenweg) randvoorwaarden 

voor Overhaem. De kmo-zone Noord bevindt zich in het golvend open landschap, van waaruit 

Tongeren zich als een historische entiteit voordoet. 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Lommel 

De industriële rol van Lommel wordt bekeken binnen het stedelijk netwerk Kempische As. 

Lommel maakt deel uit van de poort Kempische As. Daarin worden economische activiteiten 

gekoppeld aan de verknoping van verschillende vervoerswijzen.  

De gemeente beschikt over zeer grote bedrijventerreinen. 

 Het bedrijventerrein Kristalpark III (het vroeger Dorperheide) was in de planperiode 1992 - 

2007 als reserveterrein aangeduid. Na de opmaak van een structuurschets wordt het terrein 

in ontwikkeling gebracht. Medio 2011 zullen de infrastructuurwerken afgerond zijn met de 

nodige overslagfaciliteiten (zowel naar spoor- als naar watertransport). Het vermogen van 

dit terrein ligt in zijn situering aan belangrijke infrastructuren en in het stedelijk netwerk 

Kempische As. Bij de heropening van de IJzeren Rijn kan dit terrein een belangrijke rol spe-

len. 

 

 
v   Potenties op terrein zijn te onderzoeken. 
w   Schurhoven en Brustem zijn de grootste bedrijventerreinen. 
x   Potenties op het terrein zijn te onderzoeken. 
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 Het bedrijventerrein van Balendijk is uitgebreid met het Kristalpark. Een fasering en een 

differentiatie zijn in het BPA 'Uitbreiding Balendijk' opgenomen. Spoorgebonden bedrijven 

moeten worden aangetrokken. De ontsluiting is mogelijk via N71 als primaire weg I, of via de 

spoorlijn Antwerpen - Neerpelt. Het terrein grenst in het oosten aan woongebied en situeert 

zich tussen N71 en de spoorlijn. Een zoekzone voor een open ruimte verbinding en een na-

tuurverbindingsgebied lopen over de terreinen van Kristalpark III en de uitbreiding Balendijk. 

In het BPA 'Uitbreiding Balendijk' is daarvoor al een zone aangeduid. Bij de structuurschets 

van Kristalpark III is ook rekening gehouden met deze verbindingen. 

 Maatheide is via de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt - Herentals (sectie Bocholt - 

Maatheide) geschikt voor vrachtvervoer tot 1.000 ton. Het sluizencomplex van de Blauwe 

Kei belet een verhoging van de tonnage tot 1.000 ton (in verbinding met het Albertkanaal). 

Medio 2011 hebben de Vlaamse regering en nv De Scheepvaart een beheersovereenkomst 

afgesloten waarbij een aantal strategische doelstellingen werden vastgelegd. Het opwaarde-

ren van het sluizencomplex van de Blauwe Kei is één van deze doelstellingen. De techni-

sche studies inzake de modernisering zijn reeds lopende. De provincie wenst een daadwer-

kelijke uitvoering van dit project op korte termijn teneinde de economische mogelijkheden 

van het secundair waterwegennet uit te breiden. Op het bedrijventerrein is een zone gere-

serveerd voor watergebonden bedrijvigheid. Het kanaal Bocholt - Herentals is een noordelij-

ke infrastructurele groeigrens, terwijl de Sahara in het oosten zich als een natuurlijke grens 

aandient. In het westen wordt het terrein begrensd door ontginningsgebied. Zowel Balen-

dijk/Kristalpark als Maatheide hebben de mogelijkheid om te worden uitgebouwd als multi-

modale knooppunten voor overslag (spoor, N71 en kanaal naar Beverlo).  

 De testbaan van Ford en het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum Flanders Drive zijn vol-

ledig ingenomen en zitten geklemd tussen Kattenbos, bosgebied en een belangrijk open 

ruimtegebied.  

 Het terrein in Kerkhoven is slecht gesitueerd als gevolg van de ligging in de open ruimte. 

Het wordt niet ontsloten door een secundaire weg. 

 Tot slot heeft Lommel nog een terrein aansluitend bij het Nolimpark van Neerpelt - Overpelt. 

De eerste initiatieven in kader van de ontwikkeling zijn lopende. 

Ondanks de sterke economische rol is er wegens het groot aanbod aan regionale bedrijventer-

reinen geen noodzaak tot uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen tot 2012. De mogelij-

ke indienstneming van de IJzeren Rijn biedt op korte termijn extra potenties om logistiek en 

distributie en daarop afgestemde economische activiteiten uit te bouwen, bijvoorbeeld op de 

terreinen van Kristalpark III. 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Neerpelt - Overpelt  

Het kleinstedelijk gebied Neerpelt - Overpelt maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kempische 

As en van de poort Kempische As. Het heeft een sterke economische rol te vervullen. 

 Een bedrijventerrein van strategisch belang is het Nolimpark. Het terrein ligt in Overpelt en 

loopt gedeeltelijk verder op Lommels grondgebied. Het aanbod is beperkt. Het terrein is 

goed ontsloten door het kanaal Bocholt - Herentals, de spoorlijn Antwerpen - Neerpelt, N74 

als primaire weg I tussen E314 (N747) en Eindhoven, N71 als primaire weg I richting Lom-

mel en primaire weg II richting Hamont. N74, het woongebied Overpelt-Fabriek en een be-

langrijk potentieel open ruimte gebied begrenzen het terrein in het oosten. In het zuiden 

vormt de combinatie van N71 en de spoorlijn een voorlopige groeigrens. In het westen heeft 

het terrein de gemeentegrens reeds overschreden.  
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 De ontwikkeling van de bedrijventerreinen ‘de Ring’ (Overpelt) en ‘Lommelse Akker’ 

(Neerpelt) y zal worden bekeken tijdens de afbakening van het kleinstedelijk gebied en is 

een gemeentelijke bevoegdheid. De overige kleine terreinen zijn reeds volzet. 

Tijdens het afbakeningsproces kunnen nieuwe locaties voor bedrijventerreinen worden onder-

zocht. 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Bree 

Bree is een geïsoleerd knooppunt omgeven door verschillende open ruimte gebieden. Als klein-

stedelijk gebied heeft het een sterke economisch rol te vervullen inzake regionale bedrijvigheid 

in zijn omgeving. 

Bree-kanaal is een bedrijventerrein van strategisch belang voor Bree. Het is opgesplitst door de 

Zuid-Willemsvaart in Kanaal-noord en Kanaal-zuid. Het aanbod is recent verhoogd ten gevolge 

van een planologisch attest en het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied. De ver-

keersafwikkeling gebeurt voornamelijk over de weg in westelijke richting naar N74 via N73 (pri-

maire weg II). Toch zijn er recent watergebonden ontwikkelingen op het bestaand bedrijventer-

rein Kanaal Noord. In het deelplan bij het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied zijn 

percelen aan de Zuid-Willemsvaart gereserveerd voor watergebonden bedrijvigheid. Het terrein 

is begrensd door het vogelrichtlijngebied in het noorden en het oosten en door het stedelijk 

gebied in het westen. Een vrijwaring van het open ruimte gebied dringt zich op in het zuiden.  

Een versterking van het stedelijk gebied op stedelijk en economisch vlak dringt zich op, omdat 

Bree een ondersteunende en verzorgende rol te vervullen heeft in het noordoosten van de 

provincie. Deze mogelijkheden zijn gecreëerd door de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

en bijhorende acties. 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Leopoldsburg 

Leopoldsburg heeft geen bijzondere rol te vervullen inzake regionale bedrijvigheid. Industriële 

activiteiten beperken er zich tot het lokaal niveau. Regionale bedrijvigheid wordt doorverwezen 

naar het economisch netwerk Albertkanaal z. 

Leopoldsburg kan zich als economisch knooppunt niet op industrieel vlak profileren. Het militair 

domein vervult wel een belangrijke economische rol. Mogelijkheden op het vlak van toerisme, 

sport en recreatie, voorzieningen en diensten (de aanwezigheid van het militair domein, het 

historisch gegeven van het Kamp van Beverlo, de nabijheid van open ruimte gebieden enz.) 

kunnen worden onderzocht ter versterking van het economisch knooppunt en het kleinstedelijk 

gebied Leopoldsburg. 

 

 
y   In het bijzonder plan van aanleg ‘Lillerheide' wordt verwezen naar het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan waar de schrapping van Lommelse Akker als compensatie voor de uitbreiding van het terrein ‘Lillerheide’ 
is opgenomen. In het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is echter de volgende bindende bepaling 
26 ‘RUP gebied Lommels Akker’ opgenomen: “De gemeente stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de herbe-
stemming van de zone voor KMO en ambachtelijke bedrijvigheid en van het reservegebied voor ambachtelijke 
bedrijven in functie van de gewenste nieuwe bestemming. De nieuwe bestemming(en) vloeit voort uit de gewenste 
ruimtelijke structuur van het afbakeningsproces. De ambachtelijke bestemming wordt geschrapt onder meer in 
functie van de uitbreiding van Lillerheide en eventueel andere nog aan te duiden locaties voor lokale bedrijvig-
heid”. In het goedkeuringsbesluit wordt daarentegen aangegeven dat het terrein moet worden afgewogen op basis 
van de bewezen behoefte, afgestemd op het hoofddorp Sint-Huibrechts-Lille, en niet louter als compensatie. 

z   Lokale bedrijvigheid kan zich vestigen op Olmendijk of de geplande KMO-zone ‘Reigersvliet’ op het militair do-
mein. 
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Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Maaseik 

Maaseik heeft meer een commerciële en een historisch-toeristische en recreatieve taak te ver-

vullen dan een louter industriële rol. De stad kan bij voorkeur de economische troeven op toeris-

tisch en recreatief vlak vanuit de historische kern en de situering aan de Gemeenschappelijke 

Maas uitbouwen. 

Maaseik heeft vijf bedrijventerreinen verspreid over de deelgemeenten Maaseik en Neeroete-

ren. Het enig terrein met een gewenste aantrekkingskracht voor regionale industriële activiteiten 

ligt tussen Maaseik en Neeroeteren. Het ligt echter geïsoleerd tussen Neeroeteren en Maaseik 

en is omgeven door landschappelijk waardevolle open ruimte gebieden. Een vogelrichtlijnge-

bied begrenst Jagersborg in westelijke richting. Bijkomend nadeel is de unimodale ontsluiting 

via de weg. In Neeroeteren bestaat de mogelijkheid voor vrachtvervoer tot 1.000 ton via de 

Zuid-Willemsvaart.  

De steenbakkerij situeert zich als één regionaal bedrijf op het terrein langs N78. Renkoven, 

Klein-Root en Geisterveld zijn als industriegebied niet van strategisch belang voor het econo-

misch knooppunt. 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Maasmechelen 

Maasmechelen heeft als economisch knooppunt een belangrijke industriële rol te vervullen door 

zijn situering in het stedelijk netwerk Zuidelijk Maasland, door zijn positie aan een knooppunt 

van infrastructuren en door de ligging op het kruispunt van noord-zuid en oost-west lijnen.  

De gemeente heeft een groot aantal bedrijventerreinen. 

 Oude Bunders is van strategisch belang voor het economisch knooppunt. Het terrein situ-

eert zich ten zuiden van E314 (hoofdweg) en tussen N78 (secundaire weg) en de Zuid-

Willemsvaart. De inrichting van Oude Bunders moet rekening houden met de Kikbeek. Het 

kanaal treedt hier als infrastructurele groeigrens op waardoor Boorsem als kern voorlopig 

gevrijwaard blijft van industriële belasting en hinder. Ten noorden van Oude Bunders en 

E314 ligt Maneborn. De wegontsluiting vanuit die terreinen naar het binnenland en naar Ne-

derland is goed. Het kanaal schept de extra mogelijkheid voor watergebonden bedrijvigheid. 

 Vervolgens heeft het economisch knooppunt nog enkele bedrijventerreinen gesitueerd aan 

de linkeroever van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Vucht en Eisden: Greven, Steenuil 

en Draaimortel. De wegontsluiting verloopt via lokale wegen naar N78 (secundaire weg) of 

via lokale wegen over het bedrijventerrein van Lanklaar naar N75 (primaire weg II). De ter-

reinen zijn alle volzet. 

De belangrijke gewenste rol van Maasmechelen inzake bedrijvigheid verantwoordt een zoek-

tocht naar bijkomende bedrijventerreinen. Een nieuw bedrijventerrein kan worden gezocht, 

aansluitend bij of in de nabijheid van Oude Bunders. Tijdens het afbakeningsproces (inclusief 

het proces van het plan-MER) worden nieuwe locaties onderzocht. De oppervlakte zal veeleer 

beperkt zijn door de ruimtelijke draagkracht, de bestaande ruimte en de natuurlijke structuren. 

Het inrichten en het aantrekken van hoogwaardige bedrijven kunnen daarvoor een oplossing 

bieden. Het terrein 'Op de Berg' komt in aanmerking voor een uitdovingsbeleid. Door de ligging 

op het Kempens Plateau, de plannen voor een nationaal park Hoge Kempen en de hoge na-

tuurwaarde van de omgeving kunnen de industriële activiteiten niet langer meer worden ver-

zoend met de draagkracht van het gebied. 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

166 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Bilzen 

Bilzen is naast stedelijk gebied ook economisch knooppunt in het economisch netwerk Albert-

kanaal. Zijn economische rol situeert zich in het bijzonder in relatie tot dat laatste element. Een 

gedeelte van het industriegebied Genk-zuid is gelegen in Bilzen. De terreinen ‘Eikaert’ en ‘Inter-

compost’ bevinden zich aansluitend aan het stedelijk gebied maar hebben nagenoeg geen 

aanbod meer. Door de gewestplanwijziging in 2001 is Spelver uitgebreid in oostelijke richting. 

Regionale bedrijvigheid in Bilzen situeert zich het best aansluitend aan het Albertkanaal en op 

de bestaande terreinen van Genk-zuid. Bilzen wordt omringd door de reliëfcomponent in het 

zuiden en de landschappelijk en agrarisch waardevolle open ruimten in het oosten en het noor-

den. In het kader van het stedelijk gebied kunnen bij voorkeur in een relatie met Hoeselt poten-

ties voor een bijkomend regionaal bedrijventerrein worden gezocht.  

Bovendien heeft Bilzen als stadje in een open ruimte gebied een bijkomende potentie op toeris-

tisch vlak door onder meer het historisch centrum, Alden Biesen en het natuurgericht toerisme. 

Kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau Beringen 

Het kleinstedelijk gebied Beringen maakt deel uit van het economisch netwerk Albertkanaal en 

heeft als economisch knooppunt van het economisch netwerk Albertkanaal en als kleinstedelijk 

gebied een sterke rol te vervullen. Bij de zoektocht naar bijkomende bedrijventerreinen moet 

wel een afweging gebeuren in functie van zijn ligging in de deelruimte ‘strokengebied’. Ook is 

het belangrijk om het mobiliteitsgegeven verder te onderzoeken. 

Het bedrijventerrein van strategisch belang is Ravenshout. Het situeert zich op het grondgebied 

van de gemeenten Ham, Tessenderlo en Beringen. Naar aanleiding van de nadere uitwerking 

van het economisch netwerk Albertkanaal zijn drie uitbreidingen van Ravenshout opgenomen. 

Twee uitbreidingen, Ravenshout-Noord en Genenbos, zijn via een gewestelijk ruimtelijk uitvoe-

ringsplan bestemd. De uitbreiding op het grondgebied van de gemeente Beringen, Tervant, 

wordt momenteel onderzocht. De infrastructurenbundel, gevormd door E313 en het Albertka-

naal, doorkruist Beringen. Algemeen kent Ravenshout een goede ontsluiting. Wel behoeft Ra-

venshout-Noord een verbeterde ontsluiting via N73.  

3.1.3. Specifieke economische knooppunten 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “Ontwikkelingsperspectieven voor economische knooppun-

ten” in “3.1.3. Specifieke economische knooppunten” wordt de tekst (bladzijden 212 - 214) in-

clusief de verschillende subtitels vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De teksten voor de diverse specifieke economische knooppunten worden geactualiseerd. De 

cijfermatige uitspraken worden geschrapt. Zij zijn achterhaald en niet meer relevant. Cijfers zijn 

een momentopname en cijfermatig detailonderzoek gebeurt bij voorkeur in de planningsproces-

sen. Er worden bijkomende mogelijkheden tot onderzoek gecreëerd inzake de uitbreiding van 

een aantal terreinen. 

Houthalen-Helchteren 

Houthalen-Helchteren vervult wegens de bestaande bedrijventerreinen een grote industriële rol. 

De bedrijventerreinen liggen verspreid over het grondgebied van Houthalen-Helchteren 
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 Houthalen-oost bestaat uit bedrijven met een regionale uitstraling en heeft een snelle ont-

sluiting op E314 maar heeft geen gronden meer in aanbod. 

 Europark - ten oosten van de kern Houthalen - is een regionaal bedrijventerrein. Het terrein 

bevat enkel nog een tijdelijk niet-realiseerbaar aanbod. Een lokale weg ontsluit het terrein 

naar een primaire weg I (noord-zuid). Andere soorten lijninfrastructuren zijn niet aanwezig. 

Onderzoek in functie van de realisatie van een secundaire weg die de ontsluiting verbetert, 

is wenselijk. 

 Het bedrijventerrein ‘Centrum-zuid’ heeft een goede wegontsluiting via de noord-zuid (N74) 

naar E314. Het is van belang voor de huidige economische rol van Houthalen-Helchteren. 

 Het bedrijventerrein ‘Zwartberg Industrie II’ functioneert vanwege het gemeentegrensover-

schrijdend karakter op niveau van het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk. 

De bedrijventerreinen ‘Park van Genk’ en de bedrijventerreinen in Helchteren zijn kleinere ter-

reinen voor lokale bedrijven. Zij komen niet in aanmerking voor regionale bedrijvigheid.  

De betekenis van Houthalen-Helchteren voor en de ligging op het Kempens Plateau bemoeilij-

ken een zoektocht naar bijkomende bedrijventerreinen.  

 De natuurlijke begrenzingen in het noorden en het westen en de nabijheid van woongebied 

in het oosten zorgen er bijvoorbeeld voor dat een uitbreiding van Houthalen-oost niet een-

voudig is. Ten westen bevindt zich ook een zoekzone van een open ruimte verbinding. 

 Een uitbreiding van het bedrijventerrein Europark is te onderzoeken. De mogelijkheid tot 

uitbreiding van Europark wordt beperkt door de moeilijke huidige ontsluiting en wegens de 

begrenzing door natuur en militair domein. In het noorden bevindt zich een zoekzone voor 

een open ruimte verbinding, dwars over Grote Baan en tussen de kernen Houthalen en Hel-

chteren. 

 Een uitbreiding van het bedrijventerrein Centrum-zuid is te onderzoeken. Inbreidingsmoge-

lijkheden op Centrum-zuid moeten rekening houden met mogelijke hinder voor het centrum. 

 De twee droge natuurverbindingen ten noorden en ten zuiden van het terrein Zwartberg 

Industrie II en de zoekzone voor een open ruimte verbinding ten noorden van het gebied 

beperken een eventuele uitbreiding. 

De uitdaging op vlak van het economisch knooppunt zal echter niet zozeer liggen in het uitbrei-

den van bestaande bedrijventerreinen maar veeleer in het herprofileren en dynamiseren van de 

bestaande bedrijventerreinen. Voor het economisch knooppunt zal een geïntegreerd gebieds-

gericht planproces worden opgestart om de bestaande potenties, de bovenvermelde problemen 

en de randvoorwaarden te onderzoeken. De studie zal echter ruimer gaan dan enkel de bedrij-

venterreinen en hun ontsluiting. De wijzigingen ten gevolge van N74 voor wat betreft bedrijven-

terreinen (Europark, Cleantech enz.) te Houthalen-Helchteren maar ook de inplanting van een 

zone voor supergrootschalige kleinhandel zullen worden onderzocht aan de hand van een geïn-

tegreerd gebiedsgericht strategisch project voor de strategische ruimte rond N74. 

Dilsen-Stokkem 

Het economisch knooppunt Dilsen-Stokkem heeft een sterke economische rol te vervullen bin-

nen het netwerk Zuidelijk Maasland, maar er is in deze planperiode geen noodzaak voor bijko-

mende regionale bedrijventerreinen wegens het bestaand potentieel.  

De gemeente heeft twee grote bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen in Lanklaar en in 

Rotem zijn van strategisch belang voor het economisch knooppunt. Beide bedrijventerreinen 

liggen aan de Zuid-Willemsvaart. 

 Het bedrijventerrein te Lanklaar is goed ontsloten via N75 als primaire weg II en N78. De 

Zuid-Willemsvaart is een tweede mogelijkheid tot ontsluiting. 
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 Het bedrijventerrein ‘Rotem’ verkreeg door twee planningsprocessen - een verkaveling en 

een ruimtelijk uitvoeringsplan - een aanbod uit te rusten gronden. In het ruimtelijk uitvoe-

ringsplan is tevens een betere ontsluiting naar Europalaan voorzien. In de verkaveling zijn 

de gronden aan de Zuid-Willemsvaart als watergebonden bedrijfsgronden bestemd. 

De ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein te Lanklaar zijn beperkt en situeren 

zich binnen de huidige contouren. Het terrein zit geklemd tussen de infrastructurele grenzen 

van een primaire weg II en het kanaal (met aan de overzijde het woongebied van Lanklaar) en 

de groeigrenzen van de groene zone op het gewestplan. Ten noorden van het terrein ligt ook 

een zoekzone voor een open ruimte verbinding, tussen de Gemeenschappelijke Maas en het 

Kempens Plateau. Het bedrijventerrein in Rotem kent in het noorden, het westen en het zuiden 

natuurlijke grenzen waarvan de steilrand het meest uitgesproken is.  

Alken 

De rol van Alken als economisch knooppunt wordt beperkt door de ligging in kwetsbaar gebied 

van Herk en Gete. Open ruimte functies als beekvalleien, overstromingsgebieden en fruitteelt 

maken verdere industriële ontwikkeling niet gewenst.  

Alken-Kolmen is gelegen aan een bundel van evenwijdige lijninfrastructuren, bestaande uit de 

expresweg (geselecteerd als primaire weg II), de oude steenweg en de spoorlijn Hasselt - Sint-

Truiden.  

De beperkte economische rol van Alken met zijn ligging in kwetsbaar gebied bemoeilijkt de 

zoektocht naar bijkomende bedrijventerreinen. De compensatie voor het schrappen van een 

gedeelte van het bedrijventerrein 'Brouwerij-Alken' omwille van de waterproblematiek is echter 

altijd mogelijk. Een alternatief kan worden gezocht, aansluitend op Alken-Kolmen, aan de over-

zijde van de spoorlijn en in het noorden begrensd door de steenweg. Het terrein kan worden 

aangesloten op het spoor, is potentieel goed bereikbaar met het openbaar vervoer (Sint-

Truidersteenweg) en veroorzaakt weinig hinder. Als de uitbreiding van de brouwerij, aansluitend 

bij het huidig terrein, gewenst is, wordt onderzocht of dit mogelijk is door een gedeeltelijke ont-

wikkeling van ‘Brouwerij-uitbreiding’ aa. 

Hamont-Achel 

Het economisch knooppunt Hamont-Achel behoort in de gewenste ruimtelijke structuur tot het 

netwerk Kempische As. De rol van het economisch knooppunt op vlak van regionale bedrijvig-

heid zal hierin moeten worden gekaderd. De uitbouw ervan is echter beperkt vanwege de ruim-

telijke draagkracht en de ontsluiting via de huidige N71.  

Hamont-Achel heeft nagenoeg geen aanbod meer. Het bedrijventerrein ‘Verkensbos’ dat voor 

Hamont-Achel van strategisch belang is, is volzet. De overige terreinen spelen enkel een rol 

voor lokale bedrijvigheid wegens hun ruimtelijke situering, de ontsluiting en de grootte. 

 

 
aa   Hiervoor is een al een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld (ministerieel besluit van 21 september 

2007). De goedkeuring en de definitieve vaststelling van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn vernietigd 
door de Raad van State bij arrest van 21 oktober 2010. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is opnieuw defini-
tief vastgesteld in de provincieraad van 16 maart 2011 en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 juli 2011. Er 
zijn twee verzoekschriften tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Deze procedures zijn nog lopende. 
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Het open ruimte gebied, de vallei van de Warmbeek en het woongebied in het oosten zijn be-

langrijke randvoorwaarden voor Verkensbos. Verkensbos moet zich richten op regionale en bij 

voorkeur spoorgebonden bedrijvigheid. 

Opglabbeek 

Opglabbeek heeft één groot bedrijventerrein. Het terrein heeft een regionale uitstraling en is van 

strategisch belang voor het economisch knooppunt. Het terrein wordt enkel via de weg ontslo-

ten. De verbinding over N76 vanaf het terrein tot E314 (afrit 31) is in het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen geselecteerd als primaire weg II. Het terrein heeft beperkte groeimogelijkheden. 

Van delen van het zuidelijk ingesloten landbouwgebied kunnen potenties voor de uitbreiding 

van het bestaand bedrijventerrein worden onderzocht. De industriezone is hoofdzakelijk om-

ringd door natuurgebied waardoor het nauwelijks groeimogelijkheden heeft. In het westen vormt 

N76 een groeigrens door zijn verbindend karakter als secundaire weg I richting Bree. 

3.1.4. Verdeling bijkomende regionale bedrijventerreinen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.1. Ontwikkelingsperspectieven voor de economische knoop-

punten” wordt onder de nieuwe titel “3.1.4. Verdeling bijkomende bedrijventerreinen” (bladzijde 

214) volgende tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

De titel 3.1.4. Verdeling bijkomende bedrijventerreinen vervangt de vroegere titel 3.1.4. Samen-

vatting, zie ook hoger. 

De provincie beoordeelt de intentie van de kleinstedelijke gebieden en de economische knoop-

punten tot het realiseren van een bijkomend regionaal bedrijventerrein op basis van de rol in de 

gewenste ruimtelijk-economische structuur. Daarbij wordt een analyse van het kleinstedelijk 

gebied of economisch knooppunt doorgevoerd op vlak van: 

 de bestaande oppervlakte aan bedrijventerreinen  

 de bezettingsgraad en vrijliggende gronden van het bedrijventerrein  

 de bestaande (multimodale) ontsluiting of eventuele potentie 

 de ligging in of in nabijheid van het vrachtroutenetwerk 

 de bestaande personenontsluiting via openbaar vervoer of eventuele potentie 

 de nutsleidingen en minimale maatschappelijke kost 

 de milieulast  

 de potenties op het terrein. 

3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor bestaande bedrijventerrei-
nen 

In de kaartenboek wordt KAART 64 met als titel “ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR 

BEDRIJVENTERREINEN”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 64.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in 

“3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN” onder “3.2. Ontwikkelingsperspectieven 

voor bestaande bedrijventerreinen” (bladzijde 214). 

Ter verduidelijking 

De ontwikkeling van de PRB-terreinen te Lommel is intussen reeds gestart. 
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De aanduiding van het stedelijk netwerk ‘Zuidelijk Maasland’ wordt uitgebreid omwille van het 

project van de Albertknoop.  

kaart 64: ontwikkelingsperspectieven voor bedrijventerreinen 

3.2.1. Reserve bedrijventerreinen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor bestaande bedrijventer-

reinen” onder “3.2.1. Reserve bedrijventerreinen” wordt de tekst (bladzijde 214) vervangen door 

onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De tekst inzake voormalige PRB-terreinen vervalt omdat de ontwikkeling reeds gestart is. Het 

slibbekken te Heusden-Zolder fungeert momenteel als zonnepanelenveld. 

Als strategische reserves worden grote bedrijventerreinen bedoeld waarbij het op de markt 

brengen wordt uitgesteld tot na de planperiode. Wegens hun strategische ligging worden zij niet 

definitief geschrapt. 

Het mijnterrein te Heusden-Zolder is onderworpen aan een gefaseerde ontwikkeling van de 

bedrijventerreinen. Het slibbekken moet worden gesaneerd vooraleer die terreinen kunnen 

worden uitgerust en ontwikkeld als bedrijventerrein. Momenteel wordt het terrein gebruikt voor 

de productie van energie via zonnepanelen. 

3.2.2. Te schrappen bedrijventerreinen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Ontwikkelingsperspectieven voor bestaande bedrijventer-

reinen” onder “3.2.2. Te schrappen bedrijventerreinen” wordt de tekst (bladzijde 215) vervangen 

door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De tekst inzake de ontsluitingsmogelijkheden en het behoud van de bestaande lokale bedrijvig-

heid bij het punt over de Kolenhaven in Lummen wordt geschrapt omdat de potenties van dit 

bedrijventerrein worden onderzocht in het kader van het ENA. 

Terreinen die in aanmerking komen voor desaffectatie, zijn grote vrijliggende terreinen die moe-

ten worden gesaneerd en/of slecht gelegen zijn. Die terreinen zijn niet opgenomen in de aan-

bodcijfers van de provincie Limburg (inventaris gebruikt voor de bepaling van de taakstelling 

voor de provincie Limburg in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen).  

 Het ex-PRB-terrein te Kaulille (Bocholt) moet worden gesaneerd. Het is gelegen in het bui-

tengebied en slecht ontsloten. Het is aangewezen om op Vlaams niveau een ruimtelijk uit-

voeringsplan te maken waarin die delen als bedrijventerrein worden geschrapt. 

 In Zutendaal ligt het FNNH-terrein met de wapenfabriek van de FN. Gewenst wordt dat de 

activiteiten van de wapenfabriek er uitdoven wegens de situering op het Kempens Plateau, 

het nationaal park Hoge Kempen, het bosgebied, een noord-zuid gerichte open ruimte ver-

binding en de slechte ontsluiting. Het is aangewezen dat de Vlaamse overheid via een ruim-

telijk uitvoeringsplan een nabestemming zal geven aan dit terrein. De provincie stelt dat de 

schrapping van het terrein slechts effectief kan ingaan nadat de exploitant de huidige eco-

nomische activiteit heeft stopgezet. 
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 Een deel van de Kolenhaven in Lummen langs het Albertkanaal is door de Vlaamse over-

heid opgekocht en ingericht als natuurreservaat (vallei van de Mangelbeek, natuurverbin-

ding tussen omgeving kasteel Meylandt en Mangelbeek). Een industriële ontwikkeling op die 

plaats is daardoor niet meer mogelijk. Het is dus wenselijk om dit gebied te schrappen als 

industriegebied binnen het perspectief van het economisch netwerk Albertkanaal.  

 Op de Berg in Maasmechelen komt in aanmerking voor een uitdovingsbeleid. Door de lig-

ging op het Kempens Plateau, de plannen voor een nationaal park Hoge Kempen en de ho-

ge natuurwaarde van de omgeving kunnen de industriële activiteiten niet langer meer wor-

den verzoend met de draagkracht van het gebied. Zij moeten op langere termijn verdwijnen. 

De Vlaamse overheid zal via een ruimtelijk uitvoeringsplan een nabestemming moeten ge-

ven aan het terrein. 

 Het bedrijventerrein te Reppel (Bocholt) bestaat uit twee delen: één gedeelte is gesaneerd 

na de sluiting van een arseenfabriek en het tweede gedeelte wordt ingenomen door twee 

bedrijven. Het gesaneerd gedeelte komt in aanmerking voor desaffectatie wegens de slech-

te ontsluiting, de ligging in het buitengebied en meer bepaald in een natuurverbinding tussen 

de valleien van de Abeek en de Soerbeek. Ook omwille van de gekozen sanering is de uit-

bouw van een volwaardig bedrijventerrein zeer moeilijk. De provincie zal voor dit gebied een 

ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken met een herbestemming naar een open ruimte functie. 

 De gronden in Alken op het terrein 'Brouwerij-uitbreiding' zijn deels waterziek. Een definitie-

ve schrapping van het niet te ontwikkelen gedeelte creëert mogelijkheden voor een uitbrei-

ding op een andere plaats, al dan niet aansluitend. Deze compensatie is niet enkel bedoeld 

voor een mogelijke uitbreiding van de brouwerij maar kan ook worden aangewend voor de 

vestiging van andere bedrijven. 

3.3. Ontwikkelingsperspectieven voor lokale bedrijventerreinen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN onder de nieuwe titel “3.3. Ontwikkelingsperspectieven voor lokale 

bedrijventerreinen” (bladzijde 215) wordt volgende tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

De huidige titel (“3.3. Visie op lokale bedrijventerreinen”) wordt door bovenstaande titel vervan-

gen (zie hoger). De nieuwe tekst stapt af van de koppeling aan structuurondersteunende ge-

meenten en de beoordelingsprincipes worden aangepast. De koppeling aan de structuuronder-

steunende gemeenten in de periode 1992 - 2007 was ingevoerd omdat er toen geen provinciale 

taakstelling werken was.  

In alle gemeenten van het buitengebied zijn nieuwe bedrijven van een beperkte omvang moge-

lijk. Voorwaarde is wel dat zij worden verweven in het woongebied en de draagkracht van de 

omgeving niet overschrijden. Elementen met betrekking tot de draagkracht zijn: het verkeers-

aantrekkend karakter van het bedrijf, milieuaspecten zoals lawaai-, stof-, geur- en bodemhinder, 

de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, de schaal en omvang van het bedrijf in verhouding tot 

de schaal en omvang van de omgeving.  

De kleinstedelijke gebieden en alle gemeenten van het buitengebied hebben de mogelijkheid 

een bijkomend lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen voor het herlokaliseren van (zonevreemde) 

bedrijven die binnen de gemeente voorkomen en hebben de mogelijkheid een bijkomend lokaal 

bedrijventerrein voor nieuwe bedrijven te ontwikkelen. 
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De provincie beoordeelt de intentie van gemeenten tot het realiseren van een bijkomend lokaal 

bedrijventerrein op basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of in een gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarbij hanteert zij volgende principes. 

 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bevat een behoeftestudie voor nieuwe bedrijvig-

heid en voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven. Deze behoeften moeten worden 

getoetst aan het bestaand gemeentelijk aanbod.  

 Het bijkomend lokaal bedrijventerrein sluit in principe aan bij de stedelijke kern of bij het 

hoofddorp. Indien geen ruimtelijk verantwoorde locaties bij het hoofddorp worden gevonden, 

is de locatie aansluitend bij een woonkern een alternatief. In dat geval sluit het lokaal bedrij-

venterrein zo mogelijk aan bij een bestaand bedrijventerrein of bij een bestaande grote har-

de ontsluitingsinfrastructuur, in de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor het behoud 

van de open ruimte. 

 Er is een goede ontsluiting, bij voorkeur ook ten aanzien van het openbaar vervoer. 

 Gemeenten kunnen vijf ha of meer ontwikkelen. Vijf hectare is echter de richtinggevende 

omvang. 

 De kavelgrootte op het bedrijventerrein is afgestemd op lokale bedrijven. Regionale bedrij-

ven komen niet in aanmerking.  

 Het terrein wordt landschappelijk goed ingepast en duurzaam ontwikkeld.  

 Om ruimtelijke spreiding tegen te gaan, wordt intergemeentelijke samenwerking gestimu-

leerd om meerdere lokale bedrijventerreinen samen te voegen op één locatie die voldoet 

aan de bovenstaande principes. 

3.4. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandelsconcentraties 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.4. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandelsconcentra-

ties” wordt de tekst (bladzijde 217) wordt onderaan (bladzijde 217) een nieuwe paragraaf toe-

gevoegd met als titel “3.4.3. Supergrootschalige kleinhandelsvestigingen”. 

3.4.1. Uitgangspunten 

Stimuleren van een kerngericht beleid 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.4. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandelsconcentra-

ties” in “3.4.1. Uitgangspunten” onder de subtitel “Stimuleren van een kerngericht beleid” wordt 

de tekst (bladzijde 216) vervangen door volgende tekst. 

Ter verduidelijking 

Er wordt een oplossing geboden voor supergrootschalige kleinhandelsvestigingen. 

Een goede planning van kleinhandelsactiviteiten met het accent op bundeling en op verweving 

met andere activiteiten moet de kernen versterken en de open ruimte beschermen. De klein-

handel is een onderdeel van een groter geheel van activiteiten en voorzieningen. In principe 

wordt gekozen voor de kern waarin de commerciële hiërarchie moet overeenstemmen met de 

hiërarchie van de kernen. Zowel de reikwijdte van de handelsconcentratie als de draagkracht 

van het gebied moeten nauwkeurig worden bepaald. 

Er moeten interessante vestigingsvoorwaarden voor de kleinhandel worden gecreëerd in de 

stedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied. Door die bundeling van handelsza-

ken en verweving met andere stedelijke functies verhoogt de aantrekkingskracht en verminde-
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ren de sociale kost en de druk op het buitengebied. Ook kunnen enkel bepaalde economische 

knooppunten omwille van hun ligging en hun potentie om verkeersgenererende activiteiten op 

te vangen in aanmerking komen voor supergrootschalige detailhandel. 

De trend van schaalvergroting van individuele handelszaken en het spanningsveld tussen de 

historische handelskern en de detailhandel in de periferie veroorzaken een toenemende leeg-

stand in de kernen. Een proactieve werking rond dynamisering van handelscentra is van belang 

om de leefbaarheid van die kernen te garanderen. 

3.4.2. Categorisering van perifere kleinhandelsconcentraties van provinciaal 
niveau 

In de kaartenboek wordt KAART 65 met als titel “CATEGORISERING VAN PERIFERE KLEIN-

HANDELSCONCENTRATIES VAN PROVINCIAAL NIVEAU”, vervangen door volgende geac-

tualiseerde kaart 65.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in 

hoofdstuk 3. UITWERKING VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.4. Ontwikkelingsperspectieven 

voor kleinhandelsconcentraties” onder de titel “3.4.2. Categorisering van perifere kleinhandels-

concentraties van provinciaal niveau” (bladzijde 216 ). 

Ter verduidelijking 

De kleinhandelsconcentraties ‘Toleik’ (Noorderring) te Bree, ‘Ringlaan’ te Sint-Truiden en ‘Bui-

tensingel’ te Lommel worden opgeheven omwille van de opname in het afgebakend kleinstede-

lijk gebied. 

kaart 65: categorisering van perifere kleinhandelsconcentraties van provinciaal niveau 

Kleinhandelsconcentraties type I 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.4. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandelsconcentra-

ties” in “3.4.2. Categorisering van perifere kleinhandelsconcentraties van provinciaal niveau” 

onder de subtitel “Kleinhandelsconcentraties type I” wordt de tekst (bladzijde 217) vervangen 

door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De kleinhandelsconcentraties ‘Toleik’ (Noorderring) te Bree, ‘Ringlaan’ te Sint-Truiden en ‘Bui-

tensingel’ te Lommel zijn opgenomen in het afgebakend kleinstedelijk gebied. 

De provincie maakt voor kleinhandelsconcentraties type I ruimtelijke uitvoeringsplannen op om 

ze te ordenen en ontwikkelingskansen te geven. Bestaande vestigingen kunnen uitbreiden en 

bijkomende handelszaken zullen worden toegelaten. Bij de herinrichting van die kleinhandels-

concentraties worden interne verdichting, hergebruik van leegstaande gebouwen, concentratie 

van handelszaken en herstructurering gestimuleerd. De relatie met het stedelijk gebied moet 

worden uitgebouwd om de complementariteit te versterken tussen de grootschalige kleinhandel 

en de kleinhandel in de kern. 

De provincie selecteert één kleinhandelsconcentraties type I: 

 Luikersteenweg te Tongeren. 
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Kleinhandelsconcentraties type II 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.4. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandelsconcentra-

ties” in “3.4.2. Categorisering van perifere kleinhandelsconcentraties van provinciaal niveau” 

onder de subtitel “Kleinhandelsconcentraties type II” wordt de tekst (bladzijde 217) vervangen 

door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De kleinhandelsconcentratie ‘Buitensingel’ te Lommel is opgenomen in het afgebakend klein-

stedelijk gebied. 

De provincie maakt voor kleinhandelsconcentraties type II ruimtelijke uitvoeringsplannen op, 

behalve als zij gelegen zijn binnen de grenslijn van het regionaalstedelijk gebied Hasselt - 

Genk. In dit laatste geval is de Vlaamse overheid bevoegd. De ontwikkelingskansen van de 

kleinhandelsconcentraties type II worden bepaald door de afbakeningsprocessen van de stede-

lijke gebieden. Als daarbij blijkt dat een kleinhandelsconcentratie binnen de grenslijn van het 

stedelijk gebied ligt, dan wordt het beleid - enerzijds uitbreiding of anderzijds hoogstens behoud 

en herstructurering - bepaald in het afbakeningsproces. Als de kleinhandelsconcentratie buiten 

de grenslijn valt, geldt het beleid van type III.  

Kleinhandelsconcentraties type II zijn: 

 Hasseltweg - Genkersteenweg te Genk en Hasselt 

 Zuiderring te Genk 

 Kempischesteenweg te Hasselt 

 Kuringersteenweg te Hasselt. 

3.4.3. Ruimte voor supergrootschalige kleinhandelsvestigingen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN PROVINCIALE TAKEN in “3.4. Ontwikkelingsperspectieven voor kleinhandelsconcentra-

ties” onder de nieuwe, bijkomende titel “3.4.3. Supergrootschalige kleinhandelsvestigingen” 

wordt volgende tekst ingevoegd (bladzijde 217). 

Ter verduidelijking 

Het betreft de inplanting van supergrootschalige kleinhandelsvestigingen. 

Onder supergrootschalige kleinhandelsvestigingen worden vestigingen verstaan met een bruto-

vloeroppervlakte van meer dan 15.000 m² met een provinciaal verzorgende functie en met uit-

zondering van in hoofdzaak op voeding gerichte kleinhandel. Het kan gaan om zowel één soli-

taire kleinhandelszaak als om een kleinhandelsconcentratie onder één dak of ook een klein-

handelsconcentratie van solitairen in elkaars onmiddellijke nabijheid.  

