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KADER
Met de geplande sluiting van Ford Genk, belangrijke
economische motor van Limburg, staat de regio
voor een grote maatschappelijke uitdaging. Om deze
te beantwoorden en de Limburgse tewerkstelling
te behouden, voert de Vlaamse Regering het
investeringsprogramma SALK uit. SALK beoogt bestaande
economische activiteiten te versterken, jonge initiatieven
te versnellen en innovatieve praktijken te stimuleren. Het
is een verzameling van acties op korte en middellange
termijn met verschillende actoren, in verschillende
segmenten van de maatschappij (industrie, diensten,
werkgelegenheid, zorg, toerisme, energie, …). Ze zijn
ruimtelijk verspreid over Limburg en veelal geënt op
lokaal aanwezig potentieel. Binnen het geheel van
acties ontbreekt evenwel een ruimere gebiedsgerichte
logica en is er vooralsnog weinig oog voor de gevolgen
inzake territoriale cohesie binnen Limburg. Niet het
louter verkavelen van de ruimte in functie van een
nevenschikking van oplossingen voor het ondernemen,
het wonen, de natuur, …, zal een antwoord bieden op de
socio-economische uitdagingen waar de regio voor staat.

Het is precies hierop dat het Territoriaal
Ontwikkelingsprogramma (TOP) Limburg wil inspelen.
TOP Limburg ontwikkelt een geïntegreerde en territoriaal
gelokaliseerde aanpak om de samenhang tussen de
radartjes van het SALK-plan te versterken. In het gebied
‘Centraal-Limburg’ – waar de sluiting van Ford zich
het sterkst laat voelen – wordt maximaal gezocht naar
versterkende ruimtelijke koppelingen tussen de SALK
MID 2012

doelstellingen, acties en andere lopende initiatieven.
Om deze territoriale win-win’s effectief te bereiken
zet Ruimte Vlaanderen met lokale initiatiefnemers
en partners het realisatiegericht TOP proces op met
tijdshorizon 2020. De inzet is een maatschappelijk
project waarin de economische en ruimtelijke
structurering elkaar versterken. Via vernieuwende
tools voor ruimtelijk beleid (ontwerpend onderzoek,
gebiedsgericht beleidskader, proactieve partnerdialoog
en workshops, intergemeentelijke samenwerking)
worden mogelijke optimalisaties en synergiën tussen
territoriale dynamiek geanalyseerd, om het gebiedseigen
ontwikkelingspotentieel van deze regio in beeld te
brengen én vanuit territoriale ontwikkeling mee te
faciliteren.

TOP Limburg wil in de eerste plaats innovatie voor
niche-economieën mogelijk maken met een maximaal
maatschappelijk en ruimtelijk rendement. Het SALK leert
dat voor de herstructurering van de regio niet op één
grote economische speler moet worden ingezet (bijv.
Ford Genk), maar op een brede waaier van vernieuwende
niche-economieën (duurzame energiesystemen,
gepersonaliseerde zorgsystemen, circulaire economieën
voor materiaal- en afvalbeheer, nieuwe maakindustrie,
...) Dergelijke economieën vragen ook creatieve
ruimtelijke strategieën en synergiën die vertrekken van
de ruimtelijke kenmerken van Centraal Limburg. Hierbij
zijn de raakvlakken tussen stedelijke en landschappelijke
systemen typisch voor het gebied.

START 2013

MID 2013
Projectleider T.Op Limburg
RUIMTE VLAANDEREN

project LRM
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“WE WILLEN JOBS!”
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In 2013, de eerste fase van TOP Limburg, werden drie
sporen aangevat die de opzet van een uitgebreide
partnerdialoog onderbouwden. Het mapping-spoor
brengt de huidige ruimtelijke structuren, territoriale
systemen en ontwikkelingspotenties in kaart.
Ontwerpend onderzoek toetst in het tweede spoor
de ontwikkelingsopgaven- en potenties op concrete
test sites. Dit gebeurt in het kader van een nieuw
samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en
het Team Vlaams Bouwmeester dat voorziet in de nodige
vrije ‘out-of-the box’ onderzoeksruimte (LABO Ruimte).
Via het derde spoor wordt TOP Limburg vertaald in een
‘gebiedsgericht beleidskader’, een nieuw instrument in
de ruimtelijke beleidsplanning, voor de operationalisering
van een meer proactief, strategisch en realisatiegericht
beleid op Vlaams niveau.
In functie van territoriale cohesie en gebiedsgericht
beleid draagt Ruimte Vlaanderen bij met een
geïntegreerde aanpak en werkt vanuit dat perspectief
aan een territoriaal ontwikkelingsprogramma voor
centraal Limburg; TOP Centraal Limburg. Deze
opdracht voor ontwerpend onderzoek vormt één van
de drie sporen die vorm geven aan het territoriaal
ontwikkelingsprogramma. Een eerste spoor ‘Mapping’
brengt de huidige toestand van relevante ruimtelijke
structuren en territoriale systemen in kaart. Als tweede
spoor wordt met deze opdracht het ontwerpend
onderzoek ingezet om de ontwikkelingspotenties
van het gebied in beeld te brengen. LABO Ruimte, het
open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams
EIND 2013

Bouwmeester en Ruimte Vlaanderen, voorziet hiervoor
de nodige vrije onderzoeksruimte. Een derde spoor
werkt aan een ruimtelijk beleidskader dat doelgerichte
visievorming rechtstreeks koppelt aan acties en
investeringsprioriteiten. Het eerste en tweede spoor zijn
input voor het derde spoor.

In het tijdsbestek waarin deze opdracht uitgevoerd
werd, van juni 2013 tot en met december 2013,
werden verschillende workshops, gesprekken,
interviews en rondetafels met diverse actoren en
stakeholders georganiseerd. Een deel van de opgezette
interactiemomenten diende om het ontwerpend
onderzoek mee te voeden en uitgewerkte pistes af te
toetsen bij stakeholders en internationale en lokale
experts . De workshops hadden tegelijkertijd ook als doel
het uit te werken beleidskader dat op het ontwerpend
onderzoek volgt, mee te sturen en draagvlak te zoeken
voor potentiële herontwikkeling van de regio.

MID 2014
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“TERRITORIALE AANPAK
GOEDGEKEURD!”

TEAM
ontwerpteam
Via de samenwerking van Maat-ontwerpers met ZUS
[Zones Urbaines Sensibles] bundelen we specifieke
expertise op het vlak van ontwerpend onderzoek binnen
één ONTWERPTEAM. Beide ontwerpbureaus benaderen
hun werk vanuit het ontwerpend onderzoek. De nadruk
ligt daarbij niet op één aanpak maar op de interactie
van verschillende methodes. Het formuleren van
ontwikkelingsscenario's voor Centraal-Limburg vraagt
een benadering die zich zowel focust op de systeemlogica
van processen en dynamieken die territoria (kunnen)
vormgeven, als op een ruime kennis van ruimtelijke
structuren zoals de grotere landschappelijke en
infrastructurele dragers, het bebouwingspatroon,
de verspreiding van functies, … en natuurlijk op
toekomstgerichte scenario's die via ontwerpend
onderzoek uitgewerkt worden.

expertenteam
In functie van de uitwerking en onderbouwing
van verschillende onderzoekssporen en nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden versterkt het ontwerpteam
zich met een groep EXPERTS, voorgezeten door
Maarten Van Acker. Zij staan het ontwerpteam bij met
gericht state-of-the-art advies die de verschillende
ontwikkelingssporen mee versterken. De experts kunnen
steeds buigen op een ruime en onderbouwde ervaring
en vormen het aanspreekpunt van de betreffende
onderzoeksinstelling die het project mede ondersteunen.

historiek infrastructuur
en verstedelijking
dr. ir. arch. Maarten Van Acker
Universiteit Antwerpen

Expertenteam

recreatie en vrije tijd

prof. dr. Hans Mommaas
Universiteit Tilburg (Telos)
wonen

dr. ir. arch. Michael Ryckewaert
Onderzoeker (Steunpunt Wonen)

Ontwerpteam

MAAT & ZUS
Maat-ontwerpers

(projectleider) Peter Vanden Abeele
Filip Buyse
Frédéric Rasier
Laura Nagels

ZUS
Zones Urbaines Sensibes
Kristian Koreman
Christopher De Vries

bedrijfseconomie

prof. dr. Ludo Peeters
Universiteit Hasselt

transitiemanagement

dr. Chris Roorda
Universiteit Rotterdam (Drift)
energielandschap en
integrale duurzaamheid

ir. arch. Marianne Lefever
3E Brussel

Fig. PROJECTTEAM
Maat-ontwerpers & ZUS (Zones Urbaines Sensibles)
versterkt door expertenteam
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PROCES
Onderzoekslandschappen
Bij uitwerking van deze opdracht werd ingezet op het
uitwerken van verschillende scenario's voor een nieuw
ontworpen project voor de regio vanuit twee insteken.
Enerzijds vanuit de concrete ruimtelijke systemen en
structuren (infrastructuren, verstedelijkingspatroon,
landschappelijke onderlaag, ...) en anderzijds vanuit de
territoriale systemen. De territoriale systemen tonen de
specifieke en potentiële dynamieken voor de regio. Het
onderzoek werd uitgevoerd in drie faese en werd op vaste
regelmaat besproken met zeer diverse actoren uit de
regio en met internationale experts.

SPOOR 1: Mappings

Drie fases
In de eerste fase wordt de probleemstelling scherp
gesteld. Ze formuleert een duidelijke starthypothese
rond de economische relance van de regio en analyseert
de bestaande ruimtelijke structuur. Op basis van
de basisstelling dat de regio Centraal-Limburg een
ontworpen landschap is par excellence worden in de
tweede fase nieuwe opgaves ontworpen. We definiëren
drie onderzoekslandschappen voor Limburg: multiproductie, breed verblijf en duurzame energie. In de
derde fase worden de ontwerpen doorvertaald naar
beloftevolle mechanismes voor territoriale ontwikkeling.

mapping Centraal Limburg

SPOOR 2: Ontwerpend onderzoek
FASE 1 (6 weken)
Korte Krachtige Analysefase
A. screening analyse
en ruimtelijke structuur

Territoriale Systemen

Analyse Ruimtelijke
Systemen en Structuren

bestaande gedetailleerd in kaart brengen
bedreigingen en kansen
tendensen (lokaal, regionaal, mondiaal)

B. Vastleggen onderzoeksfocus:
Definiëren deelsystemen

productielandschap
(NU)

verblijfslandschap
(NU)

energielandschap

LAND

STAD

(NU)

FASE 2 (12 weken)
Grondig Ontwerpend Onderzoek
A. Ontwerpend onderzoek op
schaal van ONDERZOEKSLANDSCHAP
- aanpassing naar gewenst,
toekomstig systeem
- impact op ruimte
- optimalisatie van zowel
systeem als ruimte
METHODIEK VAN SNEDES

B. Ontwerpend onderzoek op
schaal van FOCUSGEBIEDEN

multieconomie

breed
verblijf

duurzame
energie

POTENTIEKAART

POTENTIEKAART

POTENTIEKAART

(TOEKOMST)

Focus
1

(TOEKOMST)

(TOEKOMST)

historiek ontwikkeling
woeste land
> gemaakte land
(ENCLAVES)
> tussenland

Focus
2

Focus
3

Synthese AANBEVELINGEN en CONCLUSIES

FASE 3 (3
Synthese

weken)

Opmaak EINDRAPPORT
als wervend, communicatief én strategisch (ivf spoor 3) document

Fig. PROCESSCHEMA
een onderzoek naar de territoriale
ontwikkelingsmogelijkheden in drie fases

AANLEIDING
subtitel
tekst
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Centraal-Limburg is in een nieuwe transformatie beland door de geplande sluiting
van Ford Genk. De inzet vandaag is hoog. Ruimte Vlaanderen wil inspelen op
de actuele en acute nood aan ontwikkelingsperspectieven voor de regio. De
opgave van dit ontwerpend onderzoek is het in kaart brengen van innovatieve
ontwikkelingsscenario’s in het gebied en probeert met name hun ruimtelijke kant te
doorgronden. Dit gebeurt om ruimtelijk-economische strategieën uit te denken die
mogelijke projecten en acties voor de herontwikkeling van Centraal-Limburg op een
duurzame manier voor de komende decennia huisvesten.
Voorliggend onderzoek stelt zich de volgende vragen: Waar ligt het centrale
probleem van de opgave? Wat is de kracht van de regio en hoe vormt dit de basis
voor een nieuw gebiedseigen en diverse economie? Welke territoriale systemen
hebben capaciteit of draagkracht om een dergelijke reconversie mee vorm te geven?

SITUERING
Het onderzoek richt zich op Centraal-Limburg en werkt
op twee schalen, namelijk de regio (30x30km) en de
concrete casegebieden (5x5km). De eerste schaal laat
toe visies op regionale schaal uit te werken waarin de
verschillende strategieën als een globale aanpak kunnen
werken voor een ruimer gebied dat zeer gelijkwaardige
kenmerken heeft. Bovendien laat een dergelijke schaal toe
diverse strategieën samen te testen en in te zetten zonder
onmiddellijk te vervallen in ad hoc antwoorden voor
concrete sites.
Het ontwerpend onderzoek voor Centraal-Limburg
focust op de site van Ford Genk als centraal punt. Via
het uitwerken van een regionale opgave richt het zich
tegelijkertijd op een veel ruimer gebied, namelijk op
de centrale stedelijke figuur van Limburg, de bipool

Hasselt-Genk. Vanuit die regionale opgave komen ook
Maastricht, Maasmechelen, en Houthalen-Helchteren in
beeld die een meer algemene verstedelijking van Limburg
tonen. De plankaart toont ook de belangrijkste grote
landschappelijke eenheden, zoals het Nationaal Park Hoge
Kempen, De Maasvallei en De Wijers (los van de typische
landbouwlandschappen rond Peer of in Haspengouw). Het
ruime kader laat zeer diverse dynamieken en structuren
toe die bepalend zijn om regionale ontwikkeling in beeld
te krijgen.
Daarnaast is ook de meer ingezoomde schaal van de cases
essentieel: het is op deze schaal dat we kunnen toewerken
naar concrete projecten voor de regio. Vanuit de visies op
regionale schaal vormen de cases zooms om uitspraken te
expliciteren en te testen. Deze zooms zijn dus essentieel.

Maas

E313

Albertkanaal
Houthalen-Helchteren
GENK
HASSELT

E314

Maasmechelen

MAASTRICHT

CENTRAAL-LIMBURG:
De focus ligt op Genk, maar relaties met Hasselt,
Maastricht, Maasmechelen en ook het NPHK,
de Maasvallei en de Wijers komen in beeld.

11

5 km

Fig. PROJECTGEBIED
Centraal-Limburg, regio van 30km bij 30km
met een focus op Genk

bron:
Topokaart NGI, eigen bewerking
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LEESWIJZER
Het voorgestelde herontwikkelingsmodel voor de regio
-RE-MINE- werkt in vier stappen die samen voorliggend
rapport structureren.
We vertrekken van de morfologische eigenheid
van het gebied. In tegenstelling tot grote delen van
Vlaanderen kent Centraal-Limburg een redelijk
specifieke verstedelijkingsgeschiedenis met eigen
resulterende patronen. De verstedelijking kreeg er vorm
via opeenvolgende economische ontwikkelingsgolven.
De bijkomende functies werden als geïsoleerde
enclaves in een groen, nauwelijks ontgonnen landschap
ingepast. Later ontstond een eerder generiek suburbaan
woonweefsel dat sterk geënt werd op de industriële
uitbouw van de regio zoals we ze vandaag kennen.

Vanuit de potenties van de regio vandaag zien we
drie mogelijke strategieën voor het opzetten van
een economische relance. In de tweede stap van
het onderzoek worden deze beschreven als drie
mogelijke ontwikkelingslandschappen, namelijk
een productielandschap, verblijfslandschap en
energielandschap. Door de synergie tussen deze drie
strategieën in concrete cases uit te werken leiden ze tot
duidelijke relanceprojecten die op regionale schaal een
meerwaarde hebben. Dit testen we in drie cases op schaal
van 5kmx5km. Deze projecten leiden ook tot nieuwe
ruimtelijke typologieën die de unieke structuur en de
kwaliteiten van de regio mee kunnen versterken. In een
vierde deel wordt dit verder toegelicht.

economische crisis
bestaande industriel model van Centraal-Limburg staat onder druk:
nood aan nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor de regio.