Voor supergrootschalige kleinhandelsvestigingen is het bereiken van een zo groot mogelijk 

verzorgingsgebied essentieel. Een ligging binnen stedelijk gebied of binnen de economische 

knooppunten Houthalen-Helchteren en Lummen met een optimale ontsluiting voor zowel auto-

verkeer als openbaar vervoer verdient hierbij de voorkeur. De zoektocht naar concrete ruimtelij-

ke mogelijkheden voor supergrootschalige kleinhandelsvestigingen houdt rekening met de prin-

cipes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (op goed ontsloten plaatsen ook voor collectief 

vervoer, oppervlakte en uitrusting conform het belang van het stedelijk gebied of het econo-

misch knooppunt). 
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De ligging van Houthalen-Helchteren aan het knooppunt van E314 en N74, de centrale ligging 

binnen de provincie in het stedelijk netwerk Midden-Limburg en de goede ontsluiting via structu-

rerende openbaar vervoerassen (snelbus Neerpelt - Overpelt - Lommel, de openbaar vervoerlijn 

van het Spartacusplan) vormen kansen voor de inplanting van supergrootschalige kleinhandel 

in dit economisch knooppunt. De mogelijkheden voor een dergelijke inplanting zullen worden 

onderzocht in het kader van een geïntegreerd gebiedsgericht planproces voor dit economisch 

knooppunt. Andere sleutelkwesties in dit onderzoek betreffen de toekomstige ontwikkeling van 

de aanwezige bedrijventerreinen en hun ontsluiting. 

Omwille van de aanwezigheid van het knooppunt van E314 en E313 en de strategische ligging 

binnen de provincie en het stedelijk netwerk Midden-Limburg vormt ook Lummen een te onder-

zoeken strategische locatie voor de inplanting van supergrootschalige kleinhandel. Deze locatie 

kan worden onderzocht in het kader van een op te maken geïntegreerd gebiedsgericht strate-

gisch plan voor de knoop Albertkanaal - klaverblad te Lummen. Andere sleutelkwesties die in dit 

gebied zijn onder andere het industrieterrein ‘Lummen-Zuid’ binnen het economisch netwerk 

Albertkanaal, het industrieterrein ‘Kolenhaven’, de doorgroeimogelijkheden van het golfterrein 

tot 18 holes en de doortocht van de Mangelbeekvallei. Ook de ontsluiting via het openbaar 

vervoer vormt hier een onderzoeksvraag. 
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4. Mogelijke acties 

4.1. Mogelijke acties voor de provincie 

Voor regionale bedrijventerreinen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. MOGELIJKE AC-

TIES in “4.1. Mogelijke acties voor de provincie” onder de subtitel “Voor regionale bedrijventer-

reinen” wordt de tekst (bladzijde 222) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

De actie inzake het Cabergkanaal wordt geschrapt. De onderhandelingen over het schrappen 

van het tracé van het Cabergkanaal zijn immers opgestart. De opmaak van een geïntegreerd 

gebiedsgericht strategisch plan voor de ruimte rond N74 te Houthalen-Helchteren en voor de 

knoop klaverblad - Albertkanaal te Lummen wordt aangekondigd. Tevens wordt de mogelijkheid 

tot verder onderzoek naar potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen aangekon-

digd.  

 De provincie kan via een studie de potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen 

onderzoeken en dit voor alle kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppun-

ten. 

 De provincie kan tijdens de afbakening van de kleinstedelijke gebieden potenties voor bij-

komende regionale bedrijventerreinen onderzoeken. 

 De provincie kan in ruimtelijke uitvoeringsplannen regionale bedrijventerreinen afbakenen 

en differentiëren in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppun-

ten. 

 De provincie kan via het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan de nabestemming 

regelen van een gedeelte van het bedrijventerrein te Reppel. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor het ge-

bied Lommel - Neerpelt - Overpelt, gekoppeld aan de realisatie van de poort Kempische As. 

 De provincie kan samen met de Vlaamse overheid en met de economische partners nagaan 

op welke wijze het bestaand aanbod aan bedrijventerreinen kan worden geoperationali-

seerd. De aanbevelingen van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie vormen daarbij 

een belangrijke leidraad. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor de ruimte 

rond N74 ter hoogte van het economisch knooppunt Houthalen-Helchteren. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor de ruimte 

rond de knoop ‘klaverblad - Albertkanaal’ in het economisch knooppunt Lummen. 

4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid 

Voor regionale bedrijventerreinen 

In DEEL IV. 3. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. MOGELIJKE AC-

TIES in “4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid” onder de subtitel “Voor regionale bedrijven-

terreinen” wordt de tekst (bladzijde 223) vervangen door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking  

De PRB-terreinen worden geschrapt als reserve, voor het economisch netwerk Albertkanaal 

bestaat intussen een ontwikkelingsperspectief. Er wordt een actie toegevoegd inzake onder 

andere de Albertknoop. 
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 De provincie vraagt de Vlaamse overheid om ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken 

voor het schrappen van delen van de ex-PRB terreinen te Kaulille (Bocholt), een gedeelte 

van het terrein Kolenhaven in Lummen, het FNNH-terrein in Zutendaal (na stopzetting van 

de huidige activiteiten van de wapenfabriek) en van het terrein Op de Berg in Maasmeche-

len. 

 De provincie vraagt de Vlaamse overheid het te saneren gedeelte van het mijnterrein in 

Heusden-Zolder als reserve te beschouwen. 

 De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om (1) artikel 10 van het verdrag van 24 fe-

bruari 1961 tussen België en Nederland tot verbetering van de verbinding tussen het Julia-

nakanaal en het Albertkanaal (aangepast in 1989) te schrappen en aan te passen zodat de 

reservatie van het tracé voor het Cabergkanaal wordt geschrapt en (2) gebieden 1 en 10 

van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ontginningsgebieden Leem in Zuid-Limburg” 

aan te passen in functie van de realisatie van het grensoverschrijdend regionaal bedrijven-

terrein Albertknoop en de bijhorende grensoverschrijdende groenstructuur van het Zouwdal. 
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IV. 4. Toeristisch-recreatieve structuur 

2. Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

2.1. Ruimtelijk concept 

Kempense kanalen als drager en overgangsgebied 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE 

TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in “2.1. Ruimtelijk concept” onder de subtitel 

“Kempense kanalen als drager en overgangsgebied” wordt de tekst (bladzijde 224) vervangen 

door onderstaande tekst.  

Ter verduidelijking 

In voetnoot wordt de naamswijziging van Aqua Paradisio aangekondigd. 

De lijninfrastructuur van de Kempense kanalen vormt een belangrijke overgangszone tussen 

een open ruimte gebied met verweving van toerisme, landbouw en natuur op provinciaal niveau 

en een snoer van toeristisch-recreatieve rustgebieden. De Kempense kanalen worden inge-

schakeld in een grensoverschrijdend waternetwerk voor toervaart met het zuiden van Neder-

land. Daarvoor worden passantenhavens en halteplaatsen aangelegd. Langs het kanaal Bo-

cholt - Herentals ligt een belangrijke toeristisch-recreatieve infrastructuur zoals het vakantiepark 

‘Center Parcs De Vossemeren’ en het kampeerverblijfspark ‘Parelstrand’ bb (Lommel), gekop-

peld aan de waterplassen. Langsheen de Zuid-Willemsvaart neemt het jeugdverblijfstoerisme 

een bijzondere plaats in. De steilrand van het Kempens Plateau ligt evenwijdig aan dat kanaal. 

2.3. Elementen van provinciaal niveau 

Snoer van rustgebieden 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 2. GEWENSTE 

TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in “2.3. Elementen van provinciaal niveau” onder 

de subtitel “Snoer van rustgebieden” wordt de tekst (bladzijde 226) vervangen door onder-

staande tekst.  

Ter verduidelijking 

Het stiltegebied ‘Zwarte Put’ wordt toegevoegd. 

Elk snoer wordt gevormd door gebieden met bijzondere open ruimte waarden en met meestal 

een nog beperkt laagdynamisch toeristisch gebruik. Nieuwe toeristisch-recreatieve infrastruc-

tuur wordt hier niet ontwikkeld. De overnachtingcapaciteit van bestaande openlucht verblijfsac-

commodatie breidt niet uit.  

Volgende gebieden worden geselecteerd: 

 de grensoverschrijdende vlakte van Bocholt met het Stamprooierbroek (Bocholt, Bree, Kin-

rooi) en Jagersborg (Maaseik) 

 het drieparkengebied met het Park Hoge Kempen (gevormd door de bestaande natuurre-

servaten zoals Mechelse Heide en Ziepbeek), de Donderslagse Heide (het militair domein), 

de Ten Haagdoornheide, de Teut en het Wik, de natuurreservaten, het kamp van Beverlo 

 

 
bb   ‘Aqua Paradisio’ kende een naamsverandering naar ‘Parelstrand’. 
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(het militair domein), de Pijnven (gehele boszone ten westen van N715 tot aan de autotest-

baan (Lommel, Hechtel-Eksel, Overpelt) 

 het strokengebied met het vijvergebied Midden-Limburg, de Zwarte Beekvallei (van bron tot 

monding), Gerhagen (Tessenderlo) 

 het grensparkengebied met voornamelijk de habitatrichtlijngebieden ten noorden van het 

kanaal Bocholt - Herentals te Lommel, Hageven en omgeving (Lommel, Neerpelt), Bever-

beekse Heide (Hamont-Achel), Lozerbos en omgeving (Hamont-Achel, Bocholt). 

Een bijzonder type van toeristisch rustgebied zijn de stiltegebieden. Lawaaierige, grootschalige 

activiteiten of evenementen, gemotoriseerd verkeer, nieuwe kampeerterreinen (en andere ver-

blijfsaccommodatie) en massatoerisme worden hier gemeden, net als in een buffergebied rond 

het stiltegebied. Wandel-, ruiter- of fietsexploratie, individueel of in kleinere groepen, zijn wel 

mogelijk. 

Volgende stiltegebieden worden geselecteerd: 

 Stamprooierbroek (delen van Bocholt, Bree, Kinrooi en doorlopend in Nederland) 

 Gerhagen (Tessenderlo) 

 Hoogbos - Snouwenberg (Voeren) 

 Zwarte Put (Zutendaal, Bilzen, Lanaken). 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

181 

3. Uitwerking van de provinciale taken 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN wordt  

 de titel “3.3. Beleidskader voor plattelandstoerisme” en de bijhorende tekst en subtitels “Uit-

gangspunten” en “Categorieën” (bladzijden 231 - 232) geschrapt 

 de bijhorende tabel met als titel “tabel 46: ruimtelijk kader voor kleinschalig plattelandstoe-

risme voor bestaande gebouwen in het agrarisch gebied” (bladzijde 233) geschrapt. 

Ter verduidelijking 

Het beleidskader is in belangrijke mate achterhaald door de intussen ingestelde regelgeving 

inzake recreatief medegebruik of verweving. De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoe-

ringsplan plattelandstoerisme is niet langer aan de orde.  

 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN wordt de tekst achteraan (bladzijde 232) aangevuld met de 

nieuwe titel “3.6. Beleidskader voor golf” 

3.1. Selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten 

In de kaartenboek wordt KAART 69 met als titel “SELECTIE VAN TOERISTISCH-

RECREATIEVE KNOOPPUNTEN”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 69.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in 

hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN onder “3.1. Selectie van toeris-

tisch-recreatieve knooppunten” (bladzijde 227). 

Ter verduidelijking 

De selectie van recreatieve knooppunten is aangepast. Er zijn tien bijkomende knooppunten 

type IIa en vier knooppunten type IIb toegevoegd. Snowvalley en Horensbergdam zijn gewijzigd 

van type IIb naar type IIa knooppunt. 

kaart 69: selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten 

3.1.3. Type II 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN wordt  

 tabel 44 met als titel “toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa” (bladzijde 230) vervan-

gen door onderstaande tabel 44  

 tabel 45 met als titel “toeristisch-recreatieve knooppunten type IIb” (bladzijde 230) vervan-

gen door onderstaande tabel 45. 

Naar de tabellen wordt verwezen in “3.1. Selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten” de 

tekst onder “3.1.3. Type II”. 

Ter verduidelijking.  

 De knooppunten type IIA De Stermolen (Hechtel-Eksel) en Boseind (Opglabbeek) worden 

niet langer weerhouden aangezien het geen bestaande (of toekomstig gekende) campings 

betreffen. 

 Snowvalley en Horensbergdam worden geherwaardeerd en bijkomend aangeduid als 

knooppunt type IIa met specifieke randvoorwaarden (en niet langer als knooppunten type 

IIb). 
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 Het voormalig mijnterrein Eisden-Lanklaar wordt bijkomend geselecteerd als knooppunt type 

IIa.  

 Er worden acht campings toegevoegd als knooppunt type IIa en vier campings als knoop-

punt type IIb. 

 Ondanks de vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Waterloos door de 

Raad van State is het knooppunt type IIb Waterloos behouden. Redenen zijn het fysiek 

aanwezig circuit en de eerdere beslissingen van de Vlaamse overheid tot aanduiding van 

vier permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten in Limburg. 

 De Breugelhoeve in Peer wordt bijkomend geselecteerd als knooppunt type IIa 

 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.1. Selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten” on-

der “3.1.3. Type II” wordt de tekst (bladzijden 228 en 229), inclusief de subtitels en bijhorende 

teksten vervangen door onderstaande tekst en subtitels. 

Ter verduidelijking.  

De alinea’s inzake kampeerterreinen en inzake golfterreinen worden vervangen. 

Een lijst van toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau werd opgesteld in 

samenwerking met de gewestelijke VVV’s en Toerisme Limburg cc.  

Als toeristisch-recreatieve knooppunten type II worden geselecteerd: 

 bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau 

 die gelegen zijn in buitengebiedgemeenten of in gemeenten met een stedelijk gebied, maar 

niet in of aansluitend het bestaand stedelijk weefsel. 

Daarnaast worden in het buitengebied een aantal terreinen voor gemotoriseerde sporten bijko-

mend als toeristisch-recreatief knooppunt opgenomen. 

 Rekening houdend met de beslissing van de Vlaamse overheid duidt de provincie vier per-

manente terreinen aan voor gemotoriseerde sporten (motorcross, rallycross, autocross, trial, 

enduro, quad, 4x4): Horensbergdam, Heeserbergen, Op het Broek en Waterloos. 

 De provincie selecteert Terlaemen als een polyvalent sportterrein.  

Voor het kleischieten wordt het terrein ‘Wiemesmeer’ aangeduid en opgenomen als toeristisch-

recreatief knooppunt.  

Tot slot neemt de provincie de regionale vliegvelden van Zwartberg en van Kiewit in de lijst op.  

Bij de selecties is rekening gehouden met de wenselijkheid om een aantal locaties al dan niet te 

behouden vanwege andere ruimtelijke opties of kwaliteiten in de omgeving, omwille van de niet-

vergunde en/of zonevreemde toestand of omwille van beleidsopties van een hoger niveau. 

Onder andere hebben de resultaten van het “onderzoek naar polyvalente locaties” van de pro-

vinciale sportdienst (oktober 1998) hierbij een afwegingsbasis gevormd.  

Bestaande kampeerterreinen en kampeerverblijfparken (campings, openluchtrecreatieve terrei-

nen) zijn in een specifiek onderzoek geëvalueerd in functie van hun gewenste ontwikkelings-

perspectieven en ten opzichte van een ruimtelijk beleidskader. Dit onderzoek heeft geleid tot 

een bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve type II knooppunten, zoals vastgesteld bij 

beslissing van de provincieraad van 21 april 2004. De selectie is enkel gebeurd in functie van 

 

 
cc   Rapport 5: Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie, plangroep november 1999, bladzijden 48-50. 
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de voorziening als bestaande ‘camping’ of ‘openluchtrecreatief terrein’ op provinciaal niveau 

(hetzij na een gewenste dan wel beoogde uitbreiding). Dit wil zeggen dat indien het terrein in de 

toekomst anders wordt ingevuld en geen camping meer betreft, de provinciale selectie niet 

meer van toepassing is. 

Overeenkomstig het Vlaams golfmemorandum is de provincie ruimtelijk bevoegd voor type II 

golfterreinen (maximum 9 holes en een oppervlakte van meer dan 8 en minder dan 40 ha). Het 

enig bestaand 9 holes terrein in Limburg (met name Lummen) wordt evenwel niet geselecteerd 

als toeristisch-recreatief knooppunt type II omwille van de doorgroeimogelijkheden tot 18 holes 

en de Vlaamse bevoegdheid terzake. 

Voor al die toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau gelden strikte locatie- 

en uitbreidingsvoorwaarden. Binnen de toeristisch-recreatieve knooppunten type II maakt de 

provincie een onderscheid tussen:  

 knooppunten waar nog uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is 

buiten de huidige perimeter van de recreatiezone (type IIa) 

 knooppunten waar geen uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt toe-

gestaan buiten de huidige perimeter van de recreatiezone en/of van de huidige zonevreem-

de bestemming (type IIb). 

Type IIa 

De selectie als knooppunt type IIa houdt rekening met de bestaande of potentiële toeristisch-

recreatieve clustering, de draagkracht en de toeristische potenties van de omgeving of het uit-

gesproken toeristisch en socio-economisch belang van de aanwezige infrastructuur. 

De provincie selecteert minimaal volgende toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa (zie 

tabel 44).  

tabel 44: toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa 

naam op kaart gemeente 

Paalse Plas dd Beringen 

Goolderheide Bocholt 

de Wissen Dilsen-Stokkem 

Bokrijk, samen met park Kiewit Genk, Hasselt 

Horensbergdam ee Genk 

  

Kattevenia Genk 

Terlaemen Heusden-Zolder 

Molenheide Houthalen-Helchteren 

Kelchterhoef, inclusief vakantiehuis De Bosberg Houthalen-Helchteren 

Hengelhoef Houthalen-Helchteren 

Spaanjerd, inclusief terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven Kinrooi 

Jocomo/San Lanaco ff Lanaken 

Heeserbergen Lommel 

Parelstrand en jachthaven Lommel 

 

 
dd   Het betreft enkel verblijfsrecreatie bij het fietsinrijpunt. 
ee   Een ruimtelijke uitbreiding van het recreatiegebied is enkel mogelijk in functie van de parking, niet in functie van 

de uitbreiding van de recreatieve sportinfrastructuur zelf. 
ff   De uitbreiding is enkel ten behoeve van camping Jocomo. 
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naam op kaart gemeente 

Kattenbos en Blauwe Meer Lommel 

Center Parcs De Vossemeren Lommel 

Cluster Leeuwerikstraat gg Maaseik 

Heerenlaak, inclusief terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven Maaseik 

De Kikmolen Maasmechelen 

Salamander Maasmechelen 

voormalig mijnterrein Eisden-Lanklaar Maasmechelen/Dilsen-Stokkem 

Wilhelm Tell Opglabbeek 

Center Parcs Erperheide Peer 

Snowvalley (deel van sportzone De Deust) hh Peer 

Breugelhoeve Peer 

Heidestrand ii Zonhoven 

Mooi Zutendaal Zutendaal 

Papendaalheide (rond groeve), inclusief het kampeerverblijfspark ’t Soete Dal Zutendaal 

De provincie beoordeelt of de plannen voor mogelijke uitbreiding van de toeristisch-recreatieve 

knooppunten type IIa aan een reëel aantoonbare behoefte beantwoorden en toetst deze vervol-

gens aan de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied. Meer concreet betekent dit dat 

zij nagaat of: 

 de uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur aansluit bij de bestaande 

 de uitbreiding past in een visie over de gewenste ontwikkeling van een ruimer gebied 

 de inplanting belangrijke natuurlijke, agrarische en landschappelijke gebieden of waarden 

ontziet 

 de ontsluiting op een goede manier kan verlopen zonder onaanvaardbare overlast voor 

verkeersgevoelige gebieden. 

Type IIb 

De provincie selecteert minimaal volgende toeristisch-recreatieve knooppunten type IIb (zie 

tabel 45). 

tabel 45: toeristisch-recreatieve knooppunten type IIb 

naam op kaart gemeente 

Alden Biesen jj Bilzen 

Op het Broek Bocholt 

vliegveld van Zwartberg 

vliegveld van Kiewit kk 

Genk 

Hasselt 

De Lage Kempen Hechtel-Eksel 

Bergerven Maaseik 

 

 
gg   De cluster Leeuwerikstraat bestaat uit de campings De Leeuwerik, Leeuwerikhof, Boomgaard I en Meinekom. 
hh   Slechts een éénmalige en finale verlenging van de skipiste is mogelijk. 
ii   Er is geen uitbreiding van de overnachtingscapaciteit mogelijk. Het gaat slechts om een beperkte ruimtelijke 

uitbreiding onder voorwaarden van een kadering binnen een globale ruimtelijke en planologische herstructurering 
van de omgeving met een ruimtelijke verbetering als doel en binnen de ecologische randvoorwaarden van het 
aaneengesloten vijvergebied. 

jj   Het betreft enkel het optimaliseren van het bestaand aanbod als toegangspoort van het kastelenlandschap. 
kk   Vanwege de ruimtelijke problematiek van het vliegveld en de intenties tot verschuiving van het vliegterrein worden 

de mogelijkheden voor het toeristisch-recreatief knooppunt type IIb vliegveld Kiewit (Hasselt) aangepast, met na-
me dat een herlokatie of verschuiving van de huidige recreatiezone mogelijk is (vanuit grondige ruimtelijke motive-
ring), in zoverre dat het zuiver om een een bestemmingsruil gaat, en niet om een uitbreiding van de bestaande 
oppervlakte. 
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naam op kaart gemeente 

In ’t Woud ll Maaseik 

Waterloos Maaseik 

Holsteenbron Zonhoven 

terrein kleischieten Wiemesmeer Zutendaal 

3.2. Beleidskader voor openluchtverblijfsrecreatie 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Beleidskader voor openluchtverblijfsrecreatie” wordt de 

titel “3.2.1. Kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken” en de bijhorende tekst (bladzijde 229 

en bladzijde 231) geschrapt en vervangen door de titel “3.2.1. Openluchtrecreatieve terreinen”. 

Ter verduidelijking 

De term ‘openluchtrecreatieve terreinen’ verwijst naar het logiesdecreet van 2008. 

3.2.1. Openluchtrecreatieve terreinen 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Beleidskader voor openluchtverblijfsrecreatie” onder de 

nieuwe titel “3.2.1. Openluchtrecreatieve terreinen” (bladzijde 229) wordt volgende tekst inclu-

sief de bijhorende subtitels en figuren f en g toegevoegd. 

Ter verduidelijking: 

De titel “3.2.1. Openluchtrecreatieve terreinen” vervangt de vroegere titel “3.2.1. Kampeerterrei-

nen en kampeerverblijfsparken” (zie ook hoger). De selectie van toeristisch-recreatieve knoop-

punten type IIa en type IIb betreft een minimale selectie. Dit wil zeggen dat er daarbuiten nog 

toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen bijkomen indien ze vallen binnen de afgebakende 

provinciale beleidsbevoegdheid. 

Onder openluchtrecreatieve terreinen worden bedoeld: kampeerterreinen en kampeerverblijfs-

parken volgens de oude regelgeving (kampeerdecreet 1993) en campings, vakantieparken, 

kampeerautoterreinen, minicampings en verblijfparken volgens de huidige regelgeving (logies-

decreet 2008).  

Het beleidskader voor openluchtrecreatieve terreinen wordt geschematiseerd met onderstaande 

figuur i. Belangrijk uitgangspunt is dat bijkomende ruimte wordt voorzien voor de uitbreiding van 

bestaande openluchtrecreatieve terreinen tot meer leefbare economische entiteiten. Het be-

leidskader bestaat uit basisvoorwaarden voor provinciale selectie en uit een ruimtelijk afwe-

gingskader. Zowel voor bestaande als voor eventuele nieuwe openluchtrecreatieve terreinen 

die voldoen aan de basisvoorwaarden voor provinciale selectie, kan de provincie ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opstellen.  

 

 
ll   In ’t Woud bestaat uit de camping Zavelbos en de camping Landhuisjes bij Wouterbron (locatie op het grondge-

bied/grens van de drie gemeenten Maaseik, Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode). 
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figuur i: schematisering beleidskader openluchtrecreatieve terreinen 

 

Basisvoorwaarden voor provinciale selectie  

De basisvoorwaarden vormen de indicatie om een openluchtrecreatief terrein aan te duiden die 

van provinciaal niveau wordt geacht of kan worden beschouwd op ruimtelijk en/of toeristisch 

vlak. Volgende voorwaarden zijn van toepassing. 

 Het terrein moet voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden mm. 

 De oppervlakte bedraagt 10 ha of meer. 

 Het terrein telt in totaal 250 eenheden of meer.  

 Het terrein telt minstens 75 toeristische eenheden.  

 Het terrein ligt op een ‘toeristische locatie’ nn. 

 Minstens 50% van de totale oppervlakte van het in gebruik zijnde openluchtrecreatief terrein 

ligt in de juiste bestemmingszone (recreatiegebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie, re-

creatiepark). 

 Het is de bedoeling/wens om de exploitatie verder te zetten in de toekomst.  

Ruimtelijk afwegingskader 

Het ruimtelijk afwegingskader wordt geschematiseerd met onderstaande figuur. 
  

 

 
mm   De gehanteerde normwaarden zijn ‘richtwaarden’, die zowel gelden voor de bestaande toestand als na een 

eventuele uitbreiding. 
nn   Met “toeristische locatie” wordt bedoeld een ’locatie met toeristische potentie of clustering zoals bijvoorbeeld de 

bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten type II, een ligging aan de rand van het Nationaal Park Hoge 
Kempen, of een koppeling met andere recreatieve voorzieningen’. 
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figuur j: schematisering ruimtelijk afwegingskader openluchtrecreatieve terreinen 
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3.2.2. Jeugdverblijfstoerisme 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Beleidskader voor openluchtverblijfsrecreatie” onder 

“3.2.2. Jeugdverblijfstoerisme” wordt de tekst (bladzijde 231) vervangen door onderstaande 

tekst. 

Ter verduidelijking 

Stedenbouwkundige verordeningen kunnen niet worden ingezet voor bestemmingsaspecten 

inzake jeugdverblijfskampen die strijdig zouden kunnen zijn met de geldende stedenbouwkun-

dige voorschriften in de plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen (zie ministerieel 

besluit d.d. 12 februari 2003 houdende de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg. Enkel de laatste alinea wordt vervangen. 

De provincie wenst in haar ruimtelijk beleid een stimulerende en ondersteunende rol te spelen 

bij het zoeken naar een oplossing voor de ruimtelijke problematiek van (zonevreemde) jeugd-

verblijven in het buitengebied. 

 Limburg is de belangrijkste provincie voor jeugdkampen in Vlaanderen. Ondersteuning van 

dit sociaal toerisme is een prioriteit van de provincie. 

 Alhoewel de problematiek van zonevreemde jeugdverblijven acuut is, maken de gemeenten 

om verschillende redenen nauwelijks gebruik van de mogelijkheid tot regularisatie via een 

BPA. Een bijkomende stimulans en ondersteuning van de gemeenten blijken nodig. 

 Onderlinge afstemming tussen de gemeenten en een regionale benadering zijn gewenst. 

Met de betreffende gemeenten van elk van de jeugdverblijfzones en voor Voeren zal de provin-

cie een samenwerkingsverband opstarten dat kan leiden tot gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen voor (zonevreemde) jeugdverblijven. Belangrijke partners in die samenwerking 

zijn de provinciale en gemeentelijke jeugddiensten en de diensten voor ruimtelijke ordening. 

De provincie kan indien nodig ook een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor (zo-

nevreemde) jeugdverblijven. 

3.4. Beleidskader voor sportinfrastructuur op provinciaal niveau 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN onder “3.4. Beleidskader voor sportinfrastructuur op provinci-

aal niveau” wordt de tekst (bladzijde 232) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De alinea inzake modelluchtvaart wordt vervangen. De tekst wordt aangepast in navolging van 

het ministerieel besluit waarmee het basisdocument ruimtelijk structuurplan provincie Limburg in 

2003 werd goedgekeurd en dat een nuancering of aanpassing bevat over de tekstpassage over 

modelluchtvaart. 

Wegens de reële behoeften moeten lawaaisporten, zoals motorcross, karting, autosport enz. de 

nodige ruimtelijke kansen krijgen binnen een duidelijk ruimtelijk kader. Om de verstoring tot een 

minimum te beperken, wordt gekozen voor een clustering van de terreinen voor lawaaisporten. 

Daarbij is het belangrijk dat niet enkel professionelen maar ook liefhebbers terechtkunnen op 

die terreinen. Er wordt voor de selectie van gewenste permanente lawaaisportterreinen zoveel 

mogelijk uitgegaan van de bestaande infrastructuur (zie ook toeristisch-recreatieve knooppun-

ten type II: Terlaemen, Horensbergdam, Op het Broek, vliegveld van Zwartberg, vliegveld van 

Kiewit, Heeserbergen, Waterloos, kleischieten Wiemesmeer). 
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Nieuwe permanente terreinen zijn niet gewenst met uitzondering van een polyvalent terrein in 

Zuid-Limburg. Mochten locaties worden gevonden die voldoen aan volgende criteria oo dan 

kunnen zij een alternatief vormen ter vervanging van bestaande permanente hoogdynamische 

terreinen: 

 voldoende goede ontsluiting 

 zoveel mogelijk al aansluitend bij bestaande lawaaierige activiteiten (autosnelweg, industrie-

terrein) 

 bij voorkeur op restgronden met reeds een vernielde bodemstructuur 

 aanwezigheid van ruimtelijke mogelijkheden voor het oprichten van accommodatiegebou-

wen (café, sanitair en parking) 

 niet storend in het landschap (weinig waardevol landschap of bestaand zichtscherm), niet in 

een provinciale open ruimte verbinding, niet in een landschappelijke ankerplaats, niet in een 

gaaf landschap 

 voldoende grote oppervlakte met inbegrip van ruimte voor geluids- en groenschermen 

 niet in oude pp
 en grote bossen noch in biologisch (zeer) waardevolle gebieden 

 niet in landbouwgebieden van provinciaal belang 

 niet in een provinciaal rust- of stiltegebied 

 niet in een gebied uitgesloten op Vlaams niveau. 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die zouden worden opgemaakt voor terreinen voor 

modelluchtvaart, moeten het resultaat zijn van een bovenlokale afweging conform het hoger 

vermeld beleidskader voor lawaaisporten. De provincie kan indien nodig ook een provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor terreinen voor modelluchtvaart. 

3.5. Beleidskader voor weekendverblijven 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN onder “3.5. Beleidskader voor weekendverblijven” wordt de 

tekst (bladzijde 232) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

Er is nu duidelijkheid ontstaan over de bevoegdheidsverdeling. 

Op basis van het geldend Vlaams beleidsplan en de vigerende regelgeving inzake weekend-

verblijven, de aan de provincie toegewezen taken hierin en de uitgevoerde inventaris van 

weekendverblijven, zal de provincie verder onderzoek uitvoeren naar de clusters van weekend-

verblijven.  

De provincie zal een ruimtelijk afwegingskader voor de clusters van weekendverblijven opma-

ken. Zij zal een visie uitwerken voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van elke cluster en dit 

op basis van een ruimtelijke afweging ten opzichte van de gewenste ruimtelijke structuur van de 

provincie met de ontwikkelingsperspectieven voor hoofd- en deelruimten en voor deelstructuren 

en een ruimtelijke afweging op niveau van de cluster zelf. Zij zal dit doen in overleg met de 

relevante belanghebbende partijen. De afweging moet aangeven of voor de betreffende clusters 

weekendverblijven al dan niet een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Hierbij aanslui-

tend en op basis van het ruimtelijk afwegingskader kan de provincie ruimtelijke uitvoeringsplan-

nen opstellen voor de clusters van weekendverblijven. 

 

 
oo   Uiteraard blijven de bestaande criteria volgens de milieuwetgeving van kracht. 
pp   Volgens de landschapsatlas. 
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3.6. Beleidskader voor golf 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING 

VAN DE PROVINCIALE TAKEN onder de nieuwe titel “3.6. Beleidskader voor golf” (bladzijde 

232) wordt volgende tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

Met het golfmemorandum en de tweede gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen zijn aan de provincie een aantal taken inzake golf toegewezen.  

Op basis van de principes van het Vlaams golfmemorandum (en latere aanvullingen en/of wijzi-

gingen) en de aan de provincie toegewezen taken hierin kan de provincie ontwikkelingsper-

spectieven voor bepaalde golfinfrastructuren bepalen, beoordelen of afwegen. De provincie zal 

hierover verder onderzoek voeren.  

De provincie is bevoegd voor type II golfterrein (maximaal 9 holes en met een oppervlakte gro-

ter dan 8 ha en kleiner dan 40 ha). De afweging en beoordeling gebeuren op provinciaal niveau. 

De provincie kan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor type II terreinen, zowel voor de 

bestaande als voor eventuele nieuwe type II golfterreinen. 

Voor type I terreinen (golfscholen met of zonder een beperkt aantal holes en een maximale 

oppervlakte van 8 ha) buiten de zones van primair toeristisch-recreatief belang, gebeurt de 

ruimtelijke afweging op provinciaal niveau. Als zones van primair toeristisch-recreatief belang 

worden de geselecteerde toeristisch-recreatieve netwerken van provinciaal niveau beschouwd 

(Mijnstreek, Haspengouw, Voerstreek, Maasland) en het toeristisch-recreatief kerngebied rond 

Hasselt-Genk. Binnen deze gebieden kan zowel de afweging als de opmaak van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan op gemeentelijk niveau gebeuren.  

De provincie zal een ruimtelijk beleidskader opmaken voor de golfterreinen binnen haar ruimte-

lijke bevoegdheid. Zij zal een visie uitwerken op basis van een ruimtelijke afweging ten opzichte 

van de gewenste ruimtelijke structuur en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de provin-

cie. De principes van het Vlaams golfmemorandum kunnen hierbij een leidraad vormen. Zij zal 

dit doen in overleg met de relevante belanghebbende partijen (bijvoorbeeld de Vlaamse vereni-

ging voor golf, diverse diensten van de Vlaamse overheid, gemeentebesturen). De afweging 

moet aangeven of en voor welke situaties de inplanting van een 9-holes-golfterrein haalbaar, 

gewenst en ruimtelijk verantwoord is. Hierbij aansluitend kan de provincie ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen opstellen voor 9-holes-golfterreinen. 
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4. Mogelijke acties 

4.1. Mogelijke acties voor de provincie 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. MOGELIJKE 

ACTIES onder de titel “4.1. Mogelijke acties voor de provincie” wordt de tekst (bladzijde 232 en 

bladzijde 234) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De acties inzake de stiltegebieden, het samenwerkingsverband in verband met Haspengouw en 

Kempens Plateau, het ruimtelijk uitvoeringsplan inzake plattelandstoerisme worden geschrapt. 

De acties inzake de grootschalige kampeerterreinen en de jeugdverblijfsgebieden worden aan-

gepast. Er worden acties toegevoegd inzake clusters van weekendverblijven en inzake golfter-

reinen.  

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 De provincie kan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de toeristisch-recreatieve 

voorzieningen van provinciaal niveau (inclusief de lawaaisporten) in de geselecteerde toeris-

tisch-recreatieve knooppunten type I, type II en in de kleinstedelijke gebieden. 

 De provincie kan de ontwikkelingsperspectieven voor de geselecteerde openluchtrecreatie-

ve terreinen of voor nieuwe openluchtrecreatieve terreinen die kunnen voldoen aan de ba-

sisvoorwaarden voor provinciale selectie, verder uitwerken in ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 De provincie kan een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan opmaken voor het toeris-

tisch-recreatief kerngebied rond Hasselt - Genk, inclusief het provinciaal domein Bokrijk. Dat 

kan leiden tot meer concrete acties. Het betreft bijvoorbeeld het opmaken van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen voor het differentiëren van de grote recreatiegebieden op het gewestplan 

afhankelijk van de verhouding recreatie - natuur. 

 De provincie kan één of meerdere samenwerkingsverbanden initiëren voor de jeugdver-

blijfsgebieden met het oog op het voorbereiden van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor (zo-

nevreemde) jeugdverblijven.  

 De provincie kan een visie uitwerken voor de toeristisch-recreatieve lijnelementen 'Kolen-

spoor' en de heirbaan Sint-Truiden - Tongeren - (Maastricht). 

 De provincie kan de mogelijkheden voor de ontwikkeling van riviertoerisme op de Kempense 

kanalen en de Gemeenschappelijke Maas onderzoeken. 

 De provincie kan een ruimtelijk beleidskader uitwerken voor de ontwikkelingsperspectieven 

van clusters van weekendverblijven ter voorbereiding van de opmaak van ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen. Zij kan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de clusters van week-

endverblijven. 

 De provincie kan verder onderzoek verrichten in functie van de uitwerking van een ruimtelijk 

beleidskader voor golfterreinen binnen haar ruimtelijke planningsbevoegdheid. Zij kan ruim-

telijke uitvoeringsplannen opmaken voor bestaande en nieuwe golfterreinen van 9 holes (ty-

pe II golfterreinen). 

4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid 

In DEEL IV. 4. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR in hoofdstuk 4. MOGELIJKE 

ACTIES onder de nieuwe titel “4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid” wordt de tekst (blad-

zijde 234) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 
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De acties met betrekking tot het voorzien van mogelijkheden tot ontwikkeling van laagdynami-

sche toeristische exploitaties zonder landbouwnevenbestemming wordt geschrapt.  

 De provincie vraagt de Vlaamse overheid om het bosdecreet aan te passen zodat de 

boscompensatie ook van toepassing is in recreatiegebied naar analogie met de woon- en 

industriegebieden en voor werken van openbaar nut. Voor recreatiegebieden zou dan de-

zelfde ontbossingen compensatieregeling gelden als voor woon- en industriegebieden en 

voor werken van openbaar nut. Er zal met andere woorden geen ‘ontheffingsbesluit van 

verbod tot ontbossing’ moeten worden gevraagd voor recreatiegebieden. 

 De provincie vraagt de Vlaamse overheid om het provinciaal domein Bokrijk niet op te ne-

men in het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk en voor het domein en zijn omgeving 

een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan te mogen opstellen gelet op het belang van dit ge-

bied voor het provinciaal toeristisch-recreatief kerngebied Midden-Limburg. 

 De provincie vraagt de Vlaamse overheid om te worden betrokken bij het overleg over de 

eventuele nabestemming van militaire domeinen. 
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IV. 5. Ruimtelijke verkeers- en    
  vervoersstructuur 

1. Visie en doelstellingen 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 1. VISIE 

EN DOELSTELLINGEN wordt achteraan (bladzijde 235) een nieuwe subtitel “openbaar ver-

voer” met onderstaande bijhorende tekst toegevoegd.  

Ter verduidelijking 

De provincie onderschrijft de visie en doelstellingen, zoals uitgewerkt in het document ‘mobili-

teitsplan de Lijn’, en integreert elementen van het Spartacusplan in het ruimtelijk beleid. 

Openbaar vervoer 

De visie en de doelstellingen van de Lijn zoals uitgewerkt in het document ‘mobiliteitsvisie de 

Lijn 2020” van april 2009 worden onderschreven. De doelstelling is een gewenst net te ontwik-

kelen dat op conceptueel vlak weergeeft welke verbindingen moeten worden aangeboden die 

maximaal beantwoorden aan de vervoervraag. De ambitieniveaus, zoals geformuleerd in het 

mobiliteitsplan Vlaanderen, werden als operationele doelstelling gesteld en vormen belangrijke 

parameters.  

De concrete vertaling hiervan wordt uitgewerkt in kader van het Spartacusplan. Dit plan is ge-

baseerd op uitgebreid potentieelonderzoek naar de verkeersstromen om zo een geïntegreerd 

en hiërarchisch openbaar vervoersysteem te kunnen aanbieden dat maximaal aan de noden 

van de Limburgers voldoet.  

Hoewel de volledige implementatie van het Spartacusplan niet mogelijk is binnen de planperio-

de tot 2012 wil de provincie de uitwerking van dit plan helpen waarmaken door de elementen 

ervan nu reeds in haar ruimtelijk beleid te integreren. Randvoorwaarde is evenwel dat hierdoor 

de basismobiliteit niet in het gedrang wordt gebracht. 



16 mei 2012 | 11002_TK_09 

194 

2. Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

In de kaartenboek wordt KAART 70 met als titel “GEWENSTE VERKEERS- EN VERVOERS-

STRUCTUUR” vervangen door volgende geactualiseerde kaart 70.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 2. RUIMTELIJKE VERKEERS- EN VERVOERS-

STRUCTUUR onder hoofdstuk 2. GEWENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR 

(bladzijde 235). 

Ter verduidelijking 

Beringen wordt geselecteerd als stedelijk gebied en niet als hoofddorp. 

kaart 70: gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

2.3. Elementen van provinciaal niveau 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 2. GE-

WENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR in “2.3. Elementen van provinciaal ni-

veau” wordt de tekst (bladzijde 236) achteraan aangevuld met de subtitel “Spartacus”. 

Bundel 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 2. GE-

WENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR in “2.3. Elementen van provinciaal ni-

veau” onder de subtitel “Bundel” wordt de tekst (bladzijde 236) vervangen door onderstaande 

tekst. 

Ter verduidelijking 

Spartacus werd ontwikkeld vanuit een globale visie op Vlaams niveau door de Lijn en kent een 

vertaling op het provinciaal niveau. In die zin situeert Spartacus zich tussen beide niveaus. De 

verdere ontwikkeling van Spartacus laat zich bij de verdere concretisering en uitwerking ook 

vertalen naar een aantal lijnen die samenvallen met bundels.  

 N71 - een deel van het kanaal Bocholt - Herentals 

 N80 - N722 

 N715/N74 

Traject 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 2. GE-

WENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR in “2.3. Elementen van provinciaal ni-

veau” onder de subtitel “Traject” wordt de tekst (bladzijde 236) vervangen door onderstaande 

tekst. 

Ter verduidelijking 

Spartacus werd ontwikkeld vanuit een globale visie op Vlaams niveau door de Lijn en kent een 

vertaling op het provinciaal niveau. In die zin situeert Spartacus zich tussen beide niveaus. De 

verdere ontwikkeling van Spartacus laat zich bij de verdere concretisering en uitwerking ook 

vertalen naar lijnen die te beschouwen zijn als trajecten. 

Enkel trajecten die niet tot een bundel behoren, worden hier aangeduid. 