1. morfologie van het gebied
historische ontwikkelingen op
schrale zandgronden via
- geïsoleerde enclaves ‘(tot 1960)
- generiek tussenland (tot vandaag)

4.nieuwe typologieën
economische synergieën leiden tot een
nieuwe ruimtelijke structuur voor de regio

REMINE
CENTRAAL-LIMBURG

3. uitwerken voorbeeldprojecten

mogelijkheden voor de strategieën onderzoeken
in cases met beloftevolle ingrepen:
- Genk Zuid en Noord
- Lanaken
- Maasmechelen

2. regionale strategieën

economische relance via potentievolle
kapitalen eigen aan de regio:
- productielandschap
- verblijfslandschap
- energielandschap

Fig. ONTWIKKELINGSMODEL
territoriale herontwikkelingen in vier stappen

1. HISTORISCHE ONTWIKKELING

WOEST LAND
GEMAAKT LAND
TUSSENLAND
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Centraal-Limburg is door haar specifieke
ontwikkelingsgeschiedenis als regio par
excellence het resultaat van ontworpen
projecten en ensembles. Die bewust
ontworpen projecten vinden hun oorsprong
in het fysisch systeem van schrale
zandbodems en leiden tot heel specifieke
kolonisatiestrategieën. Ieder ontwerp voor
de regio vormde steeds weer de motor voor
een nieuwe ontwikkelingsslag. Een veel
losser en generieker verstedelijkingsproces
van de laatste decennia heeft de ruimtelijke
basis voor de regio vertroebeld. De
verschillende economische, sociale en
duurzaamheidsuitdagingen waar de
regio nu voor staat vragen om een nieuw
ontwerpproject.

HET WOESTE LAND
“De blakke streek der Kempen. Uitgemeten als een zee, in
haar eentonigheid, licht het zanderig oppervlak met kale
bodem, zonder afwisseling, met niets dat die eentonigheid
breekt, tenzij hier en daar enige troppels dennebossen, die
als zwarte vlekken tegen de lucht gestompt staan en het
uitzicht van weemoed en treurigheid nog verhogen.”1
Zo beschrijft Stijn Streuvels in 1923 de regio van de
Limburgse Kempen. De streek ontleent zijn naam aan het
Latijnse campus of Campina - een streek van velden. In
het begin van de negentiende eeuw werd dit uitgestrekte
territorium nog gekend als woeste grond, even steriel als
de zandvlaktes van de kust2. Hasselt en Bilzen waren de
belangrijkste nederzettingen, maar ze bevonden zicht ten
zuiden van het plateau in de meer vruchtbare vallei van
de Demer. Voorts was de streek dunbevolkt en woonden
de Kempenaars verspreid in kleine dorpen en gehuchten,
die door heidevelden, moerassen en laagveen van elkaar
waren gescheiden.

Het desolate karakter was het resultaat van de persistente
en grootschalige ontbossing tijdens de Middeleeuwen.
Wat achterbleef bestond louter nog uit zanderige lagen
en grind waarop enkel heide kon gedijen. Deze arme
bodemsamenstelling leidde ook tot moeizame en povere
landbouw in het algemeen. Deze Limburgse heidegronden
maken deel uit van de grotere Noord-Europese vlakte.
Toch is het landschap in Centraal-Limburg verre van
vlak te benoemen. De Grensmaas sneed een diepe
vallei uit het grind en zand en veroorzaakte een van de
spectaculairste geologische fenomenen in Vlaanderen:
het Kempens Plateau. Een steile rand, met een gemiddeld
hoogteverschil van 45 meter onderscheidt zich prominent
van het omringende vlakke landschap. In de tweede helft
van de 19de eeuw zouden grote delen van het plateau
bebost worden, voornamelijk als houtvoorraad voor
de Waalse mijnindustrie. De helft van dit plateau ligt
vandaag in het Nationaal Park Hoge Kempen.
. Streuvels, S. ; Land en Leven in Vlaanderen, Amsterdam, L.J. Veen, 1923
. Van Acker, M. ; From Flux to Frame. Designing Infrastructure and
Shaping Urbanization in Belgium, Leuven University Press, 2013
1
2

Maas
Kempische Laagvlakte

Kempisch Plateau

Demer

HASSELT

BILZEN

MAASTRICHT

HET WOESTE LAND:
Het fysisch systeem van arme zandbodems op
het kempisch plateau beperkt de ontwikkeling
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5 km

Fig. KAART WOESTE LAND
beeld van het landschap rond 1790 (ferraris), met
kleine kernen en beperkte landbouwontwikkeling

bron:
Ferraris NGI, eigen bewerking

heide en Stiemerbeek - GENK (beeld Jean Massart)

(bron: www.kunstinlimburg.be)
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Nationaal Park Hoge Kempen - ZUTENDAAL

(bron: www.flickr.com)

21

HET GEMAAKTE LAND
In een relatief korte periode zou dit natuurlijk, bijna
maagdelijk landschap transformeren tot één van ’s
lands meest geïndustrialiseerde regio’s. Doorheen
de geschiedenis van Centraal-Limburg zou de
term ‘valorisatie’ systematisch terugkeren in de
projectrapporten of het politiek discours naar aanleiding
van de volgende grootschalige infrastructurele interventie
in deze regio. Deze bijna ‘onaangeroerde’ conditie van het
landschap zou de overheid toestaan, en bijna onbewust
uitnodigen, om telkens haar meest urgente ruimtelijke
verlangens op deze regio te projecteren en om er haar
nieuwe ontwerp en planningsinstrumenten ongehinderd
te ontplooien en zelfs te testen. Grootschalige en dure
interventies, georkestreerd in lange termijn processen,
zouden al snel na de Belgische onafhankelijkheid
aan de regio opgedrongen worden. Om deze regio te
‘ontginnen’, werden vaak programma’s die te groot, of
te gevaarlijk waren om te realiseren in de meer dicht
bevolkte gebieden, (maar die onontbeerlijk waren voor
een volwassen staat) gedumpt in deze regio. De manier

waarop het woeste land werd getemd en verstedelijkt
past dus niet binnen het gangbare model van gestage
concentrische groei, waarbij bestaande dorpskernen
uitgroeien en samenklitten tot één verstedelijkte nevel.

Een significante en terugkerende karakteristiek van
het Kempense verstedelijkingsproject is de inclusiviteit
van haar ontwikkelingen. Autarkische modellen van
verstedelijking maakten systematisch deel uit van de
verstedelijkingsstrategieën doorheen de geschiedenis.
Bouwvelden van woningen en industrie werden
telkens gekaderd binnen de grootschalige plannen
van nieuwe infrastructuurtrajecten. Nieuwe kernen
van verstedelijking, die in staat waren om op quasi
zelfstandige basis te opereren, werden als totaalproject
temidden van het desolate heidelandschap uit de
grond gestampt. Deze historische (semi-)autarkische
verstedelijkingsmodellen kunnen we nog steeds
herkennen als morfologische enclaves in het hedendaagse
diffuse weefsel van Centraal-Limburg.

HET GEMAAKTE LAND:
Transformatie van de regio via enclaves en
golven van eenzijdige economische kolonisatie
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LEGENDE
Recreatie-enclave
Productie-enclave
Grind-/zand-/waterwinning

Voormalige mijnsite
Militair domein
Zorgcampus

5 km

Fig. ENCLAVES
Overzicht van alle bestaande enclaves
in centraal Limburg

bron:
GDI Vlaanderen, eigen bewerking

kolonisatie via enclaves
Doorheen de geschiedenis kunnen we verschillende types
enclaves onderscheiden1.

1. Al sinds de vroege Middeleeuwen zochten schilders
en dichters bewust het afgelegen landschap op. Ook
abdijen vestigden zich in deze Kempen omwille van hun
desolaatheid en de solitude. Afbeeldingen van de Abdij
van Averbode bijvoorbeeld tonen de eerste vormen van
ontginning van het omringende landschap. Naast het
klooster bevonden zich op het grondgebied ook een kapel,
een kerk, een refugehuis, een bibliotheek,… De abdij bood
woonplaats voor ongeveer 230 leden.

2. De enclave van de strafinstelling is ook een type eigen
aan de geschiedenis van deze grensregio. Zo richtte de
Maatschappij van Weldadigheid bijvoorbeeld in 1825 de
kolonie van Merksplas op in haar strijd tegen pauperisme
en als strafinrichting. Het uitgestrekte plan (500 + 600 ha)
werd gestructureerd door de infrastructuur van dreven,
landwegen en een ringkanaal (en later de buurtspoorweg). De kolonie werd uitgerust met hoeves, cipierswoningen, cellen, kerk, school, begraafplaats,… Deze kolonie
bood plaats voor 5000 landlopers.
3. Ook de enclave van het militaire kamp zou doorheen de
geschiedenis zich als een terugkerende verstedelijkingstypologie voor deze regio bewijzen. Het kamp van Leopoldsburg zou de eerste planmatige interventie in deze
regio van de Belgische Staat vertegenwoordigen. In 1835
worden er langs een grid van landwegen en het kanaal
1250 barakken opgetrokken en een koninklijk paleis.
Later zouden nog vele volgen zoals Kleine Brogel, John
Cockerill, vliegveld Zutendaal of Lanaken.
4. De landbouwkolonies maakten deel uit van een ambitieus en grootschalig ontginningsproject van de Belgische
Staat begin de 19de eeuw. De kolonies werden ontwikkeld langs een armatuur van kanaalinfrastructuur en
een aangepast lokaal wegennet. De Kolonie van Lommel
bijvoorbeeld werd uitgerust met hoeves, landbouwgrond,
een kerk, een pastorie en een school en zou tot 120 kolonisten tellen. Later zouden de private kolonies volgen van
Jacqemeyns, Malou Balen, Oude Aard, kolonie van Rekem,
Hoeven Overpelt,…

5. Einde 19de eeuw zagen Duitse industriëlen veel potentieel in de verbeterde bereikbaarheid, het gebrek aan
regelgeving, de goedkope beschikbare grond, de goedkope
arbeidskrachten en het afgelegen karakter van deze regio.
De enclave van de eerste arbeiderswijken, -denk aan die
van Lommel, Neerpelt en Overpelt-, bestond niet alleen
uit de fabrieken maar ook uit de onontbeerlijke arbeiderswoningen, annex een kerk, een school, een casino,
een bedevaartsoord, een speeltuin, landbouwveldjes,… In
Lommel bijvoorbeeld ging het over een terrein van 420
ha, goed voor 640 arbeiders.
6. De mijncité is een van de meest gekende enclaves
binnen dit onderzoeksgebied: Winterslag, Waterschei, Beringen, Eisden, Houthalen, Heusden-Zolder en Zwartberg.
Om de mijnontginning in de Limburgse Kempen werd niet
alleen een grootschalig kader van kanalen, spoorwegen,
buurtspoorwegen en avenues ontplooid. Begin de 20ste
eeuw vinden we op hun kruispunten de mijnconcessies
terug, uitgerust met woningen, scholen, casino’s, kerken,
maar ook parken, voetbalvelden, tennisterreinen, feestzalen,… Het Genks patrimonium vermenigvuldigde van iets
meer dan 500 woningen rond 1900 naar meer dan 4.200
in 1930.
7. Na de Tweede Oorlog zou dit inclusieve ontwikkelingsmodel uiteenvallen in separate programma’s, afzonderlijk
toebedeeld aan aparte sectoren en gewestplanbestemmingen. Langs de armatuur van de gemoderniseerde kanalen en de snelwegen worden de enclaves van de bedrijventerreinen ontwikkeld door intercommunales zonder
arbeiderswoningen, verkavelingen uitgerold zonder eigen
voorzieningenapparaat.
8. De enclave van de sociale woonwijk, zoals Nieuw Sledderlo, vormt de zeldzame uitzondering op deze sectorale
en functionele logica. Deze satellietstad ontworpen in
1970 voor SHM Nieuw Dak zou bij voltooiing 20.000
inwoners tellen en 750 woningen om de Fordarbeiders
en hun gezin te huisvesten. Het plan werd echter nooit
volledig uitgevoerd.

9. Ook vandaag vinden we de logica van de enclave terug,
vooral in gesloten, geprivatiseerde ontwikkelingsinitiatieven zoals het recreatiedomein. Alle vertier en voorzieningen worden aangeboden binnen de site, de enclave plooit
op zich terug, distantieert zich ruimtelijk en functioneel
van haar omgeving en simuleert een oase van vertier
temidden van de uitdeinende verstedelijking.
. Op basis van: Van Acker, M. ; From Flux to Frame. Designing
Infrastructure and
Shaping Urbanization in Belgium, Leuven University Press, 2013
1
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Fig. ENCLAVES
vlbnro: Abdij van Averbode (17de eeuw), strafkolonie Merksplas (1825), militair kamp
Leopoldsburg (1835), landbouwkolonie Lommel (1850), industriële site Société métallurgique
de Lommel (1904),mijnsite Winterslag (1919), Ontwerp industrieterrein E39-Albertkanaal +
Sociale woningen Bolderberg, studiebureau Swartenbroeckx (1966), Nieuw Sledderlo Genk, ontwerp
Van Embden (1970), recreatiedomein Bungalowpark Molenheide (2014)
bron:
afbeeldingen uit doctoraatsverhandeling “From Flux to frame”, dr.ir.arch Maarten
Van Acker, 2011

kenmerken van de enclave
Het inclusieve verstedelijkingsproject van de enclave
blijkt telkens te bestaan uit vier onderdelen die
samen ontworpen en gerealiseerd werden. Ze zorgen
ervoor dat de enclave een hoog "autarkische" of
zelfstandig karakter kent, tenmidden van het woeste
land. De vier onderdelen zijn: de economische
trekker, het huisvestingsprogramma, met bijhorend
voorzieningenapparaat, het infrastructureel raamwerk en
omliggende landschap.
-

-

-

De maatschappelijke, economische of industriële
trekker vormde het initiële ontginningsmotief van de
hele operatie en tegelijkertijd het focuspunt van de
enclave. Hierrond werd ze opgericht.
Het huisvestingsprogramma was onontbeerlijk om
werknemers naar deze afgelegen regio te lokken en
te houden. Verschillende typologieën van boerderij
tot ingenieurswoning werd hiervoor ingezet. Het
bijhorende voorzieningenapparaat (de school, de
kerk, de landbouw, ...) maakte het mogelijk voor
de gemeenschap om te overleven in deze extreem
geïsoleerde conditie.
De infrastructuur herdoopt het woeste landschap tot
‘site’ en door de verbeterde bereikbaarheid verklaart
het raamwerk de omgeving ook als ontwikkelbaar.
Het raamwerk verankert de enclave in een ruimer
netwerk waardoor deze een groter economisch of
maatschappelijk belang krijgt.
Het omliggende landschap werkt als een buffer, ze
isoleert de enclave en biedt afstand ten opzichte
van andere functies. Het landschap biedt vaak wel
extra grondstoffen die het autarkische karakter
versterken. De enclave transformeert daarmee ook het
landschap, bijvoorbeeld via landbouwontwikkelingen,
bosaanplantingen, ontginningen, ...

2.

3.

4.
1.

Antwerpen

schrale zandgronden

Fig. TYPOLOGIE ENCLAVE
De “autarkische” enclave kent vier onderdelen
(1)
(2)
(3)
(4)

economische trekker
woonomgevig met ondersteunende functies
infrastructuren die de enclave verankeren
landschap waarin de enclave ingebed is

Kempense laagvlakte

Kempens laagplateau

Turnhout

Geel

Genk

Hasselt

Limburg als ontworpen project
Doorheen de verstedelijkingsgeschiedenis werd het
centraal Limburgse landschap verschillende keren door
grootschalige ingrepen getekend en hertekend. De aanleg
van de verschillende kanaalinfrastructuren vormde de
eerste grootschalige ingreep. Met als achterliggende
bedoeling om deze regio voorgoed te koloniseren en om
zo veel mogelijk woeste grond te ontginnen, werden de
Kempense kanalen ontworpen als een netwerk dat zich
wijd en fijnmazig vertakte tot in de verste uithoeken van
de desolate streek. Nieuwe infrastructuurtechnologieën
-onder de vorm van de IJzeren Rijn, de buurtspoorwegen,
het Albertkanaal en de Koning Boudewijnsnelwegzouden op hun beurt de eerste kanalen ontdubbelen,
aanpassen of zelfs uitbreiden. Meer nog, deze
infrastructuurprojecten zouden de wijdverspreide figuur
van de kanalen versterken maar ook herinterpreteren als
een armatuur voor nieuwe verstedelijkingstypologieën en
voor de vestiging van de verschillende industrieën.
Het raamwerk van de regio wordt gevormd door diverse
infrastructuren en bewust in elkaar gezette stedelijkindustriële fragmenten die zich beiden nestelen in een
grootschalig halfnatuurlijk landschap van
bossen, vennen, heides en mijnterrils. En net die bewust
ontworpen projecten vormden telkens weer de impuls
voor een bijkomende ontwikkelingsslag.