 N73 (Bree - Hechtel) 
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 verbinding Leopoldsburg - E313 

 N75 (Dilsen - Genk)  

 N76 (Bree - Genk)  

 N79 (Tongeren - Maastricht en Sint-Truiden - Tienen) 

 N614 of N69 (Tongeren - E40) 

 N3 (Sint-Truiden - Luik) 

 kanaal Dessel - Kwaadmechelen, kanaal Bocholt - Herentals, Zuid-Willemsvaart (Bocholt - 

Weert), waarvan een deel behoort tot een bundel. 

 (Structuurondersteunend) kleinstedelijk gebied 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 2. GE-

WENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR in “2.3. Elementen van provinciaal ni-

veau” onder de subtitel “(Structuurondersteunend) kleinstedelijk gebied” wordt de tekst (bladzij-

de 236) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

Het kleinstedelijk gebied Beringen wordt toegevoegd. 

 Lommel 

 Neerpelt - Overpelt 

 Leopoldsburg 

 Bree 

 Maaseik 

 Maasmechelen 

 Bilzen 

 Sint-Truiden 

 Tongeren 

 Beringen. 

Spartacus 

Spartacus werd ontwikkeld vanuit een globale visie op Vlaams niveau door de Lijn en kent een 

vertaling op het provinciaal niveau. In die zin situeert Spartacus zich tussen beide niveaus. De 

ontwikkeling van Spartacus laat zich bij de verdere concretisering en uitwerking ook vertalen 

naar lijnen die samenvallen met bundels of te beschouwen zijn als trajecten. 
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3. Uitwerking van de provinciale taken 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN wordt de titel “3.6. Selectie multimodale knooppun-

ten” en de bijhorende teksten en subtitels (bladzijden 249 - 250) alsook de tabel 48 met als titel 

“Multimodale knooppunten” geschrapt. 

Ter verduidelijking 

Het Spartacusplan vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling.  

3.1. Gebiedsgerichte visie op mobiliteit 

Hoogwaardige interne en externe verbindingen in het netwerk midden-
Limburg 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.1. Gebiedsgerichte visie op mobiliteit” onder 

de subtitel “Hoogwaardige interne en externe verbindingen in het netwerk midden-Limburg” 

wordt de tekst (bladzijden 236 - 237) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De verwijzing naar de nieuw aan te leggen verbindingsbocht tussen de lijnen Aarschot - Leuven 

en Leuven - Brussel worden geschrapt.  

De hoofdruimte netwerk Midden-Limburg wordt beschouwd als het centraal stedelijk netwerk 

met een dicht intern verkeersnetwerk dat via goede vervoerassen verbonden is met de omlig-

gende gebieden.  

Het gebied wordt doorsneden door belangrijke lijninfrastructuren: de autosnelwegen E313 en 

E314 met verkeersknooppunt in Lummen en het Albertkanaal (hoofdwaterweg) dwars door het 

gebied. Ook de spoorlijnen Hasselt - Diest - Aarschot - Leuven - Brussel, Genk - Hasselt - Lan-

den - Leuven - Brussel - Oostende en Hasselt - Antwerpen doorkruisen dit gebied. Het noorde-

lijk deel van dit gebied is slecht ontsloten door het openbaar vervoer (zowel trein als bus). Het 

kolenspoor heeft een aantal mogelijkheden, zowel op toeristisch vlak als voor functionele ver-

plaatsingen. Al die infrastructuren vormen een belangrijke slagader voor de economische ont-

wikkeling maar zij betekenen ook barrières dwars door het gebied. 

Concrete acties voor het gebied zijn als volgt. 

 Sterk uitgebouwde openbaar vervoerassen, gericht op Hasselt, zijn nodig om een alternatief 

te bieden voor de autoverplaatsingen. Hiertoe worden de 'oude steenwegen' (N2, N722, 

N20, N72, N75) geselecteerd als secundaire wegen III. Extra aandacht moet gaan naar het 

openbaar vervoer op N74 - N715 in noordelijke richting (in het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen geselecteerd als primaire weg). De uitbouw van een multimodaal knooppunt in 

een zoekzone tussen E314 en het station van Kiewit met P+R en van daar een vrije bus-

baan tot in Hasselt-centrum geeft mogelijkheden om het openbaar vervoer concurrentieel te 

maken ten opzichte van de auto. 

 Om het regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk verder uit te bouwen zijn hoogwaardige 

interne openbaar vervoerverbindingen tussen de beide steden nodig. Een verbinding in ei-

gen bedding tussen de stations van Hasselt en Genk via de campus van Diepenbeek kan 

hier een belangrijke rol vervullen. 

 Het bundelen van hoogdynamische activiteiten nabij de stationsomgevingen en het plaatse-

lijk verdichten van het tussenliggend gebied in het regionaalstedelijk gebied rondom halte-
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plaatsen van hoogwaardig openbaar vervoer creëren extra mogelijkheden voor het open-

baar vervoer. 

 De hoofdstations Hasselt en Genk moeten dezelfde ontsluitingskwaliteit krijgen als de ande-

re hoofdstations in Vlaanderen. De openbaar vervoerverbindingen van en naar die stations 

moeten worden verbeterd. Alle bestaande en historische spoorbeddingen moeten zeker 

worden gevrijwaard zodat nieuwe spoorverbindingen voor reizigers in de toekomst niet wor-

den gehypothekeerd. 

 Naast de bestaande IC-trein naar Brussel via Landen moet er een snelle IC-trein komen 

tussen Midden-Limburg en Brussel. Ook moet de lijn Hasselt - Antwerpen op te waarderen 

zodat een snelle verbinding ontstaat tussen Midden-Limburg en Antwerpen. De spoorlijn 

Hasselt - Sint-Truiden - Landen (lijn 21) moet tussen Alken en Landen worden ontdubbeld. 

 In het belang van een goede aansluiting op de HST naar Duitsland is een snelle verbinding 

tussen Midden-Limburg en Luik van groot belang. Tevens is het aangewezen dat de lijn 

Hasselt - Maastricht wordt heropend en dan niet enkel als regionale verbinding, maar als 

schakel in de internationale verbinding Antwerpen - Ruhrgebied. Lijn 1 van het Spartacus-

plan past binnen deze regionale en internationale verbindingsbehoeften en is reeds volop in 

ontwikkeling. 

 Belangrijk is eveneens het uitbouwen van een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk, zowel voor 

functionele verplaatsingen (als alternatief voor autoverplaatsingen op kortere afstand) als 

voor toeristische doeleinden (het verbinden van de verschillende toeristisch-recreatieve 

knooppunten).  

 Het economisch netwerk Albertkanaal vormt een belangrijke economische slagader voor 

heel de provincie. Het kan op een duurzame manier worden uitgebouwd door het aantrek-

ken van meer watergebonden bedrijven en het eventueel vrijwaren van bestaande planolo-

gische potenties. 

3.2. Selectie van secundaire wegen 

3.2.3. Selectiecriteria voor secundaire wegen 

Ruimtelijk kader van verkeersgenererende elementen 

In de kaartenboek wordt KAART 71 met als titel “VERKEERSGENERERENDE ELEMENTEN 

EN THEORETISCHE SECUNDAIRE WEGEN”, vervangen door volgende geactualiseerde kaart 

71.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERS-

STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Selectie 

van secundaire wegen” in “3.2.3 Selectiecriteria voor secundaire wegen” onder de subtitel 

“ruimtelijk kader van verkeersgenererende elementen” (bladzijde 240). 

Ter verduidelijking 

De kaart in het basisdocument ruimtelijk structuurplan provincie Limburg ondergaat volgende 

aanpassingen. 

 Beringen wordt bijkomend aangeduid als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 

 Europark (Houthalen) en Europark/Lanakerveld (Lanaken) worden als geïsoleerd bedrijven-

terrein groter dan 50 ha aangeduid. 

 Maasmechelen Village Outlet wordt als toeristische attractiepool met meer dan 500.000 

bezoekers per jaar aangeduid.  

 De verlenging van N73 als primaire weg tot het bedrijventerrein Kanaal-noord te Bree wordt 

aangeduid. 

 De verlengde kanaalweg (tussen Herentals en Ham) wordt als primaire weg aangeduid. 
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kaart 71: verkeersgenererende elementen en theoretische secundaire verbindingen 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Selectie van secundaire wegen” in “3.2.3 

Selectiecriteria voor secundaire wegen” onder de subtitel “ruimtelijk kader van verkeersgenere-

rende elementen” wordt de tekst (bladzijde 240) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De geïsoleerde bedrijventerreinen worden aangevuld met Europark (Houthalen) en Euro-

park/Lanakerveld (Lanaken).  

Uitgaande van het ruimtelijk kader van verkeersgenererende en verkeersaantrekkende elemen-

ten wordt een hiërarchisch netwerk opgebouwd. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met 

het gewenst ruimtelijk kader en niet in eerste instantie met de bestaande situatie. De bedoelde 

elementen zijn: 

 regionaalstedelijk gebied 

 structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 

 kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 

 structuurondersteunend hoofddorp 

 toeristisch-recreatief knooppunt (dagattracties die meer dan 500.000 bezoekers per jaar 

tellen met uitzondering van verblijfsaccommodatie) 

 economisch knooppunt 

 geïsoleerde bedrijventerrein groter dan 50 ha 

 Jagersborg Maaseik 

 Maatheide Lommel 

 Steenkoolmijn Zolder 

 bedrijventerrein Rotem (Dilsen-Stokkem) 

 Brustem (Sint-Truiden) 

 Ravenshout (Beringen - Ham - Tessenderlo) 

 Schoonhees (Tessenderlo) 

 Europark (Houthalen) 

 Europark/Lanakerveld (Lanaken). 

Opbouwen van een hiërarchie betekent dat de genoemde elementen via secundaire wegen op 

het hoofdnet en primair wegennet worden aangesloten. 

3.2.4. Selecties 

Secundaire wegen 

In de kaartenboek wordt KAART 72 met als titel “SELECTIE VAN SECUNDAIRE WEGEN”, 

vervangen door volgende geactualiseerde kaart 72.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERS-

STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Selectie 

van secundaire wegen” in “3.2.4 Selecties” onder de subtitel “Secundaire wegen” (bladzijde 

241). 

Ter verduidelijking 

De kaart in het basisdocument ruimtelijk structuurplan provincie Limburg ondergaat volgende 

aanpassingen. 

 De verlenging van N73 als primaire weg tot aan het bedrijventerrein ‘Kanaal-Noord’ (Bree) 

wordt aangeduid. 
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 Kanaalweg wordt vanaf Herentals tot aan het complex 25a (Ham) aangeduid als een bijko-

mende selectie als primaire weg II. 

 De omgeving Europark (Houthalen) wordt als bijkomend onderzoekvenster aangeduid. 

 Het tracé van N76 wordt aangepast op basis van de omleidingsweg te Meeuwen. 

 De typering van de secundaire wegen N78, N2 en N79 wordt aangeduid. 

 De omgeving van Jagersborg (Maaseik) wordt als bijkomend onderzoeksvenster aangeduid. 

kaart 72: selectie van secundaire wegen 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.2. Selectie van secundaire wegen” in “3.2.4 

Selecties” onder de subtitel “secundaire wegen” onder de subtitel “secundaire wegen” wordt  

 de tekst (bladzijde 241) vervangen door onderstaande tekst. 

 tabel 47 met als titel “selectie van secundaire wegen” (bladzijde 242) vervangen door onder-

staande tabel 47.  

Ter verduidelijking 

Aanpassingen betreffen: 

 de ontsluiting van het mijnterrein te Heusden-Zolder naar N74 

 de ontsluiting van bedrijventerrein Europark te Houthalen-Helchteren naar N74 

 de ontsluiting van Europark/Lanakerveld te Lanaken naar N78 

 de resultaten van de typeringsstudie van N78, N2 en N79 (in plaats van een strategisch 

plan) 

 de ontsluiting van Jagersborg te Maaseik naar het hoofdwegennet. 

De selectie van secundaire wegen is in principe limitatief. Enkel in het kader van onderzoek 

naar bijkomende toeristisch-recreatieve knooppunten, naar een nieuwe verbinding tussen N73 

en N72, naar een verbinding van het mijnterrein van Heusden-Zolder naar N74, naar een ver-

binding van het bedrijventerrein Europark te Houthalen naar N74 en naar een verbinding van 

bedrijventerrein Jagersborg naar het hoofdwegennet kunnen na een beslissing van de provin-

cieraad bijkomende selecties van secundaire wegen aan de onderstaande lijst worden toege-

voegd. 

 Afgestemd op het ontwikkelingsprofiel van N74, worden alternatieven voor de ontsluiting van 

het bedrijventerrein (mijnterrein) van Heusden-Zolder met een secundaire weg onderzocht.  

 Bijkomend kan, omwille van de keuze voor omleidingstracé van N74, tevens de mogelijkheid 

tot een ontsluiting met een secundaire weg voor het bedrijventerrein Europark te Houthalen 

worden onderzocht. 

 Aangezien onvoldoende gegevens beschikbaar waren om de aanleg te motiveren van een 

nieuwe verbinding van N73 naar N72 ten noorden van Beverlo, werd deze verbinding niet 

geselecteerd als secundaire weg. Het al dan niet noodzakelijk zijn van deze verbinding als-

ook de mogelijke scenario’s werden onderzocht in een plan-MER. Het plan-MER werd 

goedgekeurd op 7 april 2011 maar duidde geen voorkeursscenario aan. Verder overleg 

hieromtrent is noodzakelijk om tot een gedragen consensus te komen. 

 Na de typeringstudie met betrekking tot de secundaire wegen N78, N2 en N79 blijken er 

onvoldoende gegevens voor een secundaire ontsluiting voor het bedrijventerrein Jagersborg 

te Maaseik. In de typeringsstudie wordt weliswaar geopteerd voor een noordelijke ontsluiting 

naar het hoofdwegennet maar verder onderzoek is nodig, onder andere om het tracé te be-

palen. 

Een aantal wegen is slechts in het algemeen als secundaire weg geselecteerd en niet verfijnd 

naar een bepaald type secundaire weg. Deze selecties zijn ook niet opgenomen in het bindend 

gedeelte. Het juist type van secundaire weg hangt af van verder onderzoek/overleg. Het betreft: 
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 N72 (Leopoldsburg - Beringen), afhankelijk van het onderzoek naar een eventuele nieuwe 

weg tussen N73 en N72 ten noorden van Beverlo. 

Typeringsstudie van de secundaire wegen N78 - N2 - N79 

In uitwerking van het onderzoekvenster voor de secundaire wegen N78, N2 en N79 werd een 

typeringsstudie opgemaakt om het juist type van secundaire weg te bepalen. Deze studie on-

derzocht enerzijds de typering van N78, rekening houdend met Maasmechelen Village Outlet 

als bijkomende toeristische attractiepool met meer dan 500.000 bezoekers en Europark / Lana-

kerveld als geïsoleerd gelegen bedrijventerrein groter dan 50 ha. Anderzijds werden de secun-

daire wegen die aansluiten op Maastricht, N2 en N79 bestudeerd.  

Deze secundaire wegen werden getypeerd vanuit de lange termijn visie voor een duurzaam 

verplaatsingspatroon. Hierbij wordt gekozen voor de verkeersafwikkeling volgens de hiërarchie 

van het wegennet met ander woorden via het hoofdwegennet, waarbij de modal shift van auto-

vervoer naar openbaar vervoer een noodzakelijk randvoorwaarde is. Een typering als secundai-

re weg III wordt voorgesteld voor het wegvak van N78b tot aan Ringlaan zodra alle onderstaan-

de randvoorwaarden samen zijn vervuld. Zolang al deze randvoorwaarden niet zijn vervuld, 

moeten de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid worden gewaarborgd. 

Functioneren van het hoofdwegennet en het primair wegennet 

Rekening houdend met de omrijfactor moet de verbinding via het hoofdwegennet zo vlot moge-

lijk te verlopen. Het hoofdwegennet en het primair wegennet moeten met andere woorden blij-

ven functioneren. Een vlotte verknoping tussen E314 en E25 is dus noodzakelijk. 

Verbeteren van het openbaar vervoeraanbod 

De relatie met het openbaar vervoer tussen het noordelijk deel van het Maasland en Hasselt - 

Genk moet worden verbeterd. De realisatie van Spartacus lijn 2 (Maasmechelen - Hasselt 

Genk) en van een vlotte en frequente verbinding tussen Maasmechelen, Maaseik en Kinrooi is 

dus noodzakelijk. In de visie op het openbaar vervoer wordt er tussen Maasmechelen - Maaseik 

- Kinrooi een snelbus voorzien met een voldoende hoge frequentie. In Maasmechelen moet een 

openbaar vervoerknooppunt worden uitgebouwd zodat een vlotte overstap mogelijk is. De ver-

tramming van de as Maasmechelen - Maaseik - Kinrooi is het uiteindelijk streefdoel. 

Herinrichten van N78 

Om de leefbaarheid langs N78 te verhogen, is het noodzakelijk om de doortochten opnieuw in 

te richten. Een afname van de intensiteiten is vereist in het kader van de beschikbare capaciteit 

van kruispunten en wegvakken en in het kader van de garantie van de verkeersleefbaarheid. Dit 

moet worden bekomen door het verhogen van het openbaar vervoergebruik en het verschuiven 

van de regionale doorgaande verkeersstromen naar het hoofdwegennet. 

In afwachting van het vervullen van de randvoorwaarden zullen tussentijdse herinrichtingen in 

nauw overleg met de betrokken gemeenten volgens volgende overgangsmaatregelen gebeu-

ren. 

 De noodzakelijke capaciteit en een vlotte doorstroming moeten gewaarborgd blijven. 2 x 2 

rijstroken en 70 km/u moeten zoveel mogelijk worden behouden. 

 Er moet voldoende aandacht gaan naar de verkeersveiligheid zoals o.a. het sluiten van de 

middenberm, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, het voorzien van veilige oversteek-

punten. 

 De herinrichting gebeurt zodanig dat de huidige openbare ruimte maximaal wordt bewaard 

om het duurzaam scenario te realiseren. 
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 Bij de herinrichting van de kernen is de verbetering van de verkeersleefbaarheid een aan-

dachtspunt. 

 

 In de afwerking van het streefbeeld ‘vak Maasmechelen - Dilsen - Maaseik’ zal op twee 

sporen worden gewerkt: een streefbeeld voor het duurzaam scenario (lange termijn) en een 

streefbeeld voor de tussentijdse herinrichting (korte termijn) waarbij de overgangsmaatrege-

len in acht worden genomen zoals het waarborgen van de noodzakelijke capaciteit, van de 

vlotte doorstroming en van de verkeersveiligheid, het vrijwaren van het openbaar domein en 

het verzekeren van de verkeersleefbaarheid in de kernen. 

De provincie zal erover waken dat alle bovengenoemde overgangsmaatregelen conform een 

vooraf bepaalde planning zullen verlopen. 

tabel 47: selectie van secundaire wegen 

wegnummer Van tot 

maas 9 Kempen   

secundaire wegen I   

N76 N73 N76 primaire weg II 

secundaire wegen II   

N773 N78B via Stationsstraat Gremelsloweg 

Pannenhuisstraat N75 N771 

N769 N71 N712 

N71 N748 N76 

N73 industrieterrein Ravenshout ten noorden 

van het Albertkanaal 

E313 (knooppunt 25A) 

N724 Industrieweg Beringen E313 (brug) 

N724 Industrieweg Beringen N73 

Kolenmijn Limburg Maaslaan Zetellaan Nijverheidslaan 

Nijverheidslaan Kolenmijn Limburg Maaslaan N78 

N78 Ringlaan E314 (knooppunt 33) 

secundaire wegen III   

N72 N72 primaire weg II E314 (knooppunt 28) 

N78 N78b Ringlaan qq 

N78b N78 Stationsstraat rr 

N78 Koning Boudewijnlaan N78b N296 (Maaseikerbaan) ss 

niet getypeerde secundaire wegen   

N73 Nicolaylaan N72 

N72 N73 Kasteletsingel Beringen 

maas 10 Mechelen - Diest   

secundaire wegen II   

N724 E313 (brug) Schoonhees 

maas 11 Sint-Truiden   

secundaire wegen I   

 

 
qq   Een typering als secundaire weg type III wordt voorgesteld zodra alle randvoorwaarden samen zijn vervuld. 
rr   N78b of N78 Koning Boudewijnlaan worden als secundaire weg type II geselecteerd afhankelijk van de locatie van 

het busknooppunt. 
ss   N78b of N78 Koning Boudewijnlaan worden als secundaire weg type II geselecteerd afhankelijk van de locatie van 

het busknooppunt. 
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N3 grens provincie Vlaams-Brabant N3 primaire weg II 

N3 N3 primaire weg II grens provincie Luik 

secundaire wegen II   

N79 N80 Tongeren 

N79 N618 Tongeren 

N69 N614 N79 

secundaire wegen III   

N2 E314 (knooppunt 25) E313 (knooppunt 27) 

N722 N722A (Sint-Truiden) N80 

N20 grens provincie Luik E313 (knooppunt 29) 

maas 12 Hasselt - Genk   

secundaire wegen II   

N726 E314 (knooppunt 30) Herkenrodeplein (Bokrijk) 

N77  N78 Industriezone Europark 

Oost 

N78 E314 (knooppunt33) Industriezone Europark 

West 

secundaire wegen III   

N2 E313 (knooppunt 27) R71 

N72 E314 (knooppunt 28) N74 

N75 N76 N74 

N2 N700 R71 

N20 E313 (knooppunt 29) R71 

N2 N700 Nederlandse grens 

N79 E313 (knooppunt 32) Nederlandse grens 

3.3. Visie op openbaar vervoer 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op openbaar vervoer” wordt de titel 

“3.3.3. Ontwikkelingsperspectieven voor stationsomgevingen” en de bijhorende tekst (bladzijden 

247 - 248) geschrapt en vervangen door de titel “3.3.3. Ontwikkelingsperspectieven voor de 

knooppunten”.  