Het laatste grootschalige "ontworpen project" voor de
regio is het gewestplan dat voor het volledige territorium
alle mogelijke bestemmingen vastlegt. In tegenstelling
tot voorgaande ontwerpen waarin alle onderdelen
van het plan meticuleus samengebracht werden tot
één totaalproject (waarin functies, economische
trekkers, infrastructuren en landschap als één opgave
werden beschouwd), verlaat het gewestplan deze
logica. Dit plan kiest (vanuit haar karakter en opzet als
bestemmingsplan) resoluut voor het louter juridisch
vastleggen van gewenste bestemmingen, zonder het
ruimtelijke raamwerk of de mogelijke samenhang uit
te werken. De ontworpen figuur vervlakt en resulteert
in een meer generieke Vlaamse verstedelijking en
ontwikkeling van het territorium. Het ontworpen project
verdwijnt daarmee langzaam.

Fig. KOLONISATIEGOLVEN
Vier historische fases: - landbouwontginning
met de kunstmatige prairies van de Staatskolonie Lommel (1850), industriële productie in
de zwaar vervuilende en gevaarlijke industrie
bij de Schulte-fabrieken te Lommel (1904),
steenkoolontginning tussen Albertkanaal en kolenspoor, bijvoorbeeld te Winterslag (1919),
auto-industrie Ford Genk (2013)
bron:
afbeeldingen uit doctoraatsverhandeling “From Flux to frame”,
dr.ir.arch Maarten Van Acker, 2011
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Fig. PLAN D’ENSEMBLE
Mijnbouwprojecten vormden een samenhangende ontginning van centraal Limburg
bron:
Loeckx A., Heynen H., Smets M., “Geschiedenis op zoek naar waardig vervolg”, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1991.

Fig. GEWESTPLAN
Het planologisch kader van de jaren ‘70 en ‘80
laat veel ruimte voor verspreide bebouwing

bron:
AGIV

mijnsite winterslag - GENK

(bron: foto door dr. Christian Nolf)
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recreatiepark Hengelhoef - GENK

(bron: Google Earth)
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HET TUSSENLAND
Vanaf de jaren zestig en zeventig verdwijnt langzaam
de ontworpen regionale figuur in het landschap van
Centraal-Limburg. Verschillende fenomenen treden
gelijktijdig op en versterken elkaar. Ze produceren
een uiteengelegde vorm van verstedelijking aan lage
dichtheid: Centraal-Limburg wordt een suburbane
omgeving met grotere infrastructuren en verspreide
bedrijventerreinen. We noemen dit het 'tussenland'.

Met de geleidelijke sluiting van de mijnen werd
volop ingezet op het uitbouwen van veel nieuwe
tewerkstellingsplaatsen voor de voormalige
mijnarbeiders. De industrialisatie van de regio neemt een
sterke vlucht. Verschillende nieuwe bedrijventerreinen
worden ontwikkeld. Het aantrekken van Ford samen
met verschillende toeleveranciers en basisindustrieën
langsheen het Albertkanaal vormt de basis voor het
grootste nieuwe bedrijventerrein, Genk-Zuid. Maar ook
op vele andere plaatsen, vooral op of naast de voormalige
mijnsites, verschijnen nieuwe bedrijventerreinen.De

nieuwe terreinen zijn niet langer gemengde of
autarkische enclaves waar verschillende functies
samengebracht worden: ze focussen enkel op
bedrijvigheid. De ontwikkeling van de regio krijgt nu
vorm aan de hand van mono-functionele sites. Andere
functies dan industrie volgen deze logica. Zo worden
meer en meer recreatiedomeinen, vakantieparken,
zorgcomplexen en gemeenschapsvoorzieningen mee
in het bosrijke landschap ingepast. Tussen deze sites
in worden volop woningen in het Limburgse landschap
gebouwd. Het resultaat is een uiteengelegde stad in een
bosrijk landschap. Een nieuw netwerk van snelwegen en
expreswegen maakt het volledige gebied toegankelijk en
zorgt voor de verdere verspreiding van de functies over
de regio.
De planologische context versterkte mee dit patroon.
Het gewestplan kleurde de beschikbare terreinen voor
alle mogelijke functies, door de ruime beschikbaarheid
aan onbebouwd gebied (vooral bossen), zeer ruim in en
versterkte via zoneringen de scheiding van functies.

HET TUSSENLAND:
Ontstaan van een diffuus stedelijk patroon van
verspreide bebouwing en verbrokkelde enclaves
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Fig. TOPOGRAFISCHE KAART (2010)
Selectie van tussenland in de regio CentraalLimburg: bebouwing aan lage dichtheid en vele
restfragmenten landschap, bos, ...

bron:
NGI, eigen bewerking

STAD vs. LAND
Limburg heeft twee structuren waarop we willen inzetten,
namelijk het uitbouwen van een vernieuwende stedelijke
omgeving (stad) en een boeiend en divers landschap
(land). Beiden bieden een sterk aanknopingspunt voor
het uitbouwen van een gediversifieerde en gebiedseigen
economische en ruimtelijke ontwikkeling, omdat ze
een morfologie, patroon of functioneren kennen die
voor Vlaanderen atypisch is. Door in te zetten op het
versterken van het verschil tussen beide en dit bovendien
op te pakken op schaal van de regio kan een ruimtelijke
onderlegger uitgebouwd worden die de basis vormt voor
nieuwe economische ontwikkelingen.
De regio is vanuit een Vlaams perspectief nog weinig
verstedelijkt. De anders zeer aanwezige patronen van
verlinting, losse verkavelingen en verspreide bebouwing
die een soort nevelstedelijkheid vormen lijken in
Centraal-Limburg veel minder aanwezig. Het tegengaan
van het verder uitzwermen van de verstedelijking lijkt
een belangrijke opgave.

Fig. STAD
Op schaal van Vlaanderen kent CentraalLimburg minder verspreide bebouwing

Centraal-Limburg is naar Vlaamse begrippen ook een heel
groene regio met belangrijke natuurlijke en hydrologische
voorraadfunctie. Ze vormt onderdeel van een ruimer
gebied met dezelfde kenmerken, namelijk de Kempen.
Centraal-Limburg verzamelt op korte afstand een aantal
landschappen die in Vlaanderen uitzonderlijk zijn
omwille van hun omvang, diversiteit en eigen kenmerken.
De Wijers, de Hoge Kempen, de Maasvallei, ... zijn stuk
voor stuk waardevolle entiteiten op regionale schaal.
Met dergelijke rijkdommen die uniek zijn op schaal van
Vlaanderen dient zeer voorzichtig omgegaan te worden.
De kwaliteiten van deze structuur vormen een straffe
troef waarop de verdere economische ontwikkeling van
de regio gebaseerd kan worden. Centraal-Limburg dient
zich daarom te positioneren als grootschalig groengebied
op euregionale schaal. De potentiële schaal van deze
structuur laten ons toe over het gebied na te denken als
een soort Vlaamse Hoge Veluwe.
De tegenstelling tussen stad en land vormt dé ruimtelijke
troef bij uitstek van de regio.

Fig. LAND
Op schaal van Vlaanderen kent CentraalLimburg grote aaneengesloten landschappen

bron:
Corine Land Cover EEA, eigen bewerking
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STAD noch LAND
De waardevolle tegenstelling tussen stad en land staat
echter onder grote druk. Meer nog, ze is in realiteit
op veel plaatsen al vervangen door een mengvorm:
tussenland. De sterke troef van de regio is altijd al het
ruime aanbod aan goedkope en beschikbare grond
geweest. Maar de beschikbare ruimte en het gemak
waarmee deze regio nieuwe ontwikkelingen opneemt
blijkt naast een potentie ook een bedreiging voor de regio
te vormen. Mochten alle op het gewestplan en in andere
bestemmingsplannen ingekleurde bedrijventerreinen
en woonuitbreidingsgebieden ingevuld worden ontstaat
een eindeloze urbanisatie, die te lage dichtheden heeft
om stedelijke voordelen te creëren, maar te weinig
open ruimte overlaat om van een landschap te kunnen
spreken. In dat geval zou het reeds aanwezige patroon
van tussenland de nieuwe basisconditie worden voor
Centraal-Limburg en zouden de ruimtelijke sterke
troeven van het gebied door weinig kwalitatieve
ontwikkelingen ingevuld worden.

0

Licht Stedelijk

Dorskern

Suburban

Landelijk

De uitgedunde stedelijkheid van tussenland biedt
geen voedingsbodem voor innovatieve woonmilieus,
voor de noodzakelijke duurzaamheidsomslag en voor
vernieuwende economische sectoren. Bovendien vreet
deze verspreide verstedelijking aan alle kanten aan de
waardevolle landschappelijke kwaliteiten.

Het gebrek aan stedelijkheid wordt momenteel als
een nadeel gezien voor de verdere ontwikkeling van
Centraal-Limburg. Uitgewaaierde dorpen, lintbebouwing,
verspreide verkavelingen geven de regio en erg
versnipperd uitzicht, maar leggen ook de mogelijke
stedelijke dynamieken uit elkaar. Deze verspreiding
holt de steden uit. De regio lijkt zichzelf momenteel te
verdunnen en dat terwijl verdichting net aan de orde
is. De gouverneur stelde het recentelijk zelf: Limburg
dient stad te worden. "Veel jongeren, zeker de hoger
geschoolden, ruilen onze provincie in voor de grootstad
waar ze creatief en innovatief wel aan hun trekken
kunnen komen. Limburg zal nooit een grootstad hebben,
de provincie kan zich wel in haar geheel ontwikkelen
als stad. Voor innovatieve economische ontwikkeling
hebben we onze jonge, creatieve en innovatieve mensen
zelf nodig. We moeten ze goede redenen geven om
hier te blijven. De uitbouw van de provincie tot de stad
Limburg is daar de belangrijkste voorwaarde toe."
Binnen het concept Limburg = Stad is het essentieel op
zoek te gaan naar logische plaatsen voor intensivering
en verdichting. Tegelijkertijd vragen de belangrijke
aanwezige landschappelijke kwaliteiten van het gebied
om een strategie die deze vrijwaart en net zoekt naar
mogelijkheden voor het extensiveren van de reeds
bebouwde gebieden.
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Fig. DICHTHEDEN
Verdeling van de bebouwingsdichtheden binnen
Centraal-Limburg en definitie van tussenland

bron:
eigen bewerking via GIS-bestanden
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Wo/Ha

zicht op woonwijk Waterschei - GENK

(bron: www.flickr.com)
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zicht op tussenland ten zuiden van Zwartberg - GENK

(bron: www.flickr.com)
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2. TERRITORIALE HERONTWIKKELING

RE-MINE
ALS RELANCE
VAN DE REGIO

43

Het ontwerpend onderzoek probeert het
toekomstbeeld voor de regio zo concreet
mogelijk te maken. Dit beeld laat zich
uitsplitsen in drie complementaire
landschappen: multi-productielandschap,
breed verblijfslandschap en duurzaam
energielandschap. Elk van deze
landschappen vertaalt bestaande en
nieuwe economische potenties naar
ontwikkelingsmogelijkheden voor de regio.

RE-MINE
Met de sluiting van Ford behoeft Limburg een
doorstart- strategie om de +/- 15.000 verloren banen te
compenseren. De nieuwe economische realiteit moet het
zonder een grote internationale autofabrikant of een door
de overheid gesteunde kolenindustrie doen. In plaats van
opnieuw een totaal nieuwe weg aan te kondigen schuift
dit onderzoek, in aanvulling op de projecten van SALK, de
RE-MINE strategie naar voor. Deze strategie gaat er van
uit dat de toekomst voor Limburg gevonden moet worden
in de latent aanwezige kwaliteiten van de regio.

Gebiedseigen
RE-MINE stelt dat Limburg verschillende kenmerkende
karakteristieken heeft die de provincie uitzonderlijk
maken in de Deltametropool. De kwaliteiten die in het
volgende document worden aangetoond door middel van
kaarten en systeem analyses vormen de hoofdstructuur
voor een relance project dat alleen in Limburg zou
kunnen. Een gebiedseigen aanpak die Limburg strategisch
positioneert ten opzichte van de regio waarmee ze
infrastructureel aangesloten is.

Diversificatie
“De Limburgse economie is nog steeds vrij eenzijdig
uitgebouwd rond enkele grote bedrijven in de secundaire
sector. Commerciële diensten of tertiaire sectoren zijn
opvallend zwak aanwezig. Enkele toekomstgerichte
sectoren zoals informatica en onderzoeks- en
ontwikkelingswerk zijn zeer zwak vertegenwoordigd. De
provincie moet haar economisch profiel differentiëren en
verbreden van een te eenzijdig productiemilieu tot een
sterke veelzijdige basis”. (PRSP)
Door telkens op één grote economische speler te wedden
is de Limburgse economie niet zo veerkrachtig. De
harde klappen die werden ondervonden na de sluiting
van de mijnen en nu de Ford fabriek vragen om een
andere aanpak. In het RE-Mine concept wordt ingezet
op economische diversificatie. Op die manier zijn bij het
verzwakken van één marktsegment de effecten voor
de totale tewerkstelling beperkt. Een gediversifieerde
economie is een weerbare economie.

RE-MINE:
Territoriale relance via drie verschillende
gebiedseigen economische strategieën
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5 km

Fig. Alle netwerken, enclaves, belangrijke sites
van het bestaande productie-, verblijfs- en
energielandschap op 1 kaart

bron:
GDI Vlaanderen, eigen bewerking

3 STRATEGIEËN
De specifieke, niet-centrale positie van Centraal-Limburg
in het metropolitaan en economisch systeem van de
Deltametropool (het verstedelijkt deltagebied van
Rijn, Schelde en Maas), maakt dat haar economische
ontwikkeling voorbij de traditionele modellen van
waardecreatie zal moeten worden gedacht. Op zoek
dus naar een territoriale en economische ontwikkeling
die accepteert dat Limburg tussen de dominante
economische motoren in ligt, én streeft naar een
duurzame en dus gebiedseigen ontwikkeling.
Om op deze sterktes en investeringskansen in te
zetten, schuift RE-MINE drie cruciale ruimtelijke
transformatieopgaven voor Centraal-Limburg naar voor:

1. Het multi-productielandschap dat synergiën en crossovers tussen investeerders en sectoren realiseert
uitgaande van het brede productieapparaat en de
aanwezige grondstoffen;
2. Het breed verblijflandschap dat synergiën tussen
het tijdelijk en het permanent verblijven in de regio
mogelijk maakt - in relatie tot wonen, werken,
recreëren en zorg;
3. Het duurzaam energielandschap dat missing links
en synergiën ontwikkelt tussen hernieuwbare
energievoorziening en residentiële, industriële of
landschappelijke ontwikkeling;

De RE-Mine strategie zet daarom in op drie verschillende
gebiedseigen economische strategieën. De eerste
benadrukt de rijke historie van nijverheid en industrie in
het gebied en het aanwezige arbeiderspotentieel onder
de noemer Multi Productielandschap. De tweede gaat uit
van de unieke groenstructuur van Limburg, met name
bekend door het Nationaal Park Hoge Kempen. De laatste
borduurt voort op Limburg als een energie producerende
regio en hoe zij ontwikkelt van een koolstof economie
naar een groene economie.

1. MULTI-PRODUCTIELANDSCHAP

De industrieën die zich in het verleden
vestigden in Limburg hebben gezorgd dat er
een zeer hoogwaardige productieinfrastructuur
aanwezig is. Deze infrastructuur is
aanwezig, zowel in fysieke termen als
in termen van kennis en vakmanschap. De
regio kent veel geschoolde vakmannen en
arbeiders. Het multi-productie landschap
zoekt, middels differentiatie in de aard van
productieactiviteiten naar een breder spectrum
aan productie georiënteerde bedrijven dat kan
inspelen op de bestaande infrastructuren.
Door bedrijven strategisch te clusteren
zouden nieuwe innovatieve bedrijfsvormen
kunnen ontstaan die een diverser spectrum
aan ondernemingen naar de regio trekken. De
nadruk ligt daarbij op het onderzoeken van
mogelijke synergiën tussen bedrijven indien ze
ingeschakeld worden in een kringloopeconomie.