Ter verduidelijking 

Het Spartacusplan vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling. Hierin wordt gewerkt 

met knooppunten. 

3.3.1. Algemene principes 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op openbaar vervoer” in “3.3.1 Alge-

mene principes” wordt de tekst (bladzijden 243 - 244) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

Het Spartacusplan vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling.  

De provincie onderschrijft de achterliggende visie en doelstellingen van het Spartacusplan voor 

zover dat dit plan geen afbreuk doet aan de basismobiliteit die zij wil garanderen. De Lijn wil 
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met het Spartacusplan op een termijn van 10 jaar bijkomend een forse reizigersgroei bereiken. 

Zij wenst dit te doen door de kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg op te trekken tot een 

niveau waarop dit een goed en waardevol alternatief biedt voor de personenwagen. Een bijko-

mende doelstelling is het in sterke mate verhogen van de efficiëntie van het openbaar vervoer. 

De uitbouw van een hoogwaardig netwerk van regionaal openbaar vervoer in Limburg moet tot 

een wijziging van de verplaatsingsgewoonten in Limburg leiden. Steeds meer mensen moeten 

in de toekomst kunnen kiezen voor openbaar vervoer, dit niet alleen voor kortere verplaatsingen 

maar ook voor verbindingen tussen steden binnen en buiten Limburg. In deze context plant de 

Lijn de sneltramverbindingen Hasselt - Maastricht, Hasselt - Genk - Maasmechelen (-Sittard) en 

Hasselt - Neerpelt - Lommel - (Eindhoven). Om deze sneltrams te realiseren wordt uitgegaan 

van de bestaande verbindingen van de NMBS. Als aanvulling hierop worden op de grote ver-

voerassen nieuwe regionale spoorverbindingen voorzien: vanuit het vervoerknooppunt Hasselt 

naar Maastricht, Maasmechelen en Neerpelt. Deze sneltrams moeten zorgen voor snellere 

reistijden en een betere regelmaat. Op kleinere vervoerassen of op plaatsen waar geen spoor-

verbinding mogelijk is, wordt de rol van de regiotreinen/sneltrams overgenomen door snelbus-

sen. Dit hiërarchisch netwerk leidt tot een maximaal aantal interessante verbindingen met een 

optimaal comfort en een gunstige reistijd voor de klant tegen een haalbare kostprijs voor de 

gemeenschap. Een geïntegreerd aanbod kan maar mogelijk zijn mits de keuze voor een 

knooppuntmodel. 

3.3.2. Ontwerp van een hiërarchisch openbaar vervoernetwerk 

In de kaartenboek vervalt KAART 73 met als titel “OPENBAAR VERVOER VAN BOVENPRO-

VINCIAAL NIVEAU (PERSONENVERVOER)”. 

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERS-

STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op 

openbaar vervoer” in “3.3.2 Ontwerp van een hiërarchisch openbaar vervoernetwerk” onder de 

subtitel “Bovenprovinciaal vervoer (niveau A)” (bladzijde 245). 

 

In de kaartenboek vervalt KAART 74 met als titel “OPENBAAR VERVOER VAN BOVENPRO-

VINCIAAL NIVEAU - NIVEAU B”.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERS-

STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op 

openbaar vervoer” in “3.3.2 Ontwerp van een hiërarchisch openbaar vervoernetwerk” onder de 

subtitel “Verbindend bovenprovinciaal net (niveau B)” (bladzijde 245). 

 

In de kaartenboek vervalt KAART 75 met als titel “OPENBAAR VERVOER VAN BOVENPRO-

VINCIAAL NIVEAU - NIVEAU C”.  

Naar de kaart wordt verwezen in DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERS-

STRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op 

openbaar vervoer” in “3.3.2 Ontwerp van een hiërarchisch openbaar vervoernetwerk” onder de 

subtitel “Verbindend intergemeentelijk net (niveau C)” (bladzijde 246). 

 

In de kaartenboek wordt een nieuwe KAART 73 opgenomen met als titel “PROVINCIALE 

OPENBAAR VERVOERSTRUCTUUR LIMBURG”.  

Naar de kaart zal worden verwezen in DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VER-

VOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. 

Visie op openbaar vervoer” onder “3.3.2 Ontwerp van een hiërarchisch openbaar vervoernet-

werk” (bladzijde 245). 
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kaart 73: provinciale openbaar vervoerstructuur Limburg 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op openbaar vervoer” in “3.3.2 Ont-

werp van een hiërarchisch openbaar vervoernetwerk” wordt de integrale tekst (zowel de ver-

schillende subtitels als de bijhorende teksten) (bladzijden 244 - 247) vervangen door onder-

staande teksten, subtitels en figuren. Ook de verwijzingen naar de verschillende kaarten (kaart 

73, kaart 74 en kaart 75) vervallen (zie hoger). 

Ter verduidelijking 

Het Spartacusplan vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling.  

Uitgangspunten 

Openbaar vervoer kan nooit een rechtstreekse verbinding bieden van gelijk welk punt naar 

gelijk welk punt. Grote verkeersstromen moet men uiteraard rechtstreeks vervoeren. Voor ande-

re verplaatsingen is overstappen onvermijdelijk. Om deze overstap zo betrouwbaar en vlot 

mogelijk te laten verlopen is voor een knooppuntmodel gekozen. Dat knooppuntmodel baseert 

zich op het principe van de honingraat. De knooppunten zijn gekozen op basis van een voorop-

gestelde reistijd tussen twee knooppunten. Dit houdt in dat men rond een bepaald tijdstip van 

alle richtingen naar alle richtingen kan overstappen. Op die plaatsen bestaan er voor de klant 

verbanden tussen de verschillende hiërarchische niveaus van het netwerk. Deze kan er in func-

tie van de behoeften van zijn verplaatsing overstappen naar een lager niveau (ontsluitend 

dichtbij zijn bestemming) of naar een hoger niveau (verbindend in het begin van zijn verplaat-

sing). Lokaal ontstaan veel meer verplaatsingsmogelijkheden dan de rechtstreekse mogelijkhe-

den die geïsoleerd van elkaar rijdende buslijnen bieden. 

figuur k: het knooppuntennetwerk als honinggraatmodel 

 

Het Spartacusplan stelt behalve snel- en reguliere busverbindingen drie sneltramverbindingen 

voor: 

 sneltram 1: Hasselt - Maastricht 

 sneltram 2: Hasselt - Genk - Maasmechelen - (Sittard) 

 sneltram 3: Hasselt - Neerpelt - Lommel - (Eindhoven). 

Om tot de selectie van deze drie sneltrams te komen, is een specifieke onderzoeksmethodolo-

gie gebruikt en werd rekening gehouden met het strategische belang van de sneltrams. 
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 De sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht is van strategisch belang omwille van 

diverse redenen. Mobiliteit stopt niet aan de grenzen. Toekomstgericht kan deze spoorver-

binding als katalysator dienen voor economische ontwikkeling. De verbinding draagt de po-

tentie op regionaal niveau van wat een hogesnelheidsverbinding per trein op nationaal en 

Europees vlak heeft. 

 De sneltramverbinding 2 Hasselt - Genk - Maasmechelen zorgt niet alleen voor een betere 

ontsluiting van Maasmechelen maar legt tevens de stad Genk op een sterk knooppunt. Vol-

gens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen moet Maasmechelen worden aangesloten op 

het spoornet. Deze stad is momenteel quasi volledig onthouden van een snelle verbinding. 

Bovendien speelt hier ook het belang van grensoverschrijdend vervoer naar Sittard dat net 

als Maastricht een belangrijke aantrekkingskracht heeft op Limburg.  

 De sneltramverbinding 3 Hasselt - Neerpelt - Lommel zorgt voor een belangrijke de capaci-

teitsvergroting in het congestiegevoelige gebied ten noorden van Hasselt waar door de vele 

natuurgebieden de uitbreidingsmogelijkheden zeer beperkt zijn. De doortrekking van een 

snelle verbinding naar Eindhoven maakt deze op termijn mogelijk van Euregionaal belang. 

Knooppunten 

 Hasselt wordt als primaire hoofdknoop geselecteerd. Binnen een geïntegreerde en hiërar-

chische benadering van openbaar vervoer vormt het IC-net van de NMBS de kapstok waar-

aan de andere lijnen worden opgehangen. In de provincie Limburg kruisen spoorlijnen el-

kaar enkel in Hasselt. Als treinen vanuit de verschillende richtingen (Brussel, Antwerpen, 

Luik, Mol, Genk) rond het heel en half uur tegelijk in het station van Hasselt komen, ontstaan 

goede overstappen van en naar alle richtingen. Het sneltramnet en het busnet kunnen daar-

op perfect aansluiten, zodat ook andere regio’s in de provincie via Hasselt een kwaliteitsvol-

le toegang tot het bovenliggend IC-net hebben. In combinatie met een versnelling van de IC-

treinen richting Brussel (via de boog van Leuven), Antwerpen (via de boog van Aarschot) en 

Luik (minder stops) krijgt de hele provincie op die manier een betere verbinding met de be-

langrijkste steden van het land en langs die weg ook met het hogesnelheidsnet richting 

Frankrijk (via Brussel), richting Nederland (via Antwerpen) en richting Duitsland (via Luik). 

 Neerpelt, Maasmechelen en Lanaken worden als afgeleide hoofdknopen geselecteerd. 

Binnen Limburg ontbreken drie hoofdverbindingen. Zij bestonden ooit per spoor maar zijn 

verdwenen. Het gaat om volgende trajecten: 

 Hasselt - Neerpelt, 

 Hasselt - universiteit Hasselt - Genk - Maasmechelen Village, 

 Hasselt - universiteit Hasselt - Lanaken - Maastricht. 

De hoofdknoop van sneltramlijn 1 ligt in Lanaken op de verbinding van Hasselt met Maas-

tricht. Hij ligt centraal in het zuidelijk Maasland en het zuidoosten van de provincie. Net zoals 

in Neerpelt ligt de knoop op het heel en het half uur en moet een rit van Hasselt naar Lana-

ken onder de 30 minuten blijven. De nieuwe spoorverbindingen maken, waar mogelijk, ge-

bruik van oude spoorbeddingen. Waar die niet aanwezig zijn, loopt de lijn zoveel mogelijk 

samen met een gewest- of omleidingsweg. Op plekken waar de rijsnelheid laag ligt, bijvoor-

beeld bij halten, kan de sneltram de weg gelijkvloers kruisen met behulp van verkeerslich-

ten. Waar sneller wordt gereden, zullen spoorwegovergangen of ongelijkvloerse kruisingen 

nodig zijn. 

 De andere knooppunten in het Spartacusplan zijn een resultante van bovengenoemde keu-

zes. Volgende plaatsen worden als secundaire knopen geselecteerd: Beringen, Bree, Lan-

den, Mol, Tongeren, in Bilzen, Diepenbeek campus UHasselt, Diest, Lommel, Maaseik en 

Sint-Truiden. 
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Attractiepolen 

Het Spartacusplan wil expliciet attractiepolen op diverse niveaus bedienen en - als ze binnen 

Limburg liggen - met elkaar verbinden. Dat zijn onder andere: 

 de HST-stations 

 de (groot)stedelijke gebieden in het Vlaams gewest, de aangrenzende gewesten en buur-

landen 

 de naburige kleinstedelijke gebieden in het Vlaams gewest, het Waals gewest en Nederland 

 de stedelijke gebieden in Limburg 

 de bipool Hasselt - Genk via de universitaire campus van de universiteit Hasselt in Diepen-

beek 

 de campus van de universiteit Maastricht 

 het nationaal park Hoge Kempen. 

Snelbussen 

Het is niet mogelijk om ‘overal’ snelle trein- en tramdiensten te hebben, enerzijds omdat de 

route moeilijk in de bestaande situatie is in te passen, anderzijds omdat het te verwachten aan-

tal reizigers minder groot is. Voor die kleinere vervoersstromen zijn er snelbussen die in elke 

kern maar één halte hebben. 

3.3.3. Ontwikkelingsperspectieven voor knooppunten 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 3. UIT-

WERKING VAN DE PROVINCIALE TAKEN in “3.3. Visie op openbaar vervoer” onder de nieu-

we titel “3.3.3. Ontwikkelingsperspectieven voor de knooppunten” (bladzijde 247) wordt onder-

staande tekst toegevoegd.  

Ter verduidelijking 

Het Spartacusplan vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling.  

Er worden twee types van knooppunten onderscheiden.  

 De eerste groep van knooppunten zijn de stations. Zij liggen in of nabij de centra waar ruim-

telijke verdichting is gewenst met woningen, bedrijven, kleinhandel enz.  

 De tweede groep van knooppunten zijn de haltes. Deze knooppunten liggen perifeer waar 

intensieve ruimtelijke verdichting niet gewenst is omdat, vanuit de hiërarchie van de kernen, 

het station te ver van het centrum verwijderd ligt. 

De uitwerking van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor elk van deze knooppunten geniet 

de voorkeur. Omdat het Spartacusplan nog in ontwikkeling is, is het voorbarig over deze uitwer-

king concrete uitspraken te formuleren.  

Om elk van de lijnen vanuit een globale visie ruimtelijk uit te bouwen kan de uitwerking van een 

gebiedsgerichte ontwikkelingsvisie voor elk van de drie sneltramverbindingen de te volgen piste 

zijn. Elementen die hierbij aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld de wijze van inpassing in 

het landschap, de uitwerking van de haltes en de aanleg van parkeerplaatsen en fietsparkings. 

In samenspraak met de betrokken overheden en belanghebbende partijen moet worden beke-

ken wie hiervoor het initiatief neemt. Vanuit deze ontwikkelingsvisie kan dan verder invulling 

worden gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van elk knooppunt. Afhankelijk 

van de situering zal de uitwerking dienen te gebeuren door de bevoegde overheid. 
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4. Mogelijke acties 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 4. MO-

GELIJKE ACTIES worden de titel “4.3 Suggesties aan de NMBS” en de bijhorende tekst (blad-

zijde 251) geschrapt en vervangen door de titel “4.3. Suggesties aan de NMBS en de Lijn”. 

Ter verduidelijking 

Bij de optimalisering van het openbaar vervoernet (onder andere via het Spartacusplan) is ook 

de Lijn betrokken partij.  

4.1. Mogelijke acties voor de provincie 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 4. MO-

GELIJKE ACTIES in “4.1. Mogelijke acties voor de provincie” wordt de tekst (bladzijde 251) 

vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

Niet de provincie maar de Vlaamse overheid treedt op als trekker voor de opmaak van de 

streefbeelden. Daarnaast is een actie toegevoegd inzake het Spartacusplan en inzake de uit-

werking van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief bij de opmaak van plannen. 

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. Op het vlak van de ruimtelijke verkeers- en ver-

voersstructuur kunnen door de provincie volgende taken worden aangepakt: 

 het in een latere fase opmaken van een provinciaal mobiliteitsplan 

 het samenwerken met de Vlaamse overheid bij de opmaak van streefbeelden bij geplande 

herinrichtingen van de secundaire wegen 

 het stimuleren van de uitwerking van een gebiedsgericht ontwikkelingsvisie voor elk van de 

drie sneltramverbindingen in het kader van het Spartacusplan 

 het besteden van aandacht aan de uitwerking van de basismobiliteit voor de volledige pro-

vincie 

 het besteden van aandacht aan de uitwerking van een ruimtelijke ontwikkelingsperspectief 

bij de opmaak van de eigen ruimtelijke plannen en bij de opmaak van gemeentelijke ruimte-

lijke plannen 

 het ondersteunen van de uitbouw van het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk. 

4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 4. MO-

GELIJKE ACTIES in “4.2. Suggesties aan de Vlaamse overheid” wordt de tekst (bladzijde 251) 

vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

Er worden twee acties toegevoegd inzake het Spartacusplan. 

Vanuit het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg kan voor deze deelstructuur volgende 

suggestie worden gedaan:  

 het herbekijken van de selectie van primaire wegen in het algemeen en specifiek de selectie 

van op- en afritten in functie van het onderzoek ‘vrachtroutenetwerk’ 

 het aandringen op het moderniseren van de secundaire waterwegen in het bijzonder het 

moderniseren van het sluizencomplex ‘Blauwe Kei’ bij Lommel en het verdiepen van de ka-

nalen in functie van een capaciteit van 1.350 ton 
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 het verzoeken tot medewerking aan de uitwerking van een gebiedsgericht ontwikkelingsvisie 

voor elk van de drie sneltramverbindingen in het kader van het Spartacusplan 

 het besteden van aandacht aan de uitwerking van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 

voor de knooppunten van het Spartacusplan (o.a. regionaal stedelijk gebied) bij de opmaak 

van de eigen ruimtelijke plannen. 

4.3. Suggesties aan de NMBS en de Lijn 

In DEEL IV. 5. RUIMTELIJKE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR in hoofdstuk 4. MO-

GELIJKE ACTIES wordt onder de nieuwe titel “4.3. Suggesties aan de NMBS en de Lijn” (blad-

zijde 251) onderstaande tekst gevoegd.  

Ter verduidelijking 

De titel “4.3. Suggesties aan de NMBS” (bladzijde 251) is vervangen. 

Bij de optimalisering van het openbaar vervoernet (onder andere via het Spartacusplan) is ook 

de Lijn betrokken partij.  

Het verminderen van het aantal stops wordt niet als voorstel tot actie opgenomen, wel het ver-

hogen van de frequentie. 

Aan de NMBS wordt voorgesteld om de snelheid van de IC-treinen op te voeren en de frequen-

tie te verhogen. De provincie dringt bij de NMBS en de Lijn aan op de (her)opening en/of opti-

malisering van onder andere de volgende spoorlijnen (trein en/of tram): 

 Hasselt - Maastricht 

 Genk - Zonhoven - Neerpelt - Overpelt 

 IJzeren Rijn 

 Genk - Maasmechelen 

 Hasselt - Neerpelt - Lommel 

 Hasselt - Luik. 
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V. 6. Landschappelijke structuur 
3. Uitwerking van de provinciale taken 

In DEEL IV. 6. Landschappelijke structuur in hoofdstuk 3. UITWERKING VAN DE PROVINCIA-

LE TAKEN wordt achteraan (bladzijde 256) een nieuwe titel “3.3 Windmolens” met onderstaan-

de bijhorende tekst toegevoegd. 

Ter verduidelijking 

Er wordt een beleid uitgestippeld voor grootschalige windmolens. 

3.3. Windmolens 

Op basis van het bestaand Vlaams afwegingskader en de vigerende regelgeving voor windmo-

lens zal de provincie verder onderzoek uitvoeren naar mogelijke locaties waar clusters van 

windmolens kunnen worden ingeplant. Zij kan een visie uitwerken voor de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling van elke cluster. Dit gebeurt op basis van een ruimtelijke afweging ten opzichte 

van de gewenste ruimtelijke structuur van de provincie met de ontwikkelingsperspectieven voor 

hoofd- en deelruimten en voor deelstructuren enerzijds en een ruimtelijke afweging op het ni-

veau van de cluster zelf anderzijds. Zij zal dit doen in overleg met de relevante belanghebbende 

partijen. De afweging moet aangeven of voor de betreffende clusters van grootschalige wind-

molens al dan niet een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Hierbij aansluitend en op 

basis van het ruimtelijk afwegingskader kan de provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen opstel-

len voor de clusters van grootschalige windmolens. 
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4. Mogelijke acties 

4.1. Mogelijke acties voor de provincie 

In DEEL IV. 6. Landschappelijke structuur in hoofdstuk 4. MOGELIJKE ACTIES in “4.1. Mogelij-

ke acties voor de provincie” wordt de tekst (bladzijden 256 en 257) door onderstaande tekst 

vervangen.  

Ter verduidelijking 

Er wordt een beleid uitgewerkt voor grootschalige windmolens. 

Indien relevant zal de provincie de mogelijke acties steeds uitvoeren in overleg met de betrok-

ken overheden en belanghebbende partijen. 

 Voor de open ruimte verbindingen stelt de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan of een 

verordening op, soms in relatie tot de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. 

 De provincie kan landschapsontwikkelingsplannen opmaken voor de genoemde land-

schapsontwikkelingsgebieden. Die plannen kunnen onder meer leiden tot verordeningen of 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. Landschapsontwikkeling kan ook onderdeel zijn van een ge-

integreerd gebiedsgericht beleid voor de bedoelde gebieden. Voor het Drielandenpark is in-

ternationaal overleg in het kader van het MHAL-perspectief noodzakelijk. 

 Voor structurerende hydrografische elementen, structurerende reliëfelementen, structure-

rende lijnelementen of voor bakens kunnen verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

beschermingen of voorbeeld inrichtingsprojecten worden uitgewerkt. 

 De provincie kan planningsinitiatieven nemen voor de inplanting van grootschalige windmo-

lens. Zo kan zij bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen voor de inplanting van 

clusters van grootschalige windmolens. 
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DEEL V: Prioritaire beleidsthema’s 

5. Interne en externe ontsluiting 

In DEEL V. PRIORITAIRE BELEIDSTHEMA’S in hoofdstuk 5. INTERNE EN EXTERNE ONT-

SLUITING wordt de tekst (bladzijden 259 en 260) vervangen door onderstaande tekst. 

Ter verduidelijking 

De tekst inzake de noord-zuidverbinding wordt aangevuld, het punt inzake de multimodale ont-

sluitingen wordt geschrapt en er wordt een alinea toegevoegd inzake het Spartacusplan. 

Vele ontbrekende of fout gelokaliseerde vervoermogelijkheden zijn een rem op de ontwikkeling 

van de provincie. De provincie gaat voor de uitbouw van duurzame vervoersystemen die zowel 

de provincie intern en extern ontsluiten. 

Ontbrekende of te zwakke elementen zijn bijvoorbeeld: 

 de noord-zuid verbinding tussen Hasselt en de poort Kempische As en aansluitend de rela-

tie met Eindhoven 

 grensoverschrijdende verbindingen: Hasselt - Maastricht, Lommel - Eindhoven, Hasselt - 

HST-stopplaats te Luik, IJzeren Rijn Antwerpen - Ruhrgebied 

 de zwakke positie van openbaar vervoer in het bijzonder in Noord-Limburg. 

Limburg heeft nood aan snelle en hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen die de ruggen-

graat vormen van een geïntegreerd openbaar vervoernet op basis van een knooppuntensys-

teem zoals dit nader wordt uitgewerkt in het Spartacusplan. Bij de ontsluiting van Limburg moet 

op termijn ook werk worden gemaakt van andere hoogwaardige spoorverbindingen (relatie met 

Eindhoven, Sittard, enz.) als uitbreiding op het Spartacusplan. 
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BINDEND GEDEELTE 
Na hoofdstuk 4 ‘OVERLEG EN ONDERHANDELING’ wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd. 

Het betreft hoofdstuk 5. ‘OP TE HEFFEN BINDENDE BEPALINGEN GEMEENTELIJKE RUIM-

TELIJKE STRUCTUURPLANNEN’  

Ter verduidelijking 

De bindende bepalingen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen die strijdig zijn met de 

bindende bepalingen van (de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, 

moeten worden geschrapt.  
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2. Selecties 

Selecties in het kader van de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur 

In hoofdstuk 2. SELECTIES onder de subtitel “Selecties in het kader van de gewenste ruimte-

lijk-natuurlijke structuur” worden de bindende bepalingen (bladzijden 265 en 266) vervangen 

door onderstaande bindende bepalingen. 

Ter verduidelijking 

In bindende bepaling 6 worden de natuurverbindingen 13 en 74 geschrapt en de uitspraken 

inzake de natuurverbindingen 11, 21, 25, 76 en 77 aangepast. 

6. De provincie selecteert minimaal volgende natuurverbindingen: 

 

nr. in gemeente(n), verbinding tussen … en … 

droge natuurverbindingen (1 - 44) 

1 Lommel, Mol, tussen Kattenbosserheide en Zeven Heerlijkheden, via Hoge Maatheide 

2 Lommel, Neerpelt, tussen Lommelse Watering en Hageven 

3 Neerpelt, Hamont-Achel, tussen Hageven en Achelse Kluis, via Buitenheide 

4 Neerpelt, tussen Broekkant en Hork 

5 Neerpelt, tussen Broekkant vanaf kanaal en Achterste Hostie 

6 Peer, tussen Dorperloop en vallei van Warmbeek, ten noorden van bossen van het militair domein Kleine 
Brogel 

7 Peer, Bocholt, Bree, tussen Abeekvallei en Soerbeekvallei, Gerkenberg 

8 Peer, tussen Dommel, Warm- en Abeek, van Linde naar Erpekom 

9 Hechtel-Eksel, Peer, tussen brongebied van Grote Nete en de vallei van Bolissenbeek langs Tichelho-
vensheike 

10 Maaseik, Opglabbeek, tussen Broekkant en Ruwmortelsheide over Bosbeekvallei 

11 Houthalen-Helchteren, tussen ‘Achter de Witte Bergen’ en Sonnisheide, ten noordoosten van Helchteren 

(na goedkeuring gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N74: mogelijk geheel of gedeeltelijk schrappen) 

12 Meeuwen-Gruitrode, Houthalen-Helchteren, Opglabbeek, eventueel As/Genk, tussen domein Masy en 
Klaverberg, en Hengelhoef 

14 As, tussen Heiderbos en bossen tussen As en Niel-bij-As 

15 Dilsen-Stokkem, tussen Schootshei en omgeving Bichterweerd (tussen Elen en Rotem) 

16 Dilsen-Stokkem, tussen bossen ten oosten van Driepaalhoeve en omgeving voetveer Veurzen, via Om-
merstein 

17 Dilsen-Stokkem, tussen Platte Lindenberg en omgeving Negenoord 

18 Maasmechelen, tussen drinkwaterwinning Eisden en omgeving voetveer 

19 Lanaken, Maasmechelen, tussen Daalbroek en Ziepbeek tot natuurverbinding 53 

20 Lanaken, tussen Pietersembos en kasteel Hocht 

21 Bilzen, Lanaken, Riemst, tussen Hoge Kempen, Maasvallei (via grensoverschrijdend Zouwdal) en Sint-
Pietersberg 

22 Zutendaal, tussen bossen ten zuiden van Daal en bossen van militair domein 

23 Genk, tussen bossen Hengelhoef en bossen Bodem 

24 Genk, As, tussen Maten via Zonhoverheide en bossen ten noorden van Horensberg 

25 Genk, Diepenbeek, tussen Bokrijk en vijvers/Maten 

26 Genk, Diepenbeek, tussen noordelijk deel Maten en Demervallei LUC, via buffergebied ten oosten van 
Maten 

27 Diepenbeek, tussen westelijke vijverketting Langewaters ten noorden van Albertkanaal en Demervallei 
LUC (over Albertkanaal) 

28 Bilzen, Diepenbeek (Genk), tussen bossen Munsterbilzen via bossen Genk-zuid / Appelveld, Kaatsbeek 
en Demervallei LUC 

29 Hasselt, tussen Borggraafvijvers en Godsheide, over Albertkanaal 

30 Genk, Hasselt, Zonhoven, tussen Bokrijk / Welleke en Platweyers via open ruimte verbinding Kiewit 

31 Zonhoven, tussen Teut en Vogelzang 

32 Lummen, Heusden-Zolder, tussen omgeving kasteel Meylandt en Mangelbeek ten zuiden van het klaver-
blad 

33 Beringen, Heusden-Zolder, dwarsverbinding beekvalleien: tussen natuurgebied ten noorden van terril 
Beringen (Genemeer) via terril Zwarte Beekvallei dwarsend, Hokselaar, Ubbersel, Mangelbeekvallei 
dwarsend, tot vijvers Terlamen 

34 Ham, Leopoldsburg, Beringen, tussen Grote Laak- of Beekvallei en bossen tussen Heppen/Gerhees en 
Oostham, met gebied Hoenderbeek 

35 Ham, Beringen, tussen Kleine Beek westelijk Albertkanaal via Fransberg over bossen tussen Kwaadme-
chelen en Oostham, en natuurgebieden in omgeving Beukenberg 

36 Tessenderlo, tussen Gerhagen en vallei van Grote Laak 
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37 Tessenderlo, tussen Grote Beek/Laak en Winterbeek/Kleine Beek 

38 Hasselt, Diepenbeek, tussen Mombeek via Misenbergbeek, E313 dwarsend tot Galgebeek (natuurverbin-
ding 64) 

39 Hoeselt, Kortessem, tussen Winterbeek en Jongenbos 

40 Sint-Truiden, Alken, tussen Nieuwenhovenbos en vallei van Herk 

41 Heers, Tongeren, tussen Herkebeek/Kruisberg en Mombeek (Widooi) 

42 Tongeren, tussen Beukenberg en Jekervallei ten oosten van Koninksem 

43 Tongeren, Riemst, tussen Park Oostelijke Jeker via open ruimte verbinding over N79 via Galgeberg en 
open ruimte verbinding tussen Genoelselderen en Ketsingen via grafheuvel tot Molenbeek, Klein Mem-
bruggen 

44 Voeren 

natte natuurverbindingen (45 - 80) 

45 Lommel, Balen, Pijnven tot voorbij kanaal naar Beverlo tot aan provincie Antwerpen, via Balengracht 
(zijbeek Grote Nete) 

46 Overpelt, Neerpelt, doortocht van Dommel doorheen verstedelijkt gebied 

47 Bree, Soerbeekvallei 

48 Bree, Maaseik (Meeuwen-Gruitrode), Itterbeekvallei 

49 Kinrooi, Maaseik, Witbeek/Zwartwater-Abeek, tussen Jagersborg en Vijverbroek 

50 Maaseik (Neeroeteren), Bosbeekvallei tussen Berg en de Tösch 

51 Maaseik, Bosbeekdoortocht doorheen verstedelijkt gebied, vanaf Tösch 

52 Maasmechelen, Kikbeek tussen Park Hoge Kempen en Gemeenschappelijke Maas 

53 Lanaken, Maasmechelen, Ziepbeek tussen reservaat Park Hoge Kempen en Gemeenschappelijke Maas 

54 Bilzen, Munsterbeek tussen bossen Munsterbilzen en bossen Spurk 

55 Riemst, tussen Kleine Membruggen, Molenbeek via Vloedgracht en Zouwvallei via natuurgebieden rond 
Zichen, Zussen, Bolder naar Jekervallei 

56 Tongeren, doortocht van Jeker doorheen verstedelijkt gebied, tussen Beemden ten westen van Tongeren 
en Park Oostelijke Jeker 

57 Ham, Tessenderlo, Beringen, Grote Laak- of Beekvallei vanaf Beringen tot voorbij Doodbroek in Tessen-
derlo bij Baalberg 

58 Beringen, tussen Kleine Beek ten zuidoosten en zuidwesten van Beverlo 

59 Beringen, Lummen, tussen Zwarte Beek ten oosten en Zwarte Beek ten westen van Beringen 

60 Beringen, Lummen, tussen Muizenheide, Helderbeek en Zwarte beek ten westen van Gestel 

61 Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Kraanberg, Mangelbeek en Laambroeken via Echelbeek 

62 Hasselt, Zonhoven tussen Welleke en Platweyers via Slangbeek 

63 Diepenbeek, Hasselt, doortocht van Demer doorheen verstedelijkt gebied tussen LUC en voorbij Prins-
beemden (waterzuivering) 

64 Hasselt, Diepenbeek, tussen Misenbergbeek (natuurverbinding 38) en Demervallei bij Godsheide via 
Galgebeek 

65 Bilzen, doortocht van Demer doorheen verstedelijkt gebied stadscentrum 

66 Sint-Truiden, Wellen, Alken, tussen Melsterbeek en Herk ten zuiden van Alken via Oude Beek en Alde-
beek 

67 Sint-Truiden, Gingelom, deel van de Melsterbeekvallei 

68 Sint-Truiden, Gingelom, bovenloop Cicindriavallei (Voorbeek) van bron tot Duras 

69 Sint-Truiden, delen van de valleien Molenbeek - Logebeek 

70 Sint-Truiden, Gingelom, deel bovenloop Molenbeek(vallei) tot Duras 

71 Gingelom, Boenebeek 

72 Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Hasselt, Herk-de-Stad, tussen Mierhoopbos/Nieuwenhovebos en Herk via 
Wijerbeek 

73 Peer, Dommelvallei ten zuiden van de woonkern van Peer tot tegen de Donderslagse Heide 

75 Halen, vallei van de Gete en de Velpe doorheen het woongebied 

76 Maaseik, doortocht van de Bosbeek doorheen Opoeteren 

77 Tongeren, doortocht van de Jeker doorheen Lauw 

78 delen van het kanaal naar Beverlo 

79 delen van het kanaal Bocholt - Herentals 

80 delen van de Zuid-Willemsvaart 

7. De provincie selecteert volgende gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlo-

kaal belang: 
 

nr. naam, gemeente(n) 

1 Feldbissbreuk, Steivenhof (Bree) 

2 Siberië (Peer, Meeuwen-Gruitrode) 

3 Komveld langs Albertkanaal, Gellik (Lanaken) 

4 Rosmeer (Bilzen) 

5 Zichen-Zussen-Bolder (Riemst) 

6 Horpmaal, Middelheers (Heers) 

7 Zevenbronnen (Gingelom) 
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Selecties in het kader van de gewenste nederzettingsstructuur 

In hoofdstuk 2. SELECTIES onder de subtitel “Selecties in het kader van de gewenste neder-

zettingsstructuur” worden de bindende bepalingen (bladzijden 266 en 267) vervangen door 

onderstaande bindende bepalingen. 

Ter verduidelijking 

In bindende bepaling 9 wordt Beringen geschrapt.  

8. De provincie selecteert het Zuidelijk Maasland en het gebied Lommel - Neerpelt - Over-

pelt als stedelijke netwerken van provinciaal niveau. 

9. De provincie selecteert volgende structuurondersteunende gemeenten: Borgloon, Dil-

sen-Stokkem, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, 

Lanaken, Peer en Tessenderlo. 

10. De provincie selecteert volgende woonkernen: 

 

gemeente  woonkernen 

Alken Alken, Sint-Joris, Terkoest 

As As, Niel bij As, Terheide, Zevenhuizen 

Beringen Beringen, Beringen-Mijn, Beverlo, Koersel, Korspel, Paal, Stal, Tervant 

Bilzen Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Eik, Grote Spouwen, Hees, Hoelbeek, Kleine Spouwen, 
Martenslinde, Merem, Mopertingen, Munsterbilzen, Rijkhoven, Rosmeer, Schoonbeek, 
Waltwilder 

Bocholt Bocholt, De Hees, Kaulille, Lozen, Neerkreiel, Reppel 

Borgloon Bommershoven, Borgloon, Broekom, Gors-Opleeuw, Hoepertingen, Jesseren, Kerniel, 
Rijkel 

Bree Beek, Bree, Gerdingen-Barrier, Opitter, Tongerlo, Vostaard 

Diepenbeek Diepenbeek, Dorpsheide, Kabergheide, Lutselus, Rooierheide, Rozendaal 

Dilsen-Stokkem Dilsen, Elen, Lanklaar, Reselt, Rotem, Stokkem 

Genk Bokrijk, Boxbergheide, Bret, Kolderbos, Genk, Gelieren-Hoogzij, Nieuw Sledderlo, Oud 
Termien/Termien, Oud-Waterschei, Oud-Winterslag, Sledderlo (Oud-Sledderlo), Wa-
terschei, Winterslag, Zwartberg 

Gingelom Borlo, Buvingen, Gingelom, Jeuk, Mielen boven Aalst, Montenaken, Niel bij Sint-
Truiden 

Halen Halen, Loksbergen, Zelem 

Ham De Warande, Genendijk, Kwaadmechelen, Oost-Ham  

Hamont-Achel Achel, Hamont, Rodenrijt, ’t Lo 

Hasselt Banneux-wijk, Godsheide, Hasselt, Kermt, Kiewit, Kuringen, Rapertingen, Sint-
Lambrechts-Herk, Spalbeek, Stevoort, Stokrooie, Tuilt, Wimmertingen 

Hechtel-Eksel Eksel, Hechtel, Hoef 

Heers Heers, Horpmaal, Mechelen-Bovelingen, Rukkelingen-Loon, Vechmaal, Veulen 

Herk-de-Stad Berbroek, Donk, Herk-de-Stad, Schakkebroek, Schulen  

Herstappe Herstappe 

Heusden-Zolder Berkenbos, Boekt, Bolderberg, Eversel, Heusden, Lindeman (wijk), Viversel, Voort, 
Zolder 

Hoeselt Alt-Hoeselt, Hoeselt, Romershoven, Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern, Werm, 
Groenstraat - Onze-Lieve-Vrouw 

Houthalen-Helchteren Helchteren, Houthalen, Laak, Lillo, Meulenberg, Park-van-Genk (Houthalen-Oost), 
Sonnis 

Kinrooi Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven 

Kortessem Guigoven, Kortessem, Vliermaal, Vliermaalroot, Wintershoven 

Lanaken Gellik, Kesselt, Lanaken, Neerharen, Rekem, Smeermaas, Veldwezelt 

Leopoldsburg Asdonk, Heppen, Leopoldsburg, Strooiendorp 

Lommel Balendijk, Grote Barrier, Heide, Heuvel, Kattenbos, Kerkhoven, Kolonie, Lommel, 
Lommel-werkplaatsen, Lutlommel, Stevensvennen 

Lummen Genenbos, Linkhout, Lummen, Meldert, Tiewinkel 

Maaseik Aldeneik, Dorne, Maaseik, Neerhoven, Neeroeteren, Opoeteren, Voorshoven, Wurfeld 

Maasmechelen Boorsem, Eisden, Eisden-Tuinwijk, Kotem, Leut, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk, 
Opgrimbie, Uikhoven, Vucht (Dorp) 

Meeuwen-Gruitrode Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek, Wijshagen  

Neerpelt Damsheide, Grote Heide, Herent, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille 

Nieuwerkerken Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken, Wijer 

Opglabbeek Louwel, Nieuwe Kempen, Opglabbeek 

Overpelt Lindel, Overpelt, Overpelt Fabriekstraat, Overpelt Werkplaatsen 

Peer Grote Brogel, Kleine Brogel, Linde, Peer, Wauberg, Wijchmaal 
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Riemst Bolder, Genoelselderen, Herderen, Heukelom, Kanne, Lafelt, Meer, Membruggen, 
Millen, Riemst, Val, Vlijtingen, Vroenhoven, Zichen, Zussen 

Sint-Truiden Aalst, Bevingen, Brustem, Duras, Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot Gelmen, 
Halmaal, Kerkom bij Sint-Truiden, Melveren, Ordingen, Runkelen, Sint-Truiden, Velm, 
Wilderen, Zepperen, 

Tessenderlo Engsbergen, Hulst, Schoot, Tessenderlo  

Tongeren Henis, Ketsingen, Koninksem, Lauw, Mal, Nerem, Overrepen, Piringen, Riksingen, 
Rutten, ’s Herenelderen, Sluizen, Tongeren, Vreren, Widooie 

Voeren Moelingen, ’s-Gravenvoeren (Voeren), Sint-Martens-Voeren, Teuven 

Wellen Vrolingen, Wellen 

Zonhoven Halveweg, Ter Donk, Termolen, Zonhoven 

Zutendaal Bessemer, Papendaal, Wiemesmeer, Zutendaal 

Als woonkernen binnen de afbakening van een stedelijk gebied vallen of als (structuur-

ondersteunend) hoofddorp worden aangeduid, vervalt de selectie 'woonkern'. 

Selecties in het kader van de gewenste ruimtelijk-economische structuur 

In hoofdstuk 2. SELECTIES onder de subtitel “Selecties in het kader van de gewenste ruimte-

lijk-economische structuur” worden de bindende bepalingen (bladzijde 267) vervangen door 

onderstaande bindende bepalingen. 

Ter verduidelijking 

In bindende bepaling 11 wordt “en de poort Genk” geschrapt. 

In bindende bepaling 12 worden de kleinhandelsconcentraties Toleik te Bree en Ringlaan te 

Sint-Truiden geschrapt. 

11. De provincie selecteert de poort 'Kempische As' (gebied Lommel - Neerpelt - Overpelt) 

als economische poort van minstens provinciaal belang. 

12. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type I: 

- Luikersteenweg te Tongeren. 

13. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type II: 

- Hasseltweg - Genkersteenweg te Genk en Hasselt 

- Zuiderring te Genk 

- Kuringersteenweg te Hasselt 

- Buitensingel te Lommel 

- Kempische steenweg te Hasselt. 

14. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type III: 

- Meubelboulevard te Peer 

15. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type IV: 

- N78 Lanaken - Maasmechelen 

- Value Retail te Maasmechelen. 

Selecties in het kader van de gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

In hoofdstuk 2. SELECTIES onder de subtitel “Selecties in het kader van de gewenste toeris-

tisch-recreatieve structuur” worden de bindende bepalingen (bladzijden 267 en 268) vervangen 

door onderstaande bindende bepalingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling 19 wordt aangepast inzake de naamgeving Parelstrand en er worden 12 

knooppunten toegevoegd. 

Bindende bepaling 20 wordt aangevuld met 4 knooppunten. 2 knooppunten worden geschrapt. 

Bindende bepaling 21 wordt aangevuld met het stiltegebied Zwarte Put. 

16. De provincie selecteert als toeristisch-recreatief kerngebied: 
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- gebied rond Hasselt - Genk (Midden-Limburg). 

17. De provincie selecteert volgende toeristisch-recreatieve netwerken: 

- Mijnstreek 

- Maasland 

- kastelen en hoeven (Haspengouw) 

- Voerstreek. 