2. BREED VERBLIJFSLANDSCHAP

De Wijers, het Nationaal Park (NPHK) en de
nabijheid van Haspengouw maken van CentraalLimburg een aantrekkelijke regio. In een
sterk verstedelijkte regio als Vlaanderen
(en bij uitbreiding de Deltametropool en
grote delen van West-Europa) waar open
ruimte, landschap en natuur steeds zeldzamer
zijn, heeft Centraal-Limburg een zeer sterke
troef in handen. De uitdaging van het breed
verblijfslandschap is om de balans tussen
verdere ontwikkeling en verstedelijking en het
open en gaaf houden van de landschappelijke
kwaliteiten en het natuurbeheer te behouden.
De groei in de woonmarkt, de zorgsector, en
de recreatiesector en vooral de mogelijke
synergiën tussen deze drie laten toe de
verhouding tussen stad en land grondig te
herdenken in een breed verblijfslandschap.
Via tijdelijke en later permanente bijkomende
gebruikers en bewoners, kan draagvlak gevonden
worden voor diverse stedelijke ontwikkelingen
én het vrijwaren van de open ruimte.

3. DUURZAAM ENERGIELANDSCHAP

Het uitwerken van een duurzaam
energielandschap laat toe links te leggen
tussen hernieuwbare energievoorziening
vanuit de assets van de regio en de
vooropgestelde residentiële, industriële
en zelfs landschappelijke ontwikkeling. Na
de kolenmijnen ligt de focus nu op diverse
andere gebiedseigen energiebronnen zoals diepe
geothermie en biomassa, waar de regio een
specifiek potentieel heeft dat in de rest van
Vlaanderen veel beperkter is. Het uitwerken
van een lokaal gebonden energiesysteem laat
tevens toe gerichter verder te vestedelijken
en ook aan landschapsbouw te doen.
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1. MULTI-PRODUCTIELANDSCHAP

2. BREED VERBLIJFSLANDSCHAP

3. DUURZAAM ENERGIELANDSCHAP

2.1 RELANCE-STRATEGIE

MULTI
PRODUCTIELANDSCHAP
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Limburg werd vroeger ingericht ten behoeve van een industriële productie. Veel
van de werknemers zijn nog steeds werkzaam in typische industriële sectoren en
werden in die zin opgeleid en gevormd. Limburg kent een zeer grote hoeveelheid aan
beschikbare ruimte voor bedrijvigheid. Er is nog veel ruimte voorradig op de bestaande
bedrijventerreinen. Deze sterkte onderkennen zou voorbijgaan aan de bestaande
economische dynamiek. Voor deze bestaande systemen willen we onderzoeken hoe
we ze sterk kunnen houden door in te zetten op dynamische en meer kleinschalige
maakindustrie (gericht op gespecialiseerde productie ipv. massaproductie bijvoorbeeld
via 3D-printing, gericht op de hesteleconomie en Cradle-to-Cradle principes, ...),
distributie en logistiek, innovatieve bio-based chemie (ipv koolstof), op een bouwsector
die inzet op recyclage en systeembouw, ....

AANWEZIG KAPITAAL
Limburg heeft veel grote bedrijventerreinen. Genk-Zuid
zelf is het derde grootste van Vlaanderen en bovendien
ontsloten via spoor, weg en een kanaal. Kortweg,
een ideale locatie voor het uitbouwen van industrële
activiteiten die een grote stroom aan goederen vergen.

Ook de bevolking van Genk, die gedurende de
laatste eeuw van 2.500 naar 60.000 groeide, bestaat
voornamelijk uit arbeiders met technische vaardigheden.
Op dit moment bevinden ondernemers zich echter vaak
geïsoleerd van elkaar. Door de ruimtelijke organisatie is
er weinig kruisbestuiving tussen bedrijven. Hierdoor is
innovatie in Limburg eerder laag.
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LEGENDE
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Fig. BESTAAND PRODUCTIELANDSCHAP

bron:
GDI Vlaanderen, eigen bewerking

POTENTIES VOOR ONTWIKKELING
Door het stimuleren van interactie tussen bedrijven is
er de mogelijkheid om nieuwe innovatieve bedrijvigheid
aan te wakkeren. Ruimtelijk betekent dit dat er meer
plekken voor interactie moeten komen en dat bedrijven
terreinen in relatie tot elkaar moeten worden ontwikkeld.
Niet als naar binnen gekeerde enclaves maar als een
integraal divers systeem.

Onder andere de recyclage sector lijkt belovend voor
Centraal-Limburg. Deze sector die wereldwijd groeiende
is en veel terwerktstelling genereert kent binnen het
gebied een aantal bedrijven die sterk innoveren en
als trekker kunnen fungeren voor mogelijke transities
naar de circulaire economie. Hierop kunnen bestaande
bedrijven die vooral in materialen, grondstoffen, bouw en
productie focussen, mee ingeschakeld worden.

We zien vooral veel ontwikkelingsmogelijkheden in
het uitwerken van een kringloopeconomie in CentraalLimburg waarbij verschillende bedrijven in een gesloten,
circulaire keten geschakeld worden, met nadruk op het
sluiten van de kringlopen tussen de bedrijven (vooral in
de kringloop van grondstoffen, materialen en producten
en dit volgens de principes van Cradle-to-Cradle)
BOUW

De potenties van de aanwezige infrastructuren die
de capaciteit toelaten om grote hoeveelheden bulk
te vervoeren en de ruim beschikbare ruimte om
grondstoffen en materialen op te slaan zou recyclage
een belangrijk element kunnen worden in de Limburgse
economie.
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Fig. NIEUWE SYSTEEMLINKEN
ontginningslandschap, recyclagelandschap, cleantech bedrijven, montage & demontagebedrijven,
kenniscentra, kleinschalige maak- en herstelbedrijven, ...
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5 km

Fig. STRUCTUUR PRODUCTIELANDSCHAP

2.2 RELANCE-STRATEGIE

BREED
VERBLIJFSLANDSCHAP
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Limburg biedt veel aanknopingspunten voor het uitbouwen van brede
verblijfslandschappen, zowel op recreatief vlak, als in functie van zorg en wonen. De
link met de kwaliteiten van het bestaande landschap vormt een grote troef voor het
uitbouwen van specifieke projecten. Het verder uitbouwen van nieuwe recreatieve
clusters die nu reeds opgestart worden, geven hiervan al blijk. Maar dit hoeft geenszins
tot recreatie beperkt te blijven. Ook naar zorg en de grote bijkomende woningopgave in
Vlaanderen toe kan deze regio een belangrijke rol spelen. Hier primeert het beeld van de
groene stadsregio (die inzet op vrijetijdseconomie, innovatieve zorg, wonen, bouw, ...).

AANWEZIG KAPITAAL
De aanwezige landschappelijke kwaliteiten vormen
de basistroeven voor de recreatieve activiteiten in het
gebied. Ze vormen de aanleiding -als een trekker- voor
het inpassen van diverse functies en routes. Vier vormen
van recreatie bepalen het gebied en leiden tot een
breed aanbod, gaande van campings, vakantieparken
met tropische zwembaden, manèges, motorcross- en
racecircuits, golfterreinen, pretparken, shoppingcenters,
evenementenweides, sportterreinen, musea, parken
en sportvliegveldjes. Een breed aanbod aan recreatieve
wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes
verbinden verschillende plekken. De natuurgebieden
en landschappen van het vijvergebied de Wijers, de
riviervallei van de Maas, de bos- en heidegebieden van
de Teut en natuurlijk het Nationaal Park Hoge Kempen,
vormen het aantrekkelijk decor voor deze functies.

Momenteel is de samenhang tussen de verschillende
recreatieve functies eerder beperkt. Vooral het systeem
van routes wordt ingezet om eerder op zich staande
recreatieve enclaves met elkaar te verbinden. De poorten
van het nationaal Park Hoge Kempen vormen eerste
pogingen om functies te koppelen en synergiën te zoeken.
Ook de koppeling met andere sectoren is vrij beperkt.
De heel lokale woonomgeving vormt vandaag nagenoeg
de enige verbinding tussen verschillende economische
sectoren -recreatie, wonen en woonondersteunende
functies, zorg- die binnen een breed concept van
een verblijfslandschap relevante aanvullingen en
synergiën kunnen bewerkstellingen. Er is nood om meer
synergiën tussen de verschillende delen uit te werken
om het draagvlak voor nieuwe maar zelfs bestaande
ontwikkelingen te behouden.
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POTENTIES VOOR ONTWIKKELING
De recreatieve structuur lijkt uiteen te vallen in vier
logica's die telkens eigen potenties voor nieuwe
synergieën bieden.
1. Een heel aantal kleinschalige recreatieve functies en
verblijfsaccomodaties bevinden zich aan de rand van
het Nationaal Park. Het concept van het park gaat er
immers van uit om zo veel mogelijk storende functies
uit het natuurgebied te weren, maar er wel recreatieve
routes doorheen te laten lopen. Het park introduceert
daarom ook het concept van de poorten tot het park, waar
recreatieve programma's samengebracht worden. Deze
poorten bieden specifieke opportuniteiten om ook andere
functies aan te koppelen. De link tussen verstedelijking en
uitbouw van recreatie en zorg is er het sterkst.

2. Een aantal kleinere landschappelijke fragmenten
bevat grote recreatieve monofunctionele enclaves.
Dergelijke gebieden kunnen makkelijk, via verdichting
en functieverbreding, programma opnemen zodat weer
gemengde autarkische enclaves, georganiseerd rond
recreatie, uitgebouwd worden. De grote bestaande
enclaves uitbouwen hoeft daarbij geen aantasting te
betekenen van de landschappelijke kwaliteiten.
3. Op verschillende plaatsen komen nu hoogdynamische,
vooral indoor, recreatieve functies voor. Ze bevinden zich
in het verstedelijkte gebied en kunnen als focus dienen
voor meer gerichte vormen van verdichting.
4. Het eerder agrariche gebied van Haspengouw kent een
meer verspreide vorm van kleinschalige recreatie.
inzetten recreatie voor LANDSCHAPSBOUW
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Fig. NIEUWE SYSTEEMLINKEN
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59

2.

3.

1.

4.
5 km

Fig. STRUCTUUR VERBLIJFSLANDSCHAP
1.Nationaal park met kring kleine recreatieve functies
2.grote monofunctionele recreatieenclaves
3.hoogdynamische indoor-recreatie
4. kleinschalige hoeverecreatie in Haspengouw

2.3 RELANCE-STRATEGIE

DUURZAAM
ENERGIELANDSCHAP

61

De regio Centraal-Limburg groeide uit dankzij de steenkoolmijnen. Ooit was ze
grootschalige energieleverancier voor Vlaanderen. De regio kan opnieuw het voortouw
nemen in het uitbouwen van een echt duurzaam energiesysteem. Die basis kan gevonden
worden in het ondergrondse energiepotentieel van de regio via het aanboren van diepe
geothermische lagen in de ondergrond of via (al dan niet gebiedseigen) biomassa of
afval. Op die manier kan op grote schaal duurzaam elektriciteit én warmte opgewerkt
worden die mee de verstedelijking van de regio kan vormgeven. Dit kan door de
verschillende kringlopen van warmte en energie te herdenken en te kiezen voor systemen
die synergie en uitwisseling tussen specifieke producenten en consumenten opzoeken.

AANWEZIG KAPITAAL
Centraal-Limburg heeft lange tijd een belangrijke rol
gespeeld als energieleverancier voor Vlaanderen.
De steenkoolmijnen leverden brandstof voor de elektriciteitscentrales en voor de industrie (zoals de staalindustrie). Met de sluiting van de mijnen verviel
deze rol. In Langerlo, Genk-Zuid, werd een kolencentrale
opgericht die mee het nieuw te ontwikkelen industrieapparaat van elektriciteit diende te voorzien. Verder bleef
de productie in Limburg lange tijd beperkt. De aanwezige
energieproductie in de regio Centraal-Limburg diversifieert de laatste tijd wel. Duurzame vormen van energieopwekking worden ook in deze regio toegepast.
Het gaat vooral om ruimtelijk eerder generieke vormen
van opwekking, via zon en wind, die zowel op schaal
van een groter terrein als van een individuele woning
uitgebouwd worden.

Het bestaande energiesysteem wordt sterk bepaald
door de aanwezigheid van een paar grotere
centrales en een ruim aanbod aan zeer kleinschalige
energieopwekkingsinitiatieven. Het elektriciteitsnetwerk
met haar knopen (transformatorstations) vormt de
schakel tussen producent en consument en is dwingend in
de locatie van mogelijke nieuwe centrales.
De hoofdfocus ligt momenteel op het opwekken van
elektriciteit. Warmte blijft beperkt tot de schaal van
de individuele woning. Eén project vormt hierop de
uitzondering: de papierfabriek Sappi in Lanaken wekt
warmte en stroom op voor eigen gebruik in een grote
WKK centrale.
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Fig. BESTAAND ENERGIESYSTEEM
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Fig. BESTAAND ENERGIELANDSCHAP
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POTENTIES VOOR ONTWIKKELING
De regio Centraal-Limburg kan, na de steenkoolperiode,
terug een belangrijke energieleverancier worden voor
Vlaanderen en zelfs de Deltametropool. Steenkool is
dan niet langer de natuurlijke hulpbron, maar wel de
duurzame energiebronnen die in de regio aanwezig zijn.

Dergelijke vormen van energie-uitwisseling kunnen
ook tussen andere, meer klassieke vormen van
energieopwekking en grotere energieconsumenten
uitgewerkt worden. De bestaande centrales van Langerlo,
Rotem (gepland), Sappi, of het Remo-stort kunnen
gekoppeld worden aan glastuinbouwconcentraties,
densere woonwijken, recreatieve clusters en
bedrijventerreinen. De ruime aanwezigheid van biomassa
in de regio, gecombineerd met de ligging langsheen
het Albertkanaal laat toe ook biomassa als energiebron
verder te onderzoeken. De specifieke ligging aan de
steilrand van het Kempisch plateau laat bovendien toe
een energiebatterij in te passen die binnen het netwerk
kan instaan voor het uitvlakken van pieken in de
productie.

Het Kempisch plateau vormt de locatie waar een
potentieel vermoed wordt voor het aanboren van
warmwaterlagen in de ondergrond. Via diepe geothermie
zou zowel elektriciteit als warmte opgewerkt kunnen
worden. De elektriciteit kan het net in Vlaanderen
bevoorraden, terwijl de warmte ingezet kan worden voor
diverse warmtevragers die zich in de nabijheid van de
geothermie centrale vestigen.
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Fig. NIEUWE SYSTEEMLINKEN
energie-opslag via waterbatterij, koppeling biomassa-serres-warmteopwekking,
geothermiecentrale en warmtenet, omvorming koolgestookte centrale naar biomassa centrale,
smart-grids, ...
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1.
2.

3.

5.

4.

5 km

Fig. STRUCTUUR ENERGIELANDSCHAP
1. diepe geothermie
2. industriële grootverbruikers + lokale productie
3. concentratie kleinverbruikers
4. reliëfcomponent als basis voor energiebatterij
5. potentieel voor biomassa langsheen Albertkanaal

3. PROJECTEN VOOR DE REGIO

CASES
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DOORVERTALING NAAR PROJECTEN
Volgens de krachtlijnen van het SALK wil ook het TOP
project niet inzetten op 1 nieuwe allesomvattende
economische driver van het kaliber Ford Genk. De
drie economische relancestrategieën die hiervoor
aan bod kwamen, multi-productielandschap, breed
verblijfslandschap en duurzaam energielandschap,
richten zich op een brede waaier aan niche-economieën.
Dit zijn geen kleinschalige economische activiteiten
in de marge, maar nieuwe niches van economieën die
afhankelijk van baanbrekend onderzoek en radicale
vernieuwing een potentieel grote impact op toekomstige
werkgelegenheid en welvaart inhouden. Europees beleid,
maar ook het SALK, richten hun pijlen bijvoorbeeld
op economische trends in hernieuwbare energie,
gepersonaliseerde zorgsystemen, circulaire economieën
omtrent materialen en afvalbeheer, productie van
hoogwaardige biomassa of additieve manufacturing.
Bovendien ligt de nadruk niet op het op zich uitwerken
van deze niches, maar in het koppelen ervan in concrete
projectvoorstellen die verschillende strategieën aan
elkaar linken en op die manier naar meerwaarde zoeken.
Die meerwaarde ligt op vele vlakken. Zo laten synergiën
toe meer kritische massa in een regio te ontwikkelen
die momenteel net te lijden heeft onder een gebrek
hieraan in vele sectoren. Ze laat toe schaalsprongen
te nemen om bepaalde investeringen verantwoord te
maken. Zo worden die in een economy of scale opeens
wel haalbaar voor de regio. Bovendien laten synergiën
ook een zeker tijdspad toe. Deze regio heeft tijd nodig
voor haar herontwikkeling. Initiatieven die op elkaar
inhaken laten toe ook op dat vlak meerwaarde te boeken
en via verschillende stappen, in verschillende ritmes,
ontwikkelingen te realiseren.

Dergelijke aanpak staat ook centraal in de
investeringsagenda van SALK die met het V2O principe
een afstemming op de noden van de regionale activiteiten
nastreeft: Versterk, Versnel en Ontwikkel. Dergelijke
aanpak houdt rekening met de sectoren die nu reeds
sterk staan in de regio en die als basis kunnen dienen
voor toekomstige innoverende niche-economieën. Op
die manier wordt niet ingezet op projecten die volledig
vreemde dynamieken in de regio willen opstarten. De
aanpak laat vervolgens ook toe bestaande capaciteiten

qua patrimonium, arbeidskrachten, infrastructuur
en bedrijfskennis in te zetten voor toekomstige
ontwikkeling. Maar ze laat tenslotte ook duidelijk ruimte
voor sterk innoverende ontwikkelingen die zich op
termijn kunnen ontwikkelen en dat in relatie met andere
dynamieken in de regio en in relatie met partners in
de omgeving. Het V2O-principe voor de toekomstige
economische ontwikkeling van Centraal-Limburg baseert
zich op wat er al is en wat wenselijk is. De V2O-strategie
is een methodiek om zowel op korte als lange termijn
te denken. Deze aanpak lijkt essentieel. Het huidige te
eenzijdige model heeft groeitijd nodig. Maar wij stellen
voor sectoren los te koppelen van tijdsperspectieven. De
meeste aangehaalde sectoren bieden nu reeds aspecten
om te versterken of te versnellen. En voor elke sector
willen we een doorgroeispoor uitwerken dat voorbij
de tewerkstelling in de voor Limburg zo typerende
secundaire sector gaat. Ook de sterke maak-industrie
heeft nood aan ontwikkeling om sterk te blijven.
Bovendien biedt de regio ruimte voor experiment.
Limburg kan als proeftuin ingezet worden om
verschillende nieuwe niches uit te werken, te testen en
te laten ontwikkelen en groeien. Ze kan op die manier
een duidelijke positie innemen als testzone gekoppeld
aan gevestigde universitaire kenniscentra in de wijdere
omgeving (Leuven, Eindhoven, Maastricht, Aachen, ...)

Niche economieën vragen ook vernieuwing en creativiteit
in ruimtelijk denken. Nieuwe typologieën
van woon- en werkomgevingen, nieuwe parameters van
landgebruik, nabijheid, verbondenheid of
verwevenheid, blijken aan de orde. Via het ontwerpend
onderzoek in drie casegebieden willen we tonen hoe de
drie ontwikkelingslandschappen ruimtelijk vorm kunnen
krijgen, hoe ze synergiën mogelijk maken en hoe deze
op hun beurt weer de ruimte mee gaan vormgeven. Op
die manier bouwt de economische herontwikkeling mee
aan gerichte verstedelijking van de regio en tegelijkertijd
aan landschapsbouw. Via ontwerpuitwerking worden
een aantal mogelijk inspirerende (al dan niet haalbare)
projectvoorstellen gepresenteerd die verschillende van
de voorgestelde SALK-projecten in zich mee kunnen
opnemen.

CASES:
Een aantal ontwerpen voor specifieke, beloftevolle
plekken toont het potentieel voor ruimere de regio
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Fig. CASES
1. GENK ZUID & NOORD
2. LANAKEN
3. MAASMECHELEN

bron:
Topokaart NGI, eigen bewerking

3.1 CASE

GENK
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HISTORISCHE ONTWIKKELING 1700 - 1900
Genk is een agglomeratie van verschillende zeer kleine
dorpen die op de randen van het Kempisch Plateau
werden gesticht. Door het desolate landschap en
beperkte mogelijkheden voor landbouw op de schrale
gronden bleven dorpen zeer klein. De gemeenschap was
georganiseerd rondom de kerk en werd verbonden door
onverharde wandelpaden. Genk werd gesticht op het
hoger gelegen stuk waar de Stiemerbeek en Dorpsbeek
bij elkaar komen. Vandaag is de Dorpsbeek niet langer
leesbaar in het aanwezige landschap. De beekvallei werd
volledig ingenomen door de uitbreiding van de stad.

Fig. 1780
agrarische enclaves tussen het
woeste land en de valleien rondom
beken

Legende

Woeste Gronden
Landbouwgrond
Beken

(bron: www.flickr.com)
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HISTORISCHE ONTWIKKELING 1900 - 1960
Met de komst van de kolenmijnen groeide de bevolking in
en rond Genk sterk uit. Naast de mijnsites van Winterslag,
Waterschei en Zwartberg werden arbeiderswoningen
opgetrokken in nieuwe woonwijken. Als reactie op
de mistoestanden bij de uitbouw van vele industriële
gebieden tijdens de industriële revolutie heerste de
idee dat deze arbeiderswijken groene en gezonde
gebieden moesten worden volgens het “Garden city”
concept. Niet alleen werden er woningen ingepast,
maar ook de bijhorende scholen, sportterreinen,
gemeenschapsvoorzieiningen ,... De mijncités vormden
perfect op zich staande kleinschalige stedelijke
omgevingen. De verschillende mijnen waren met elkaar
en het kanaal (kolenhavens) verbonden via zowel het
kolenspoor als de Avenue Charbonnière.

Fig. 1910-1980
Tuinwijken / Cités rondom
de steenkoolmijnen

Legende
Woeste Gronden
Landbouwgrond
Aangeplant bos
Tuinwijk
Spoor
Beken en AlbertKanaal

(bron: www.manifest9.org)

HISTORISCHE ONTWIKKELING 1960 - 2013
Door de investeringen in de steenkoolmijnen bleef een
waardevolle infrastructuur achter. Niet alleen het spoor,
de wegen en het kanaal, maar ook de arbeidskracht en
technische kennis. Deze factoren maakte Genk-Zuid
een interessante vestigingsplek voor Ford om in 1960
een assemblagefabriek te openen. Het bedrijventerrein
organiseerde zich in de decennia die volgende rond
de fabriek. Niet alleen fabrieken met basisproducten,
zoals de plaatstaalfabriek van ArcellorMittal en een
plasticfolieproductiebedrijf vestigden zich hier om de
fabriek van Ford te bevoorraden, ook vele toeleveranciers
en verwerkers voor zowel de auto-assemblage (zelfs
rechtstreeks via conveyor-belt gelinkt aan Ford) als de
plastic- en staalindustrie vestigden zich hier.
Met Ford ontstond ook de opkomst van een rond de auto
georiënteerde verstedelijking. Het groeipatroon van Genk
werd niet meer bepaald door een stedenbouwkundige
visie, maar simpelweg door het uitgebreide
wegennetwerk, van snelwegen, expreswegen en de
bestaande lokale wegen doorheen de bossen.

Fig. 1960
Komst Ford en de ontwikkeling
van Genk Zuid en ontstaan van de
verlinting

Legende
Ford Genk
Uitbreiding wegennetwerk
Spoor
Nevelstad en Verlinting
(bron: www.flickr.com)

(bron: www.flickr.com)
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TENDENS - 2013
De huidige uitbreidingsplannen tonen een difuus
ontwikkelingspatroon zonder duidelijke samenhang dat
verder bouwt op de ontwikkelingen uit het verleden.
Bijkomende bedrijventerreinen worden ingepast
op of naast de voormalige steenkoolmijnen. Nieuwe
woonwijken vullen de mazen tussen de bestaande
woonwijken in en nemen steeds meer bos en landschap
weg. Genk wordt op die manier steeds meer en meer een
uiteengelegde stad waarbij zowat overal de noodzakelijke
dichtheid ontbreekt om van een stedelijke omgeving
te spreken. Dergelijke ontwikkelingen ondermijnen de
inspanning die de laatste decennia zijn geleverd om het
centrum van Genk wél te verdichten of om in te zetten op
meer stedelijke plekken zoals de site van C-Mine. De vraag
stelt zich nu hoe de verdere verstedelijking dan wel vorm
kan krijgen.
Fig. 2012 TENDENS
Diffuus Uitbreidingspatroon
van de Nevelstad

Legende
Uitbreiding bedrijventerrein
Uitbreiding woongebied
Sluiting Genk
Verschillende opties Spartacus Lightrail

(bron: www.ilsbrouxtechnics.be)

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
De huidige tendens is om de ontwikkelingen los
van elkaar te zien. De auto en een fijn netwerk
van weginfrastructuur moeten het geheel laten
functioneren. Dit systeem blijkt echter uiterst tijd,
geld, en energie rovend. Daarnaast versterkt dit
systeem het isolement in de stedelijke structuur. Alle
ontwikkelingen vormen monofunctionele enclaves
naast elkaar. Dit isolement vertaalt zich zowel in
termen van socio-economische segregatie als in termen
van achterblijvende samenwerking tussen bedrijven.
Historische ontwikkelingsstructuren (en infrastructuren)
en restanten van sterkere landschappelijke structuren
bieden een aanknopingspunt om op een andere en meer
duurzame manier over de verdere stedelijke ontwikkeling
van Genk na te denken.

1. RELANCE KOLENSPOOR EN TRANSPORT
GEORIËNTEERDE ONTWIKKELING
De rol van het historische kolenspoor (dat grotendeels als
tracé nog aanwezig is) kan herdacht worden en ingezet
worden voor de verdere ontwikkeling van Genk. Ten tijde
van de ontwikkeling van mijnen rondom Genk vervoerde
het kolenspoor niet alleen maar kolen, maar ook de
arbeiders die elke dag opstapten in de tuinwijken en zo
naar de mijn pendelden. Dit dubbele gebruik liet toen al
de potentie van de structuur al zien. Met de sluiting van de
mijnen werd ook het kolenspoor afgeschreven. De oude
mijngebieden worden nu, één voor één, getransformeerd.
Opnieuw vormt er zich, langs het spoor, een reeks
bestemmingen, zonder dat deze verbonden worden.
De opwaardering van het kolenspoor voor goederen en
Fig. Het oude kolenspoor in As

(bron: www.flickr.com)

personen kan een belangrijke impuls geven aan stedelijke
ontwikkeling langs het tracé. Als bestemmings- en
uitbreidingsplannen er op worden aangepast, zou het
kolenspoor opnieuw de ruggengraat van Genk kunnen
gaan vormen. Deze infrastructuur zou een volwaardig
alternatief kunnen vormen voor de geplande Spartacuslijn
die doorheen het tussenland zal lopen en plekken van
verdichting nauwelijks zal aandoen als bestemming.
2. NETWERK VAN B2B/INNOVATIE CLUSTERS
Doordat bedrijven zich in geïsoleerde enclaves
bevinden is de interactie tussen bedrijven onderling
zeer gering. Dergelijk interactie faciliteert echter geen
technologische innovaties en de mogelijke oprichting
van nieuwe bedrijven en spin-offs. Via clustering kunnen
bepaalde bedrijven strategisch gepositioneerd worden
om synergieën en samenwerking wél te stimuleren.
Door clusters langs het spoor te ontwikkelen zouden
ze ook met elkaar verbonden zijn, waardoor sectoriële
kruisbestuiving ook gefaciliteerd zou worden.

3. VAN BEDRIJVENTERREIN NAAR STEDELIJKE
WERKLOCATIES
Bestemmingsplannen scheiden nu bedrijventerreinen
van woongebieden. De achtergrond hiervan was berust
op de legitieme verontrusting over mogelijke hindern
en gezondheidsrisico’s. Steeds meer industrieën zijn
helemaal niet meer vervuilend, zoals clean-tech bedrijven.
Door bedrijfsvestigingen strategisch te organiseren
zouden op bepaalde locaties woon/werk milieus kunnen
worden gerealiseerd die een gemengde ontwikkeling en
verhoogde dichtheid kunnen doen ontstaan.

Fig. C-mine: een nieuwe werkomgeving

(bron: www.flickr.com)
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Woon/Werk Combinatie
Ontwikkeling

2.

1

3.

4.
5.
B2B hubs in Zuid

6.

fiets-/wandelroute

7.

8.
oude Kolenspoor
9. Relance
icm. Spartacus

Fig. NETWERKEN

1. Stedelijke werklocatie Watersshei / Cristal Stadion
2. Station en stedelijke werklocatie Zwartberg
3.Logistieke HUB Genk Noord
4. Hermes en C-Mine
5. Stiemerbeek / Centrum
6/7/8 Genk Zuid

PROGRAMMASTRATEGIE
De clusters langs het Kolenspoor zijn allemaal anders
door oa. hun ruimtelijke kwaliteiten, de compositie van
bedrijfstypes, de aanliggende functies en de aansluiting
op nabijgelegen infrastructuren. Door deze kenmerken
in te zetten om het karakter van een bedrijventerrein te
versterken kunnen specifieke werklocaties voor specifieke
sectoren worden gevormd.
1. SYNERGETISCHE CLUSTERS
Een gediversifieerde economie moet ook verschillende
faciliteiten kunnen bieden aan verschillende
ondernemingen. Terwijl bedrijventerreinen nu juist
altijd heel generiek aangelegd en gebruikt worden ,
zou hier een begin gemaakt kunnen worden van zeer
gemengde bedrijfsomgevingen die stimulerend werken
voor onderlinge uitwisseling tussen bedrijven maar ook
met het omliggende stedelijke weefsel. Aan de hand
van kansrijke sectoren, samenwerkingen en integrale
projectvoorstellen kunnen clusters worden gevormd die
dergelijke innovaties stimuleren en bedienen.
2. INTEGRALE KETENS
Clusters lijken in eerste instantie een tegenstelling
te vormen met integratie. Hier vormt het kolenspoor
een belangrijke rol. Door rondom haltes business-tobusiness gebieden te ontwikkelen kan interactie tussen
de verschillende clusters worden gestimuleerd. Ook
bieden dergelijke gebieden kansen voor het vestigen
van faciliteiten voor werknemers die doorgaans 9 uur
per dag op grijze bedrijventerreinen doorbrengen.
Dergelijke faciliteiten verstedelijken de aanwezige
bedrijventerreinen en maken koppelingen met andere
functies en eventueel zelf wonen, mogelijk.

Fig. Bedrijventerrein Novartis in Basel als referentie

3. RECYCLAGE INDUSTRIE
Een veel belovende sector is de eerder genoemd
recyclage-industrie. Met name Genk-Zuid springt eruit
als een kansrijke locatie omwille van de beschikbare
ruimte (en vooral de grote percelen op de site van Ford,
de reeds aanwezige bedrijven uit deze sector die op de
site aanwezig zijn en de specifieke ligging langsheen
het kanaal en de spoorweg (met connectie via de
Montzenroute naar Antwerpen en Ruhrgebied). Terwijl
Genk-Zuid zich kan toeleggen op grootschalige productie
en demontage-activiteiten binnen de kringloopeconomie,
kunnen de andere sites zich specialiseren in andere
aspecten van recyclage, zoals onderzoek naar recyclage
van materialen, high-tech productiefaciliteiten met een
meer stedelijk karalter (zoals 3D-printing), tot creatieve
vormgeving met recyclage producten en innovatieve
bouwtoepassingen met hergebruikt puin.
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DIENSTEN

CREATIEVE
SECTOR

RETAIL
COMMERCIE

MAAK INDUSTRIE

RECYCLAGE /MATERIALEN
INDUSTRIE
Fig. PROGRAMMA
Economische diversifiëring moet leiden
tot een veerkrachtigere economie en samenleving

ONDERZOEK

LANDSCHAPSSTRATEGIE
Door het diffuus stedelijk patroon raakt het landschap
rondom Genk ook steeds meer gefragmenteerd. Dergelijke
ontwikkelingen versnipperen het aanwezige landschap
en maken het minder ervaarbaar. Tuinen privatiseren
het groen. Bovendien beperkt de versnippering de
ecologische kwaliteiten en de mogelijkheden voor
waterinfiltratie en buffering. De bestaande structuren
van het zandplateau en de beekvalleitjes worden immers
sterk aangesneden. Dergelijke ontwikkelingen plaatsen
het waardevolle groene karakter dat Limburg juist zo
aantrekkelijk maakt onder druk.
1. VERBINDINGEN TUSSEN GROTE LANDSCHAPPEN:
Kijkend naar de kaart van Genk ziet men latente
structuren. Verbindingen die er ooit waren maar die er
door onhandig gepositioneerde ontwikkelingen, niet
echt meer zijn. De structuur van de oorspronkelijke
beekvalleien zijn hier een helder voorbeeld van. Door
deze verbindingen weer als leidraad te nemen ontstaan
interessante mogelijkheden om de verschillende
resterende grotere landschappelijke eenheden, zoals
het natuurgebied de Teut, De Wijers, de Maten en het
Nationaal Park Hoge Kempen, met elkaar te verbinden.
Zo kan het gebied rond het Albertkanaal een interessante
toegang bieden vanuit Hasselt, via de Maten, naar het
nationaal Park Hoge Kempen.