18. De provincie selecteert volgende toeristisch-recreatieve gemeenten van type I: Beringen, 

Dilsen-Stokkem, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lana-

ken, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Zutendaal. 

19. De provincie selecteert minimaal volgende toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa: 

 

naam gemeente 

Paalse Plas Beringen 

Goolderheide Bocholt 

de Wissen Dilsen-Stokkem 

Bokrijk, samen met park Kiewit Genk, Hasselt 

Horensbergdam Genk 

Kattevenia Genk 

Terlaemen Heusden-Zolder 

Molenheide Houthalen-Helchteren 

Kelchterhoef, inclusief vakantiehuis De Bosberg Houthalen-Helchteren 

Hengelhoef Houthalen-Helchteren 

De Spaanjerd, inclusief terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven Kinrooi 

Jocomo/San Lanaco Lanaken 

Heeserbergen Lommel 

Parelstrand en jachthaven Lommel 

Kattenbos Lommel 

Center Parcs De Vossemeren Lommel 

Cluster Leeuwerikstraat Maaseik 

Heerenlaak, inclusief terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven Maaseik 

De Kikmolen Maasmechelen 

Salamander Maasmechelen 

Voormalig mijnterrein Eisden-Lanklaar Maasmechelen/Dilsen-Stokkem 

Wilhelm Tell Opglabbeek 

Center Parcs Erperheide Peer 

Snowvalley (deel van sportzone De Deust) Peer 

Breugelhoeve Peer 

Heidestrand Zonhoven 

Mooi Zutendaal Zutendaal 

Papendaalheide (rond groeve), inclusief het kampeerverblijfspark 't Soete 
Dal 

Zutendaal 

20. De provincie selecteert minimaal volgende toeristisch-recreatieve knooppunten type IIb: 

 

naam gemeente 

Alden Biesen Bilzen 

Op het Broek Bocholt 

vliegveld van Zwartberg 

vliegveld van Kiewit 

Genk 

Hasselt 

De Lage Kempen Hechtel-Eksel 

Bergerven Maaseik 

In ’t Woud Maaseik 

Waterloos Maaseik 

Holsteenbron  Zonhoven 

terrein kleischieten Wiemesmeer Zutendaal 

21. De provincie selecteert volgende stiltegebieden: 

- Stamprooierbroek 

- Gerhagen (Tessenderlo) 
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- Hoogbos - Snouwenberg (Voeren) 

- Zwarte Put (Zutendaal, Bilzen, Lanaken). 

Selecties in het kader van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

In hoofdstuk 2. SELECTIES onder de subtitel “Selecties in het kader van de gewenste verkeers- 

en vervoersstructuur” worden de bindende bepalingen (bladzijde 268) vervangen door onder-

staande bindende bepalingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepalingen 23 en 24 worden aangevuld met de resultaten van de typeringsstudie 

secundaire wegen N78 - N2 - N79 

Bindende bepaling 25 (inzake multimodale knooppunten) wordt vervangen door onderstaande 

bindende bepaling (inzake sneltramverbindingen). 

22. De provincie selecteert minimaal volgende secundaire wegen type I: 

 

maas 9 Kempen 

N76 van N73 tot N76 primaire weg II 

maas 11 Sint-Truiden 

N3 van grens provincie Vlaams-Brabant tot N3 primaire weg II 

N3 van N3 primaire weg II tot grens provincie Luik 

23. De provincie selecteert minimaal volgende secundaire wegen type II: 

 

maas 9 Kempen 

N773 van N78B via Stationsstraat tot Gremelsloweg 

Pannenhuisstraat van N75 tot N771 

N769 van N71 tot N712 

N71 van N748 tot N76 

N73 van industrieterrein Ravenshout   
ten noorden van het Albertkanaal 

tot E313(knooppunt 25a) 

N724 van Industrieweg Beringen tot E313 (brug) 

N724 van Industrieweg Beringen  tot N73 

Kolenmijn Limburg 
Maaslaan 

van Zetellaan tot Nijverheidslaan 

Nijverheidslaan van Kolenmijn Limburg Maaslaan tot N78 

N78 Van Ringlaan tot E314 (knooppunt 33) 

maas 10 Mechelen - Diest 

N724 van E313 (brug) tot Schoonhees 

maas 11 Sint-Truiden 

N79 van N80 tot Tongeren  

N69 van N614 tot N79 

N79 van N618 tot Tongeren 

maas 12 Hasselt - Genk 

N726 van E314 (knooppunt 30) tot Herkenrodeplein (Bokrijk) 

N77  van N78 tot Industriezone Europark Oost 

N78 van E314 (knooppunt33) tot Industriezone Europark West 

24. De provincie selecteert minimaal volgende secundaire wegen type III: 

 

maas 9 Kempen 
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N72 van N72 primaire weg II tot E314 (knooppunt 28) 

N78 van N78b Ringlaan tt 

N78b van N78 tot Stationsstraat uu  

N78 Koning Boudewijnlaan van N78b tot N296 (Maaseikerbaan) vv  

maas 11 Sint-Truiden 

N2 van E314 (knooppunt 25) tot E313 (knooppunt 27) 

N722 van N722A (Sint-Truiden) tot N80 

N20 van grens provincie Luik tot E313 (knooppunt 29) 

maas 12 Hasselt - Genk 

N2 van E313 (knooppunt 27) tot R71 

N72 van E314 (knooppunt 28) tot N74 

N75 van N76 tot N74 

N2 van N700 tot R71 

N20 van E313 (knooppunt 29) tot R71 

N2 van N700 tot Nederlandse grens 

N79 van E313 (knooppunt 32) tot Nederlandse grens 

25. De provincie zal in overleg met de betrokken overheden en belanghebbende partijen 

stimuleren dat een gebiedsgerichte ontwikkelingsvisie wordt uitgewerkt voor elk van de 

drie sneltramverbindingen. Vanuit deze ontwikkelingsvisie moet invulling worden gege-

ven aan de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van elk knooppunt door de bevoegde 

overheid. 

3. Maatregelen en acties 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES wordt een nieuwe subtitel “Geïntegreerde ge-

biedsgerichte plannen” toegevoegd alsook de onderstaande bindende bepaling F. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling F wordt als geïntegreerd gebiedsgericht plan toegevoegd. 

 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES wordt de subtitel “Voorbeeldprojecten” alsook de 

onderstaande bindende bepaling nr. 53 (bladzijde 271) geschrapt. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling 53 (afbakening natuurverbindingsgebied) wordt geschrapt. 

 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES wordt de subtitel “Handleidingen” alsook de on-

derstaande bindende bepaling nr. 58 (bladzijde 271) geschrapt. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling 58 (aanbevelingen inrichting bedrijventerreinen) wordt geschrapt. 

 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES wordt de subtitel “Omzendbrieven” alsook de 

onderstaande bindende bepaling nr. 60 (bladzijde 271) geschrapt en vervangen door de subtitel 

“publicaties”. 

Ter verduidelijking 

De omzendbrief wordt niet opgemaakt. Er wordt wel een handboek gepubliceerd met voor-

beeldprojecten. 

 

 
tt   Typering als secundaire weg type III zodra alle randvoorwaarden zijn vervuld. 
uu   N78b of N78 Koningboudewijnlaan worden als secundaire weg type II geselecteerd afhankelijk van de locatie van 

het busknooppunt. 
vv   N78b of N78 Koningboudewijnlaan worden als secundaire weg type II geselecteerd afhankelijk van de locatie van 

het busknooppunt. 
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Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de subtitel “Ruimtelijke uitvoeringsplannen” 

worden de bindende bepalingen (bladzijden 269 en 270) vervangen door onderstaande bepa-

lingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling 31 wordt aangepast. 

Bindende bepaling 43 (stiltegebieden) wordt geschrapt. 

Er wordt een bindende bepaling A toegevoegd inzake weekendverblijven. 

Er wordt een bindende bepaling B toegevoegd inzake golfterreinen. 

Er wordt een bindende bepaling C toegevoegd inzake openluchtrecreatieve terreinen. 

Er wordt een bindende bepaling D toegevoegd inzake clusters van grootschalige windmolens. 

Er wordt een bindende bepaling E toegevoegd met betrekking tot de mogelijke opmaak van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen in herbevestigde agrarische gebieden. 

29. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de kleinstedelijke gebieden af. Zij 

doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

30. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in 

de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert 

een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en be-

langhebbende partijen. 

31. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen of via de in het decreet Natuurbe-

houd voorziene afbakeningsprocedures natuurverbindingsgebieden af op basis van de 

geselecteerde natuurverbindingen.  

32. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de geselecteerde gebieden met 

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang af. Zij doet dat in overleg met de be-

trokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

33. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen bouwvrije overstromingsgebieden 

af. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. Zij 

geeft prioriteit aan de zijbeken van de Gemeenschappelijke Maas. 

34. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de bovenlokale spaar-, wacht- en 

retentiebekkens af voor zover die niet van Vlaams niveau zijn. Zij doet dat in overleg met 

de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten. Prioriteit wordt gegeven aan de 

hoofdruimte Haspengouw. 

35. De provincie bepaalt in ruimtelijke uitvoeringsplannen de ruimtelijke samenhang tussen 

de recreatieve, natuurlijke, landschappelijke en educatieve functies alsook de verkeers- 

en vervoerfuncties voor de provinciale domeinen. Zij doet dat in overleg met de betrok-

ken gemeenten en belanghebbende partijen. Prioriteit wordt gegeven aan het provinciaal 

domein 'Nieuwenhoven'. 

36. De provincie regelt in een ruimtelijk uitvoeringsplan de nabestemming van het gesaneerd 

deel van het bedrijventerrein te Bocholt (Reppel). Zij doet dat in overleg met de betrok-

ken gemeenten en belanghebbende partijen. 

37. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de geselecteerde klein-

handelsconcentraties van type I af voor zover deze niet van Vlaams niveau zijn. Zij doet 

dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

38. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de geselecteerde klein-

handelsconcentraties van type II af voor zover deze niet van Vlaams niveau zijn. Zij doet 

dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

39. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de geselecteerde klein-

handelsconcentraties van type III af. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten 

en belanghebbende partijen. 
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40. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor nieuwe grootschalige toeris-

tisch-recreatieve infrastructuur in de toeristisch-recreatieve gemeenten type I en binnen 

de kleinstedelijke gebieden. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en be-

langhebbende partijen. 

41. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de toeristisch-recreatieve 

knooppunten type IIa. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belang-

hebbende partijen. 

42. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de toeristisch-recreatieve 

knooppunten type IIb. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belang-

hebbende partijen. 

44. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de geselecteerde open ruimte 

verbindingen af. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende 

partijen. 

A. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de clusters van weekendver-

blijven. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

B. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor bestaande en nieuwe golfter-

reinen die binnen de provinciale planningsbevoegdheid vallen. Zij doet dat in overleg met 

de Vlaamse overheid, de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

C. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor bestaande of nieuwe open-

luchtrecreatieve terreinen die kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden voor provinciale 

selectie. Zij doet dat in overleg met de Vlaamse overheid, de betrokken gemeenten en 

belanghebbende partijen. 

D. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de inplanting van clusters van 

grootschalige windmolens. 

E. De provincie kan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken in herbevestigde agrarische 

gebieden voor provinciale planningsinitiatieven. 

Stedenbouwkundige verordeningen 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de subtitel “Stedenbouwkundige verorde-

ningen” worden de bindende bepalingen (bladzijde 270) vervangen door onderstaande bepa-

lingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling 45 (jeugdverblijfsinfrastructuur) wordt geschrapt. 

46. De provincie maakt een stedenbouwkundige verordening op voor het behoud van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de mijncités. Zij doet dat in overleg 

met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de subtitel “Stedenbouwkundige verorde-

ningen” worden de bindende bepalingen (bladzijde 270) vervangen door onderstaande bepa-

lingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling F (geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan voor de omgeving rond N74 

te Houthalen-Helchteren) wordt toegevoegd. 

Bindende bepaling G (geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan voor de omgeving rond de 

knoop klaverblad - Albertkanaal te Lummen) wordt toegevoegd. 
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F. De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor de ruimte 

rond N74 ter hoogte van het economisch knooppunt Houthalen-Helchteren. 

G. De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor de ruimte 

rond de knoop klaverblad - Albertkanaal in het economisch knooppunt Lummen. 

Onderzoek 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de subtitel “Onderzoek” worden de binden-

de bepalingen (bladzijde 270) vervangen door onderstaande bepalingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling H (seizoenarbeid) wordt toegevoegd. 

54. De provincie onderzoekt welke instrumenten zij kan inzetten om de prijzen van woning-

markt te beheersen. Zij dringt er bovendien bij de Vlaamse en de federale overheid op 

aan om deze problematiek bij voorrang en vanuit verschillende invalshoeken (fiscaal, 

ruimtelijk, sociaal) aan te pakken. Internationaal overleg en internationale afstemming 

zijn daarbij essentieel. 

55. De provincie onderzoekt mogelijke locaties voor doortrekkersterreinen voor woonwagen-

bewoners. 

H. De provincie onderzoekt de problematiek van de tijdelijke huisvesting voor seizoensar-

beid en stelt hiervoor een afwegingskader op. 

Beleidskaders 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de subtitel “Beleidskaders” worden de bin-

dende bepalingen (bladzijde 270) vervangen door onderstaande bepalingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling 56 (opmaak beleidskader campings) wordt vervangen door een beleidska-

der voor weekendverblijven. 

Bindende bepaling I (Golfterreinen) wordt toegevoegd. 

56. De provincie maakt een beleidskader op voor weekendverblijven als voorbereiding voor 

de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

57. Indien de noodzaak zich voordoet, maakt de provincie aanvullende beleidskaders op 

over specifieke thema’s van provinciaal niveau. Zij baseert zich daarvoor op de visie en 

op de beleidsopties van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. De aanvullende 

beleidskaders worden ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. Zij vormen de 

basis voor eventuele provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

I. De provincie maakt een beleidskader op voor golfterreinen die binnen haar ruimtelijke 

planningsbevoegdheid vallen. 

Publicaties 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de nieuwe subtitel “Publicaties” (bladzijde 

271) wordt een nieuwe bindende bepaling 60 ingevoegd. 

Ter verduidelijking 

De subtitel vervangt de vroegere subtitel ‘Omzendbrieven’. Bindende bepaling 60 (opmaak 

omzendbrief) wordt vervangen door onderstaande bepaling. 
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60. De resultaten van het trendonderzoek rond wonen en zorg zullen worden verwerkt in een 

handboek met goede voorbeeldprojecten. 

Samenwerkingsverbanden 

In hoofdstuk 3. MAATREGELEN EN ACTIES onder de subtitel “Samenwerkingsverbanden” 

worden de bindende bepalingen (bladzijde 271) vervangen door onderstaande bepalingen. 

Ter verduidelijking 

Bindende bepaling J (Albertknoop) wordt toegevoegd. 

61. De provincie coördineert een op te richten samenwerkingsverband voor de uitwerking en 

de realisatie van de visie op het (grensoverschrijdend) openbaar vervoer in de provincie 

Limburg. Zij doet dat in samenspraak met alle betrokken partijen. 

62. De provincie coördineert op te richten samenwerkingsverbanden met de gemeenten van 

de geselecteerde jeugdverblijfzones. Zij doet dat in samenspraak met alle betrokken par-

tijen. 

63. De provincie initieert samenwerkingsverbanden inzake het realiseren van de gemeente-

lijke taakstellingen voor staanplaatsen op residentiële woonwagenterreinen. Zij doet dat 

in samenspraak met de gemeenten en met alle betrokken partijen. 

J. De provincie coördineert de werking van het grensoverschrijdend samenwerkings-

verband Albertknoop. Zij doet dit in samenspraak met de betrokken partijen. 

4. Overleg en onderhandeling 

In hoofdstuk 4. OVERLEG EN ONDERHANDELING worden de bindende bepalingen (bladzij-

den 272 en 273) vervangen door onderstaande bindende bepaling. 

Ter verduidelijking 

 Bindende bepaling 65 (bevoegdheid natuurverbindingsgebieden) wordt geschrapt. 

 In bindende bepaling 70 worden de woorden “van een deel” geschrapt 

 Bindende bepaling 71 (camping - gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt geschrapt. 

 Bindende bepaling 73 (selectie poort Genk) wordt geschrapt. 

 Bindende bepaling K wordt toegevoegd. 

 Bindende bepaling L wordt toegevoegd. 

64. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om snel en gelijktijdig de grote eenheden 

natuur, de grote eenheden natuur in ontwikkeling en de natuurverwevingsgebieden als-

ook de agrarische structuur en de bosstructuur op Vlaams niveau af te bakenen. 

66. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om minstens de geselecteerde grote aan-

eengesloten agrarische gebieden van provinciaal belang op te nemen in de agrarische 

structuur. 

67. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om duidelijke uitspraken te formuleren 

over het project ‘'Levende (grens)Maas'. Zij wil bij de verdere uitwerking van dat project 

worden betrokken. 

68. De provincie beschouwt de verdere uitwerking van het MHAL gebied als een bevoegd-

heid van Vlaams niveau. Zij dringt er bij de Vlaamse overheid op aan het MHAL netwerk 

verder te concretiseren. 

69. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om bij de herziening van het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen de beleidsterm 'netwerk Limburgs Mijngebied' te vervangen 

door 'netwerk Midden-Limburg'. 
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70. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om gewestelijke ruimtelijke uitvoerings-

plannen op te maken voor de nabestemming van delen van de vroegere PRB-terreinen 

te Bocholt, van het FNNH-terrein te Zutendaal, van het bedrijventerrein 'Op de Berg' te 

Maasmechelen en van het terrein 'Kolenhaven' te Lummen. 

72. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om bij de federale overheid en bij de 

NMBS aan te dringen op het heropenen van onder andere volgende spoorverbindingen: 

- Hasselt - Maastricht 

- Genk - Zonhoven - Neerpelt - Overpelt 

- IJzeren Rijn 

- Genk - Maasmechelen. 

74. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om het bosdecreet aan te passen zodat 

de boscompensatie ook van toepassing is in recreatiegebied naar analogie met de 

woon- en industriegebieden en voor werken van openbaar nut. 

75. De provincie dringt bij de Vlaamse overheid aan om bij voorrang N74 uit te bouwen 

volgens de inrichtingsprincipes van een primaire weg categorie I. 

76. De provincie dringt bij de Vlaamse overheid aan op het moderniseren van de secundaire 

waterwegen, in het bijzonder het moderniseren van het sluizencomplex Blauwe Kei bij 

Lommel en het verdiepen van de kanalen in functie van een capaciteit van 1.350 ton. 

77. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om te worden betrokken bij het overleg 

over de mogelijke nabestemming van verlaten militaire domeinen. 

K.  De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om (1) artikel 10 van het verdrag van 24 

februari 1961 tussen België en Nederland tot verbetering van de verbinding tussen het 

Julianakanaal en het Albertkanaal (aangepast in 1989) te schrappen en aan te passen 

zodat de reservatie van het tracé voor het Cabergkanaal wordt geschrapt en (2) gebie-

den 1 en 10 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ontginningsgebieden Leem in 

Zuid-Limburg” aan te passen in functie van de realisatie van het grensoverschrijdend re-

gionaal bedrijventerrein Albertknoop en de bijhorende grensoverschrijdende groenstruc-

tuur van het Zouwdal. 

L.  Naar aanleiding van het onderzoek ‘vrachtroutenetwerk’ vraagt de provincie aan de 

Vlaamse overheid om de mogelijke selectie van op- en afrittencomplexen op de hoofd-

wegen te onderzoeken. 

5. Op te heffen bindende bepalingen gemeentelij-
ke ruimtelijke structuurplannen 

In het nieuw hoofdstuk 5 ‘OP TE HEFFEN BINDENDE BEPALINGEN GEMEENTELIJKE 

RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN’ wordt volgende tekst opgenomen.  

Ter verduidelijking 

De bindende bepalingen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen die strijdig zijn met de 

bindende bepalingen van (de actualisatie van) het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg, 

moeten worden geschrapt.  

M.  De provincie heft volgende (delen van) bindende bepalingen uit de gemeentelijke ruimte-

lijke structuurplannen op: 

 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Peer: gedeelte van bindende bepaling nr. 11 

met betrekking tot de selectie van toeristische elementen op lokaal niveau: ‘Breugel-

hoeve’ 
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 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lanaken: gedeelte van bindende bepaling nr. 9 

met betrekking tot de selectie van lokale verbindingswegen type I: ‘N77: verbinding 

Zutendaal - Lanaken - Smeermaas’ 

 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lanaken: gedeelte van bindende bepaling nr. 9 

met betrekking tot de selectie van lokale verbindingswegen type I: ‘N78: (vanaf N77 

tot grens Riemst) verbinding Lanaken - Veldwezelt - Riemst’. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
De verklarende woordenlijst (bijlage bij het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg) wordt 

aangevuld met het begrip ‘basismobiliteit’. 

Basismobiliteit 

De basismobiliteit heeft tot doel binnen de woonzones van grootstedelijke, stedelijke, randste-

delijke. kleinstedelijke en buitengebieden een minimumaanbod van geregeld vervoer aan de 

gebruiker te bieden. Het minimumaanbod houdt bedieningsfrequenties en afstanden tot haltes 

van geregeld vervoer in. 