Fig. natuurgebied Kattevennen,Genk

(bron: www.flickr.com)

2. GROEN-BLAUWE VERBINDING STIEMER- EN
DORPSBEEK
De Stiemer- en Dorpsbeek zijn twee typische voorbeelden
van natuurlijke structuren die het landschap bepalen
op de rand van het Kempische plateau. Ze werden
echter door de aanleg van verschillende infrastructuren
en bijkomende bebouwing sterk verstoord. Op de
knooppunten waar de beken samenkomen met stedelijk
weefsel wordt ook de hydologische functie van de beken
beperkt en ontstaat er overstromingsrisico. Zodoende
is het wenselijk om de Stiemerbeek en de Dorpsbeek
weer te introduceren als structurerende elementen in de
organisatie van Genk. Dit kan als landschapsverbindende
structuren, als natuurverbindingen, in functie van de
waterhuishouding en voor het inpassen van diverse
zachte/recreatieve netwerken
3.VERWEVING GROENE STRUCTUUR MET
UITBREIDINGSPLANNEN
Door een aantal landschappelijke verbindingen door te
trekken door het stedelijk weefsel komt de identiteit van
de Kempen de stad in. Door ontwikkeling te koppelen
aan het herstellen van grote structuren kan ook een
economisch model worden gevormd dat voor beide loont.
Woningen in mooie groengebieden en het herstel van
ecologische hoofdstructuur.

Fig. molen aan de Stiemerbeek in Genk

(bron: www.flickr.com)
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3.
2.

1.

Fig. LANDSCHAP
1. Groen blauwe verbinding Stiemerbeek
2. Verbinding Terril Winterslag en
3. Verbinding tussen NPHK en Watershei

POTENTIES VOOR ONTWIKKELING
Synergiën tussen verschillende vormen van
bedrijvigheid kunnen worden gestimuleerd door het
kralensnoer model langs het oude Kolenspoor. Recyclage
is één sector die een goede kandidaat zou kunnen zijn.
Tegelijkertijd houden de principes stand voor elke
andere vorm van industrie. Langs het spoor zou de hele
keten van de recyclage industrie kunnen plaats vinden

van materiaal verwerking, montage en demontage van
producten (die ruime mogelijkheden bieden voor de
geschoolde en ervaren arbeidskrachten), productie van
nieuwe grondstoffen en materialen, via gespecialiseerde
retail gekoppeld aan design (en designopleidingen) tot
hightech onderzoek en clean-tech maakbedrijven die
vooral hoogopgeleiden tewerkstellen.

3.
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kleinschalige
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Fig. SYNERGIËN GENK

2.
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LEGENDE
Eco-connection
Park
Canal

Railroad

Main attractor
New development
Recreational route
Brook

Main road

Fig. ONTWIKKELINGSVOORSTEL GENK

GENK:
Inzetten op het ontwikkelen van nieuwe stedelijke en
economische centraliteiten langsheen het voormalige
kolenspoor. Elke project zoekt verbinding tussen
de landschappelijke structuur, herwaardering van
het monumentale mijn- en industrieel erfgoed, en
toekomstgerichte circulaire economische ontwikkeling.
Door het ontwikkelingspotentieel van deze drie samen
te zien kan een integrale gebiedsontwikkeling in Genk
plaatsvinden die economische groei mogelijk maakt,
natuurontwikkeling bevordert en de identiteit van de
stad accentueert.
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Fig. COLLAGE ONTWIKKELINGSVOORSTEL GENK
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3.2 CASE

LANAKEN
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HISTORISCHE ONTWIKKELING
Onderstaande schema's geven de evolutie van het gebied weer vanaf de eerste nederzetting in het WOESTE
LAND, over de economische ontwikkelingen via diverse soorten enclaves in het GEMAAKTE LAND en het
ontstaan van verspreide bebouwing en verlinting in het TUSSENLAND, tot een mogelijk beeld van te verwachten
ontwikkelingen in de toekomst uitgaande van het TRENDSCENARIO.

armatuur
kern

landweg

Fig. 1780
agrarische nederzetting in woest
landschap met twee enclaves

armatuur
spoorweg

kern/verkaveling

kanaal

verlinting

autoweg

Fig. 1960
verschillende enclaves (campings,
bedrijventerreinen, sportcluster)
en uitgroei tussenland
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armatuur
spoorweg

kern/verkaveling

kanaal

verlinting

autoweg

NPHK

Fig. 2010
verdere fragmentatie van tussenland via op zich staande enclaves

armatuur
spoorweg
kanaal

kern/verkaveling

autoweg

verlinting

Spartacus

NPHK

Fig. TREND
enclaves sluiten Lanaken af van
Maastricht en Nationaal Park

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
Hoe dient de verdere verstedelijking van Lanaken vorm
te krijgen? Op welke functies dient ingezet te worden?
Welke economische meerwaarde kan uitgewerkt worden
tussen de verschillende ontwikkelingen?

Momenteel richt Lanaken zich met de rug naar Maastricht
en de Nederlandse grens, terwijl het net zeer strategisch
kan zijn om uitdrukkelijk de link te leggen met de
stedelijke ontwikkelingen in Maastricht en een heel
specifieke voorstad te worden. Tegelijkertijd zorgt de
verder ontwikkeling van recreatieve enclaves ervoor dat
Lanaken ruimtelijk afgesneden geraakt van het Nationaal
Park. Tussen de kern en het natuurgebied in worden meer
en meer introverte en geprivatiseerde recreatiedomeinen,
stoeterijen, vakantieparken en dergelijke ingepast.
Als potentiële voorstad is die link met het Nationaal
park echter essentieel. Via gerichte verstedelijking en
het toevoegen van specifieke functies kan Lanaken de
link vormen tussen het stedelijk gebied Maastricht en
het Nationaal Park. Op die manier krijgt de gemeente
een duidelijke rol en ontwikkelingsperspectief in het
reconversiegebied centraal Limburg.
Om die rol als verbindingsfiguur tussen STAD (stedelijk
gebied Maastricht) en LAND (Nationaal Park) waar te
maken, dient sterk ingezet te worden op het uitwerken
van linken tussen beiden. De verschillende netwerken
vormen daarom de basis voor verdere ontwikkeling
van het gebied. Drie types van netwerken verknopen in
Lanaken, namelijk bovenlokale functionele verbindingen,
bovenlokale recreatieve verbindingen en lokale
verbindingen in het woonweefsel.
Ref. wandelpad langs woonproject

1. BOVENLOKALE FUNCTIONELE NETWERKEN:
Lanaken kan in plaats van een generieke woonvoorstad
te worden ook duidelijk inzetten op het aanbieden van
specifieke diensten op het vlak van zorg (zie verder).
De Spartacusverbinding (geplande lightrail) en de N77
vormen vlotte verbindingen met Maastricht en kunnen
sturend zijn in het opnemen van bovenlokale zorgfuncties
en specifieke bedrijvigheid op de Albertknoop in relatie
tot kenniscentra in Maastricht.
2. BOVENLOKALE RECREATIEVE NETWERKEN:
Verschillende routes, voor fietsers, wandelaars, ruiters,
mountainbikers,... linken de bestaande en nieuwe
recreatieve functies in Lanaken met Maastricht en
het Nationaal Park. Het bundelen van deze routes en
het strategisch positioneren van nieuwe functies kan
deze verbindende figuur veel sterker maken. Ook de
landschapsontwikkeling (zie verder) kan hierop inspelen
door de groene landschappelijke figuur vanaf het NP door
te trekken langsheen de Maas naar Maastricht.
3. LOKALE NETWERKEN IN HET WOONWEEFSEL:
Verschillende kleinschalige padennetwerken garanderen
de doorwaadbaarheid van Lanaken op strategische
plekken. Ze laten toe linken te leggen tussen diverse
woonondersteunende functies of tussen de uit te bouwen
zorgfuncties (bijvoorbeeld voor thuisverzorging, ...).
Deze lokale netwerken kunnen gekoppeld worden aan
een fijnmazige padenstructuur die tevens instaat voor
regenwaterretentie en die de drager van de publieke
ruimte vormt.
Ref. paardenvoorzieningen langs recreatief netwerk

(paardenpension, Happel Cornelisse Ar.)
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NATIONAAL PARK

2.

fiets-/wandelroute

ruiternetwerk
beek

regenwaterretentie
paden dorpsleven

3.
steenweg N77
lightrail/pendel

1.

Fig. NETWERKEN
1. bovenlokale functionele netwerken
2. bovenlokale recreatieve netwerken
3. lokale netwerken in het woonweefsel

MAASTRICHT

PROGRAMMASTRATEGIE
De bestaande bebouwingsstructuur van Lanaken kent een
lage dichtheid. Buiten de kleine historische dorpskern
behoort het integraal tot het tussenland. Vanuit deze kern
werd langsheen omliggende landbouwwegen gebouwd
en verder bijgebouwd. Het open landschap verkamerde
op die manier. Het resulterende weefsel is eerder
poreus te noemen en kan op zich nog veel bijkomende
functies en bebouwing opnemen. De bestaande strategie
bestaat er in om deze binnengebieden omgeven door
bebouwingslinten in te vullen met woonverkavelingen. Op
die manier wordt aan een lage dichtheid verder gebouwd
aan het bestaande bebouwingsweefsel. Bovendien omvat
deze verdere verstedelijking van het gebied momenteel
geen strategie naar diversifiëren van de functies in de
kern. De nadruk blijft er hoofdzakelijk liggen, onder
impuls van de geldende bestemmingsplannen, op het
uitbreiden van het monofunctionele woongebied.
Het bestaande weefsel heeft echter nood aan een
functionele verbreding om antwoord te bieden aan een
aantal maatschappelijke noden (vraag naar meer zorg
en meer recreatie) en om op een zinvolle manier een
draagvlak te ontwikkelen voor het uitbouwen van een
sterker meervoudig woonweefsel. Het bestaande weefsel
heeft een te lage dichtheid aan bewoners en gebruikers
(en daardoor te lage financiële basis) om nog bepaalde
functies te huisvesten. Lanaken dreigt op die manier echt
een slaapdorp te worden.

Ref. serrebouw op bestaand gebouw

(Lufa Farms, Montreal-Canada)

De strategie voor Lanaken bestaat er in de verdichting van
het dorp te koppelen aan diverse functies. Het draagvlak
hiervoor kan gevonden worden door de link tussen
Lanaken en Maastricht veel sterker uit te bouwen en net
in te zetten op diverse functies die voorzieningen worden
binnen het ruimere stedelijk gebied. De poreuze structuur
van Lanaken laat dan toe in de bebouwingskamers nieuw
programma te clusteren.
Verschillende functies kunnen opgenomen worden.
- Vanuit de link tussen Maastricht en het Nationaal
Park kunnen recreatieve functies ingepast worden
die vooral inzetten op stedelijke recreanten zoals
manèges, vakantiewoningen, sport, wellness, camping,
kinderboerderij, ...
- Als voorstad kunnen vormen van collectief wonen
voor diverse doelgroepen (tijdelijk, vakantie,
buitenverblijf, permanent, zorgwoning, ...) opgenomen
worden.
- Lanaken kan sterk inspelen op de groeiende nood,
vooral in Nederland, voor bijkomende en kwalitatieve
zorgfuncties zoals revalidatie, groepspraktijken,
zorghotel, specialisatieziekenhuis, ...
- Ook de Albertknoop kan hierin gepositioneerd
worden. Momenteel richt deze zich vooral op logistiek,
maar zo dicht bij kenniscentrum Maastricht met oa
specialisatie op het vlak van "health" kan meer op de
biomedische productiesector ingezet worden. Ook
specifieke teelten in serres, bijvoorbeeld gekoppeld
aan de WKK van Sappi, kunnen hierin een rol krijgen.
Ref. wonen aan het bos

(woonproject, Lava Ar.)
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interactie
NATIONAAL PARK

1.

3.

2.

4.
raakpunt
ALBERTKNOOP

Fig. PROGRAMMA
1. recreatieve functies ifv NP
2. woonfuncties
3. zorgfuncties
4. productie in de biomedische sector

LANDSCHAPSSTRATEGIE
De bestaande recreatieve ontwikkelingen vestigen zich
vandaag op de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen.
Alle voormalige functies, zoals het sanatorium (huidig
revalidatieziekenhuis) worden waar mogelijk uit het
park geweerd. Maar de kring van recreatieve enclaves
vormt landschappelijk wel een sterke breuk tussen het
verstedelijkte gebied en het Nationaal Park.
Bij de reconversie van het gebied kunnen twee
landschapstrategieën ingezet worden om de link tussen
het stedelijk gebied Maastricht-Lanaken en het grote
natuurgebied te versterken en de druk van recreatieve
functies op het Nationaal Park te beperken. Het park
wordt niet letterlijk uitgebreid, maar beide landschappen
vullen het natuurgebied wel aan en zoeken tegelijkertijd
de grens met het park op.

1. PATCHWORKLANDSCHAP: de verkamerde structuur
van het bebouwde rasterweefsel van Lanaken laat veel
open ruimte in binnengebieden achter. Deze zijn nu
eerder restruimtes die geen rol spelen in de structuur van
Lanaken. Het zijn woonuitbreidingsgebieden die wachten
op verdere invulling met woonverkavelingen. Deze
kamers kunnen echter ingezet worden om de mogelijke
bijkomende recreatieve functies, zorgvoorzieningen
en geplande woningen op een heel andere manier op
te nemen. Door bebouwing te concentreren en zo veel
mogelijk open ruimte onbebouwd te laten ontstaat een

Ref. naar school gaan rondom een groene kamer

(Kleuterschool, Tezuka Ar.)

structuur van kleinschalige collectieve binnentuinen
met specifieke recreatieve en verblijfsmogelijkheden.
Diverse routes linken de binnengebieden tot één nieuw
publiek toegankelijk gebruikslandschap. Dit landschap
neemt de druk op het Nationaal Park over. De open
ruimte in de binnengebieden kan groen en open blijven
door ze net te koppelen aan ruimere bouwmogelijkheden
(geconcentreerder en hoger) en door diversere functies
toe te laten. De structuur van verbindingen dient publiek
te zijn, maar het binnengebied zelf mag collectief privaat
domein worden, horende bij de functies die er ingebracht
worden. Enkel het netwerk van strategische routes vormt
hier de publieke investering.
2. PARKLANDSCHAP: Een ruimer opgezet recreatief
parklandschap vormt een duidelijke link tussen het
Nationaal Park, de Maasvallei, Maastricht en het open
landschap van Haspengouw. Hier worden grotere
fragmenten open ruimte, vaak met een landbouwfunctie,
of uitgebouwde recreatieve functie (manège, stoeterij,
sportvelden, kasteeltuinen...) aan elkaar gekoppeld
tot één landschapspark. De nadruk ligt niet op
natuurontwikkeling maar op gecultiveerde, ingerichte en
onderhouden landschappen in grotere diversiteit dan het
natuurlijke landschap van het Nationaal Park. Specifieke
bebouwing en inrichting van het gebied laten toe het
gebied op diverse manieren te gebruiken.

Ref. wonen aan een groene collectieve tuin

(Ecowijk Lanxmeer, Culemborg-Nederland)
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1.

2.

Fig. LANDSCHAP
1. natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen
2. patchworklandschap
3. verbindend parklandschap

3.

POTENTIES VOOR ONTWIKKELING
Punctuele verdichtingen met specifieke functies in het
poreuze bebouwingsweefsel worden gekoppeld aan
specifieke netwerken die deze functies met elkaar en
de twee grote trekkers -stad en land- verbinden. Op die
manier ontstaat een netwerk van elkaar aanvullende
voorzieningen in functie van de strategie van het brede
verblijfslandschap. Zorg, recreatie, verblijf, onderzoek en
productie worden gekoppeld.

Het ontwerpvoorstel hiernaast verbeeldt de voorgestelde
nieuwe programma-onderdelen, de ingrepen in het
landschap en de nieuwe netwerken.

3.

recreatieROUTE

S
dagverblijfCENTRUM
natuurgebied
MANTELzorg
manège
sportinfrastructuur
THUISzorg

1.

H
zorgHOTEL

centrum

V
vakantiehuis

verzamelPRAKTIJK

camping
revalidatieKLINIEK
recreatieROUTE
biomedisch
kennisbedrijf

farma industrie

2.

Fig. SYNERGIËN LANAKEN
1. diverse functies in het breed verblijfslandschap
2. specifieke productie, gekoppeld aan onderzoek en zorg
3. recreatieve linken met het Nationaal Park

UNIVERSITAIR
ziekenhuis
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LEGENDE
NPHK

Collectief programma/wonen

Regenwaterretentie/pad dagelijks gebruik

Groen binnengebied

Collectieve voorziening

Beek

Landschapseenheid

Recreatief netwerk

Spoorweg Albertknoop-NL

Multimodale knoop(+parking)

Menroute (paarden)

Jaagpad/fietsroute

Industrieterrein

Spartacus BE-NL

Hoofdwegennet

Parking

Autoroute BE-NL

Dorpsstraten/raster

1 km

Fig. ONTWIKKELINGSVOORSTEL LANAKEN

LANAKEN:
Diverse netwerken - woon-werk, zorggerelateerd,
recreatief, ... - linken nieuwe ontwikkelingen in het
poreuze woonweefsel van Lanaken aan het Nationaal
Park en aan Maastricht. Een extensieve vorm van
punctuele verdichting in het poreuze weefsel voegt
specifieke functies toe en zorgt voor verweving.
Tegelijkertijd laat het voldoende groene ruimte vrij
als basiskwaliteit van de woon-, zorg-, en recreatieve
programma’s.

103

Fig. COLLAGE ONTWIKKELINGSVOORSTEL LANAKEN
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3.3 CASE

MAASMECHELEN
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HISTORISCHE ONTWIKKELING
Onderstaande schema's geven de evolutie van het gebied weer vanaf de eerste nederzetting in het WOESTE
LAND, over de economische ontwikkelingen via de grote mijnenclave in het GEMAAKTE LAND en het ontstaan
van verspreide bebouwing en verlinting in het TUSSENLAND, tot een mogelijk beeld van te verwachten
ontwikkelingen in de toekomst uitgaande van het TRENDSCENARIO.

kern

Fig. 1780
agrarische enclaves tussen het
woeste land en de maasvallei

armatuur

spoorweg

buurtspoorweg

kern/verkaveling

kanaal

verlinting

autoweg

Fig. 1960
de mijnenclave met bijhorende
tuinwijken en het grind/zandontginningslandschap
transformeren het gebied
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kern/verkaveling
armatuur

autoweg

verlinting
NPHK

Fig. 2010
De mijnenclave valt uiteen in
verschillende monofunctionele
enclaves

kern/verkaveling
armatuur

autoweg

verlinting
NPHK

Fig. TREND
Steeds meer eenzijdige enclaves
worden naast elkaar uitgebouwd

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
De grondlagen onder delen van Centraal-Limburg
bieden (waarschijnlijk - er is hier bijkomend technisch
onderzoek voor nodig) potenties voor het aanboren van
water op hoge temperatuur. Via een diepe geothermiecentrale kan deze warmte omgezet worden in elektriciteit
en kan bovendien de restwarmte van de centrale
ingezet worden als warmtebron voor diverse functies.
Om economisch en technisch haalbaar te zijn, wordt
uitgegaan van een economy of scale. Een heel grote
centrale kan een duidelijke meerwaarde betekenen op
schaal van Vlaanderen en de hoge kosten voor dergelijke
diepe grondboringen (3-5km) rechtvaardigen. Dergelijke
centrale kan een groot deel van de hernieuwbare
energie op schaal van Vlaanderen voor haar rekening
nemen (het exacte potentieel in Megawatt hangt af van
de temperatuur van het grondwater en de hoeveelheid
die opgepompt wordt). Dergelijke centrale zal bijgevolg
ook veel restwarmte produceren. Deze kan in een
ruime perimeter rond de centrale ingezet worden
(5km is optimaal, 30-40 km maximaal maar met groot
rendementsverlies).

De warmtebron vormt de basis voor verdichting van
Maasmechelen tot een nieuwe autarkische enclave waarin
verschillende functies samengebracht worden in één
duidelijke figuur aangeschakeld op het warmtenetwerk.
Verschillende functies worden in cascade ten opzichte
van elkaar geschakeld:

Ref. geothermie-centrale (capaciteit 2MW)

(Kalina power plant, Husavik-Ijsland)

-

-

-

PRODUCTIE: De ruime hoeveelheid restwarmte kan
ingezet worden in functie van productieprocessen
zoals die van prefab betonindustrie, waarbij grote
hoeveelheden producten gedroogd dienen te worden.
(deze industrie kan in een keten geschakeld worden
met nieuwe lokale ontginningen). (restwarmte van
ongeveer 150°-110°)
ZORG/RECREATIE: Daarnaast kan de restwarmte
gebruikt worden voor diverse grootverbruikers in
de zorg en recreatiesector, zoals zwembaden, hotels,
vakantieparken, ziekenhuizen en zorginstellingen.
(restwarmte van ongeveer 90°)
WONEN: Tenslotte kan de restwarmte van deze
functies ingezet worden voor het verwarmen van
groepswoningen en zelfs (bestaande) individuele
woningen . (restwarmte 60°)

De geothermische centrale levert elektriciteit voor
het Vlaamse energienet en wordt het best gepland in
de nabijheid van het bestaande transformatorstation.
De steilrand van het Kempisch Plateau kan bovendien
ingezet worden om een energiebatterij in te passen. Deze
buffert de continue stroom elektriciteit in functie van
pieken en dalen in de vraag. Bij overschot aan elektriciteit
wordt water omhoog gepompt, bij grote vraag naar
elektriciteit stroomt het naar beneden en drijft het een
turbine aan die weer elektriciteit opwekt.

Ref. energiebatterij aan steilrand

(Hohenwarte 2 power station, Hohenwarte-Denemarken)
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ENERGIEBATTERIJ

1.

110°
DIEPE GEOTHERMIE

2.
90°

3.
60°

Fig. NETWERKEN
1. productie
2. zorg en recreatie
3. wonen

PROGRAMMASTRATEGIE
Het warmtenet vormt de basis voor de verdichting en
programmatische ontwikkeling van Maasmechelen tot
een nieuwe grote autarkische enclave. De verschillende
onderdelen van dergelijke enclave komen er samen maar
op een brede manier.
-

TREKKERS: Verschillende functies vormen de
economische trekker van de enclave. Centraal staat de
energievoorziening. Deze dient echter meer te zijn dan
een technische centrale. Dergelijke pilot of testsite in
Europa dient uitgebouwd te worden tot een kennisen zelfs productiecentrum voor diepe geothermie.
tegelijkertijd kan het ook een bezoekerscentrum
worden dat ook linken legt met de toeristischrecreatieve uitbouw van de enclave. De tweede
economische trekker zijn de ontginningsbedrijven en
de bijhorende verwerkings- en productie-industrie.
De derde economische trekker is op termijn de
belangrijkste en wordt gevormd door alle bijkomende
recreatieve functies die voor hun grote warmtenoden
aangewezen en aangesloten zijn op de centrale. Ze
vormen een duidelijk nieuwe figuur die de bestaande
projecten (Maasmechelen Village) en lopende
initiatieven (waaronder Terhills) kan bundelen in een
sterk recreatief concept waarin de verschillende delen
elkaar versterken in plaats van louter naast elkaar
staan. Op die manier kan Maasmechelen zich sterker
profileren als toeristisch-recreatieve bestemming. Het
is volledig deze cluster aan faciliteiten die de poort tot
het Nationaal Park zal vormen.

-

-

WONEN EN ONDERSTEUNENDE FUNCTIES:
De bestaande tuinwijk met haar eigen
voorzieningenapparaat vormt hierop de aanvulling.
De tuinwijk kan verschillende verblijfsvormen
combineren en delen van de bijkomende
vakantieverblijven opnemen. daarnaast kunnen ook
verschillende zorggerelateerde woonvormen en
functies mee opgenomen worden. De mogelijke krimp
in de woningnood of de noodzakelijke renovatie
van het bestaande tuinwijkpatrimonium kan hierbij
mee ingezet worden om de toekomstige vraag in
tweede verblijven, vakantiehuisjes of zorgverblijven
op te vangen. Het bijhorende voorzieningenaanbod,
waarvoor steeds minder financieel draagvlak is
om deze te blijven uit te baten voor de bestaande
bevolking, kan eveneens benut worden door tijdelijke
bewoners waardoor het voorzieningenaanbod hoog
kan blijven en zelfs versterkt kan worden.
INFRASTRUCTUUR EN PUBLIEKE RUIMTE: de
nieuwe energie-infrastructuur kan ook letterlijk
vertaald worden in een aangepaste ontsluitings- en
verblijfsstructuur die de nieuwe programma’s bedient
en toegang verleent tot het nationaal park. De lus van
het warmtenet kan ook de hoofdstructuur worden
voor een aangepaste vorm van vervoer, bijvoorbeeld
geënt op elektrische fietsen, kleinschalig elektrisch
openbaar vervoer en goederentransport. De auto
voor toeristen en bezoekers kan dan uit de tuinwijk
geweerd worden door alles te bundelen in één
parkeerknoop waarop ook de lightrailverbinding naar
Genk op aansluit.

Ref. gediversifieerd woon/zorgaanbod in groene omgeving Ref. breed verblijfsaanbod ingebed in het landschap
(Triamant, Buro II & Archi+I)

(Children’s Treatment Center, Fujimoto Ar.)
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1.

ZORG+RECREATIE

1.

1.

2.

WOONPARK

transformatie
tuinwijk

WOONWAND

1.

3.
1.

KNOOP
lightrail + parking

Fig. PROGRAMMA
1. recreatieve functies als economische trekker
2. woonwijk met ondersteunende functies
3. specifieke ontsluitinsgsstructuur op energiedrager

LANDSCHAPSSTRATEGIE
De geplande uitbreidingen van het Nationaal Park zullen
het natuurgebied aanzienlijk vergroten in noordelijke
richting. Tegelijkertijd zullen de geplande recreatieve
enclaves en het bestaande bedrijventerrein een barrière
blijven vormen tussen het Nationaal Park, Maasmechelen
en de natuurwaarden in de Maasvallei. Via actieve
grind- en zandontginning (die voldoende winsten
genereren in funcie van verwervingen en sloop) kunnen
verschillende sites, activiteiten en zelfs infrastructuren
(zoals de N75) die hinderlijk zijn voor het uitbouwen
van een grootschalig natuurgebied, verwijderd worden.
De bruggen van de N75 kunnen behouden blijven als
ecoducten over de Zuid-Willemsvaart.

Ontginning wordt hierbij ingezet in functie van actieve
landschapsbouw en ontwikkeling van een duidelijke
recreatieve en natuurverbindingsstructuur. De figuren
hier onder tonen hoe dit een langzaam evoluerend proces
wordt waarbij het bestaande bedrijventerrein langzaam
verdwijnt . Op het terrein kan lange tijd wel een nieuwe
economische impuls ontstaan dankzij grootschalige beton
prefab-industrie.
De resulterende watervlakken en putten vormen
dan onderdeel van het recreatief landschap en laten
verschillende vormen van extensieve watersporten toe.
De ondiepe oevers vergroten daarbij de natuurwaarden
van de diepe ontginningsputten.

Fig. EVOLUTIE ONTGINNINGSLANDSCHAP
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2.

NATIONAAL PARK

1.

MAASVALLEI

3.
2.

Fig. LANDSCHAP
1. actieve ontginning vergroot het Nationaal Park
2. en creeërt bovendien verschillende ecologische verbindingen naar de maasvallei
3. concentratie van het recreatief programma beperkt de footprint in het NP

POTENTIES VOOR ONTWIKKELING
De diepe geothermiecentrale vormt als energiebron
de basis voor de uitbouw van een nieuwe autarkische
centrale. Verschillende functies worden op basis van
hun energienoden aan elkaar gekoppeld en dat leidt tot
meer synergiën. Grindontginning voor prefabindustrie
zorgt voor natuurontwikkeling en landschapsbouw en
vergroot het recreatieve landschap voor de naastgelegen
autarkische (vakantie)verblijfsenclave.

Het ontwerpvoorstel hiernaast verbeeldt de voorgestelde
nieuwe programma-onderdelen, de ingrepen in het
landschap en de nieuwe netwerken.

kenniscentrum
waterbatterij

1.

3.

GEOTHERMIEcentrale

transfostation
ontginningslandschap

4.

transformatie

prefabbeton
FABRIEK
wellness

W
WARMTElus

H
(zorg)hotel

woonwijk

V

natuurgebied

S
seniorie

V
vakantiehuis

centrum

zwembad

recreatieROUTE

2.

indoor vertier
vakantiepark

Fig. SYNERGIËN MAASMECHELEN
1. diepe geothermie als energiebron en verdichtingsinstrument
2. koppelen van verschillende grootverbruikers (zorg/recreatie/wonen)
3. grindontginning in functie van landschapsbouw
4. en in functie van prefab betonindustrie
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LEGENDE
NPHK

Geothermie-centrale

Kolenspoor

Park

Grootverbruiker

Jaagpad

Natuureenheid

Recreatieve ontsluitingslus

Hoofdwegennet

Multimodale knoop(+parking)

Wandelverbinding NPHK

Voormalige grindput

Wandellus park

Energiebatterij

Eco-verbinding

1 km

Fig. ONTWIKKELINGSVOORSTEL MAASMECHELEN

MAASMECHELEN:
Diepe geothermie levert warmte voor de uitbouw van
een grote "autarkische" verblijfsenclave met diverse
grootverbruikers in de zorg (ziekenhuis, senioren, ...)
en recreatie (shoppingmall, zwembaden, hotel, ...).
Ze biedt ook energie voor een grondstoffenindustrie
die via ontginning aan landschapsbouw doet en mee
het natuur- en recreatiegebied van het Nationaal Park
vergroot.
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Fig. COLLAGE ONTWIKKELINGSVOORSTEL MAASMECHELEN
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4. SYNTHESE

TERRITORIALE
HERONTWIKKELING
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De meerwaarde van het TOP project
ligt in de geïntegreerde ‘territoriale’
benadering met een focus op synergie.
Op basis van vernieuwende ruimtelijke
ideeën worden synergiën tussen geplande
investeringen en nieuwe initiatieven beoogd.
De inzet is de realisatie van gekoppelde
investeringen die tegelijkertijd de ruimtelijke
ontwikkelingspotenties en structuur van
Centraal-Limburg versterken.

EINDBEELD?
TOP Centraal-Limburg staat ondertussen op de agenda
van Ruimte Vlaanderen als een realisatiegericht
beleidsproces met tijdshorizon 2020 waarbij, in
verschillende fases met lokale initiatiefnemers
en partners, aan de opmaak en uitvoering van
actieprogramma’s zal worden gewerkt. Het is geen
vrijblijvende oefening: lopende processen worden
bijgestuurd in functie van nieuwe inzichten uit de
doorlopen visievorming, opportuniteiten worden
aangegrepen en beslist beleid kan in vraag worden
gesteld.

Vanuit gevoerd onderzoek kunnen een aantal
aanbevelingen meegenomen worden naar de uitwerking
van het territoriaal ontwikkelingsplan. Volgende aspecten
zijn daarbij essentieel:
Basisstrategie
De RE-MINE strategie staat centraal in de toekomstige
herontwikkeling van de regio. Ze focust op gebiedseigen
ontwikkelingen: RE-MINE benadrukt dat er in de regio
voldoende 'nieuwe' grondstoffen aanwezig zijn als bron
voor toekomstige welvaart. Maar de herontwikkeling
dient zich wel te focussen op verschillende economieën
en niet op één allesomvattende economische driver. De
nadruk ligt daarbij in het uitwerken van economische
en ruimtelijke synergiën tussen de verschillende
economische impulsen en projecten. Diversifiëren van de
economische basis van Centraal-Limburg is essentieel.
De narratief uit voorliggend ontwerpend onderzoek
kiest voor de ontwikkeling van niches die vandaag
ontspruiten in de filières van de traditionele economische
sectoren zoals de nieuwe maak-industrie, de bouw- of
zorgsector, de afvalverwerkingsindustrie of recreatie.
Er wordt gekozen om in te zetten op drie ruimtelijke
ontwikkelingspotenties die Centraal-Limburg kenmerken
en waarvoor het huidige Vlaamse beleid in aanpak kan
versterkt worden om het effect van het grote
aantal geplande investeringen te maximaliseren.
Vlaamse en Europese programma’s zetten bijvoorbeeld
al in op economische trends in hernieuwbare energie,
gepersonaliseerde zorgsystemen, circulaire economieën
gericht op materialen en de productie van hoogwaardige
producten. Centraal-Limburg kan hierbij fungeren als
testgebied of proeftuin.

Van ontwerpvoorstellen...
Het synthese kaartbeeld brengt de verschillende
ingrepen die in het ontwerpend onderzoek voorgesteld
werden samen in één beeld. Het zijn drie emblematische
projecten, telkens met een eigen achterliggende
strategie, inspelend op een specifieke combinatie van de
vooropgestelde economische relancestrategieën; elk van
de ontwerpvoorstellen toont andere mogelijkheden voor
verdere ruimtelijke ontwikkeling. Het samengestelde
beeld beoogt geen ontwerpbeeld of totaalvisie voor
de regio te bieden, maar illustreert wel de mogelijke
samenhang tussen verschillende ingrepen en
transformatie van het gebied.

De basisconditie van de regio, het verdwijnende contrast
tussen stad en land en de steeds verdere verspreiding
van het tussenland, vormt het uitgangspunt voor het
uitwerken van de ontwerpvoorstellen. De ondergrond
van voorliggende kaart is ruimtelijk dé opgave voor het
gebied: projecten dienen de conditie van het tussenland
aan te pakken door ze gericht te verdichten of ontdichten.
Op die manier versterken elk van de ontwerpvoorstellen,
zoals de vergelijking van deze kaart met de basiskaart
van de regio vandaag toont, zowel de stedelijke en
landschappelijke structuur van het gebied. ze voegen
stedelijke dichtheid op strategische plaatsen toe, aan
halteplaatsen van lightrails, op economische knopen,
gestuurd door specifieke energiesystemen en in relatie
tot belangrijke landschappelijke waardes. Het zwart op
de kaart neemt toe en biedt als bijkomende en gerichte
stedelijke verdichting een (noodzakelijk) draagvlak voor
de gewenste economische en sociale ontwikkelingen
in het gebied. Tegelijkertijd zet elk ontwerp in op het
vergroten van de landschappelijke structuur. Door
meer ruimte te maken voor natuur en landschap via
ontginningen, door landschappelijke verbindingen te
maken en verstedelijking bewust "uit te dunnen". Door
nieuwe kleinschalige groengebieden uit te werken en op
te laden vanuit kleinschalige projecten.
De ontwerpvoorstellen focussen daarom noch op
de stedelijke gebieden van bijvoorbeeld Hasselt of
Maastricht, noch op de sterke landschappelijke eenheden
zoals het Nationaal Park hoge Kempen. Ze passen zich
bewust in het tussenland in om dit amorf verstedelijkt
gebied te transformeren. En vanuit die focus maken ze
mee meer stad en meer land.
... naar ruimtelijke strategieën
De ontwerpvoorstellen tonen slechts één mogelijk
antwoord op het samenbrengen van economische
ontwikkelingen en hun beoogde ruimtelijke impact
in het tussenland. Een meer gedetailleerde synthese
van de achterliggende strategieën en hun ruimere
toepasbaarheid volgt hierna. Vanuit de cases wordt
opnieuw gereflecteerd naar de mogelijkheden voor elke
relancestrategie.
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Fig. SYNTHESEKAART INGREPEN

bron:
GDI Vlaanderen, eigen bewerking

LEREN UIT HET ONTWERPEND ONDERZOEK
De RE-MINE strategie zet in op drie relance-strategieën.
In hoofdstuk 2 werden deze besproken en uitgewerkt.
Via onderzoek (op basis van kaartmateriaal, gesprekken,
onderzoek nar aanwezige sectoren, trendanalyses,
...) werden de potenties van elke strategie an sich
onderzocht voor de volledige regio. Het leverde per
relance-strategie telkens vier beelden op, het bestaande
"economische landschap" per relance-sector aan de
hand van een accurate kaart en een systeemschema, en
de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen aan
de hand van systeemveranderingen en een kaart die de
structuur en potenties van het gebied vanuit die sector
beschrijft.

Analyse & Interpretatie
Aanwezig kapitaal:

Structuur relance:

In de cases combineert het ontwerpend onderzoek
deze drie relance-strategieën in functie van specifieke
ruimtelijke ontwikkelingen. Deze werden uitgewerkt op
maat van elke case maar zijn, zoals hieronder beschreven,
ook ruimer inzetbaar. Vanuit de cases werden de
voorgestelde strategieën op regionale schaal bijgestuurd.
Het hier afgebeelde schema toont hoe hoofdstukken 2, 3
en 4 zich tot elkaar relateren. Ze leveren de drie regionale
potentiekaarten op die de mogelijkheden zoals verbeeld
in het ontwerpend onderzoek extrapoleren naar een veel
ruimer gebied. Het is aan de verdere uitwerking van de
territoriale ontwikkelingsstrategie om deze verder af te
toetsen en te vertalen in concrete projecten.
Op basis van het gevoerde ontwerpend onderzoek
formuleren we tenslotte nog drie conclusies die
het specifieke van elke ontwerpcase overstijgen en
als richtprincipes voor de regionale ontwikkeling
meegenomen kunnen worden.

Cases

Ontwerpvoorstellen:

Synthese
Potenties:

Kaart
materiaal:
productie
landschap
(NU)

30*30km

verblijfs
landschap
(NU)

energie
landschap
(NU)

multi
economie

(OPPORTUNITEITEN
voor ONTWIKKELING)

30*30km

breed
verblijf

(OPPORTUNITEITEN
voor ONTWIKKELING)

duurzame
energie

(OPPORTUNITEITEN
voor ONTWIKKELING)

Genk
(TOEKOMST)

multi productie
landschap
(TOEKOMST)

+/-5*5km

Lanaken
(TOEKOMST)

Maasmechelen
(TOEKOMST)

30*30km

breed verblijfs
landschap
(TOEKOMST)

duurzaam energie
landschap
(TOEKOMST)

Fig. VERTAALSLAG
van ontwikkelingsstrategieën via cases naar ontwikkelingspotentiel in de regio
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RUIMTELIJKE STRATEGIEËN PER CASE
Het ontwerpplan toont de verschillende ontwerpen
voor de drie cases samen. In elke case werden specifieke
combinaties van strategieën toegepast.
Genk
Het ontwerpend onderzoek voor Genk zet in op een
combinatie van volgende strategieën:

1. Het differentiëren van densiteiten en activiteiten om
de eigenheid van enclaves en wijken te versterken
a. intensiveringsstrategie: Kolenspoor met
verschillende werkomgevingen waarin stedelijke
functies worden verweven van wonen en recreatie;
functionele specialisatie van Genk Zuid, Genk centrum,
Genk Noord, C-mine, Waterschei.
b. extensiveringsstrategie: open ruimte structuur
ontwikkelen volgens landschappelijke onderlegger
2. De connectiviteit en mobiliteit tussen enclaves
versterken
a. dooraderingsstrategie met de heractivering
van het Kolenspoor voor mobiliteit en connectiviteit
tussen de historische industriële enclaves; nu de
nieuwe werkomgevingen
b. Stiemerbeek als drager van groenblauw netwerk
Lanaken
Het ontwerpend onderzoek voor Lanaken zet in op een
combinatie van volgende strategieën:

3. Het verdichten van voor- en randstedelijke context
langsheen duurzame mobiliteit (stromen, netwerken
en verbindingen als structurerende onderlegger)
a. Verdichtingsstrategie voor Lanaken aan
Spartacus halte
b. Gerichte herprogrammering van het residentieel
weefsel langs (trage) routes met inpassing van
recreatief, woon- en zorgprogramma; zo ontstaat een
meer divers en coherent woonlandschap dat als geheel
functioneert als toegangspoort tot NPHK
4. Het verschil maken in het sterk geprivatiseerd
tussenland door strategische combinatie van
verdichting en verdunning (intensiverings- en
extensiveringsstrategie)
a. Strategie van fijnmazig dooraderen
en herprogrammering: de toelating voor

herprogrammering koppelen aan een (verplichte)
bijdrage aan investeringen in de collectieve ruimte om
de doordringbaarheid van het weefsel te versterken

Maasmechelen
Het ontwerpend onderzoek voor Maasmechelen zet in op
een combinatie van volgende strategieën:

5. Het inzetten van nieuwe vormen van duurzame
energieproductie en -distributie, bijvoorbeeld via
geothermie en warmtenetten, om hieraan gekoppeld
een kritische dichtheid van programma te ontwikkelen
in het stedelijk weefsel om het systeem rendabel en
efficiënt te maken.
a. Gefaseerde ontwikkeling waarbij de
warmteafnemer in de tijd verandert: in 1ste fase
de betonindustrie, vervolgens de verduurzaming
en verdichting van het oude woningenbestand van
de mijncité en de nieuwe programma’s als grote
warmtevragers

6. De potentie van de geologie en de topografie - in
casu de steile rand van het Kempens plateau - voor
het ontwikkelen van wateropvangbekkens als
landschappelijke opgaves, inzetbaar als energiebatterij
en waterkrachtcentrale.
7. Herschikken van het programma via grindontginning.
a. Reconversie van verharde gebieden tot
natuurgebied: uitbreiding nationaal park met een
ecologische verbinding naar de Maasvallei
b. Ontwikkeling van waterbasins inzetbaar als
energiebatterij en waterkrachtcentrale.

POTENTIES
VOOR MULTI PRODUCTIELANDSCHAP
De strategie voor een Multi Productielandschap zet in op
vier aspecten:
1. Verschillende complementaire bedrijfsactiviteiten die
samen een circulaire economie kunnen vormen worden
in een keten aan elkaar geschakeld. Centraal-Limburg
zet als regio in op het sluiten van de bedrijfskringloop
op regionale schaal. Bedrijven en sectoren die hierin
succesvol zijn worden aangetrokken. Deze komen
op verschillende plaatsen in de regio terecht. Van elk
bedrijventerrein wordt onderzocht wat de specifieke
potenties zijn. Die worden bepaald door hun ligging
(nabijheid of zelf afstand) ten opzichte van het
stedelijk gebied, hun ontsluitingsmogelijkheden via
diverse infrastructuren, de beschikbare oppervlakte,
de bestaande bedrijven en hun productieapparaat. Zo
kunnen terreinen ingedeeld worden als meer geschikt
voor grootschalige bedrijfsprocessen, productie, en
logistiek. De goede ontsluiting via het Albertkanaal en
het spoor (aanwezigheid van drie terminals) is hierin
essentieel. Andere terreinen dragen in zich de potentie
om meer aan te sluiten bij het stedelijke gebied en zijn
vlot bereikbaar via de wagen (voor hoger opgeleide
werknemers of klanten die van buiten de regio komen)

4. Het uitbouwen van specifieke ontwikkelingen
binnen een Multi Productielandschap laat ook toe om
heel gericht aan landschapsbouw te doen. Rommelige
bedrijventerreinen die slecht gepositioneerd liggen
binnen boven beschreven netwerken kunnen, via actieve
ontginning van de bodem, weggehaald of verplaatst
worden. Ze bieden tegelijkertijd ruimte voor een
specifiek onderdeel van het recyclagelandschap, namelijk
materiaalontginning. Dit biedt op termijn weer potenties
voor het uitbouwen van een grote, samenhangende
natuurlijke structuur in de regio.

2. Net zoals dit het geval was met het kolenspoor en
de avenue Charbonnière in het Plan d'Ensemble voor
de koolmijnen wordt een centrale verbindende figuur
uitgewerkt. De verschillende bedrijventerreinen
worden aan elkaar gelinkt. Als basis hiervoor kan een
hoogwaardig openbaar vervoerssysteem ingezet worden,
dat (delen van) het voormalige kolenspoor hergebruikt of
(delen van) de vooropgestelde Spartacuslijnen.
3. Verschillende economische clusters kunnen aan
stations of haltes op dit openbaar vervoerssysteem
uitgebouwd worden tot meer dan enkel
bedrijventerreinen. Multi-economie zet in op het
verbreden van economische ontwikkeling voorbij
louter productie. Verschillende clusters kunnen ook een
meer stedelijke ontwikkeling krijgen en op die manier
focuspunten worden in het te verstedelijken tussenland.
Economische ontwikkeling en verdere verstedelijking
gaan hand in hand. Ze bieden elkaar een draagvlak
voor verdere uitbreiding en het aanbieden van meer
gespecialiseerde diensten en functies.

5 km

Fig. STRUCTUUR MULTI PRODUCTIELANDSCHAP
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Fig. POTENTIES MULTI PRODUCTIELANDSCHAP

bron:
GDI Vlaanderen, eigen bewerking

POTENTIES
VOOR BREED VERBLIJFSLANDSCHAP
De strategie voor een Breed Verblijfslandschap zet in op
drie aspecten:

1. Het tussenland vormt de belangrijkste focus voor
het uitwerken van een breed verblijfslandschap. In
dit gebied dat aan lage dichtheden werd verstedelijkt
wisselen resten van landschap en sterk geprivatiseerde
woondomeinen elkaar af. De uitdaging bestaat er in
om nieuwe impulsen aan het gebied toe te voegen die
zowel het voorzieningenniveau kunnen opkrikken als
de landschappelijke kwaliteiten kunnen versterken.
Verschillende ruimtelijke modellen kunnen hiervoor
ingezet worden, zoals kleinschalige micro-centraliteiten
waarin specifieke nieuwe programma's, zoals zorg
en recreatie, gekoppeld worden aan bijkomende
woningen en kleinschalige collectieve of publieke
groene ruimtes. Dergelijke strategie is vrij generiek
toepasbaar in grote delen van het tussenland. Ze biedt
het voordeel dat op veel plaatsen (het hoeft niet in
binnengebieden van bouwblokken te zijn zoals in de case
Lanaken) dergelijke gemengde vorm van verdichting
en open houden van de ruimte ingezet kan worden.
Belangrijk is dat bij deze strategie ook verschillende
functies aan elkaar gelinkt worden en op die manier
het mono-functionele woonkarakter van de bestaande
woonverkavelingen, verbreed wordt en er plekken
ontstaan voor specifieke vormen van sociale interactie
en economische ontwikkeling. Als dragende structuur
voor een punctuele verdichting op specifieke plekken
in het tussenland kan het recreatieve netwerk ingezet
worden. Binnen het fijnmazige netwerk kunnen specifieke
routes uitgekozen worden als publieke dragers voor
bijkomende ontwikkelingen; het recreatieve netwerk
speelt enerzijds in op de specifieke functies in het brede
verblijfslandschap, maar ook op een aangepaste mobiliteit
van haar gebruikers en bewoners, die meer gericht is op
fietsen, wandelen, en zelfs paardrijden.
2. Het breed verblijfslandschap kan ook veel
geconcentreerder uitgewerkt worden in specifieke, meer
stedelijke knopen, bijvoorbeeld aan de haltes van het
openbaar vervoersnetwerk. Dit speelt enerzijds in op
het vergroten van de efficiëntie van het vervoerssystem,
maar biedt ook meer draagvlak voor diverse andere
ontwikkelingen. De hogere dichtheden en vooral ook de
mix aan functies en gebruikers laat toe andere vormen
van energiesystemen in te zetten (zie volgende) of
meer draagvlak uit te bouwen voor specifieke, grotere
stedelijke functies en specifieke werkomgevingen (zie
vorige)

3. Het concentreren van bijkomende ontwikkelingen
in het breed verblijfslandschap laat ook toe om
gericht andere gebieden open te houden of via actieve
verdunning, meer open te maken. Het uitbouwen van
een breed verblijfslandschap zoekt steeds een duidelijke
band en meerwaarde in relatie tot de aanwezige
landschappelijke kwaliteiten. Ze vormen de aanleiding om
in het gebied te komen wonen, recreëren, verblijven, zorg
op te zoeken, ... de ingrepen proberen bewust ook mee
landschap te maken en op te laden, door ontwikkelingen
te concentreren en het Nationaal Park uit te breiden. Door
in het tussenland ruimte te vrijwaren of vrij te maken
voor specifieke structuren, zoals de beken, of door gericht
te verdichten gekoppeld aan kleinschalige collectieve
buitenruimtes.

5 km

Fig. STRUCTUUR BREED VERBLIJFSLANDSCHAP
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Fig. POTENTIES BREED VERBLIJFSLANDSCHAP
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POTENTIES
VOOR DUURZAAM ENERGIELANDSCHAP
De strategie voor een Duurzaam Energielandschap zet in
op vier aspecten:

1. Voor het duurzaam energielandschap wordt gekozen
voor het koppelen van elektriciteit aan warmte. De nood
aan beide energiebronnen wordt, waar mogelijk samen
bekeken om synergiën en vooral efficiëntie van mogelijke
opwekkingssystemen optimaal te gebruiken. Geen van
beide vormt een restproduct vanuit dit oogpunt.

2. De opgewekte elektriciteit heeft weinig lokale
ruimtelijke impact. De stroom wordt in een grote centrale
of in vele kleine lokale productie-eenheden opgewekt
en op het netwerk geplaatst. Het aanwezige netwerk en
vooral de knopen erin, namelijk de transformatorstations,
zijn voor grootschaligere opwekking van energie, zeker
als de regio een rol wil spelen op schaal van Vlaanderen,
bepalend.
3. De opgewekte warmte heeft nood aan directe
gebruikers in de onmiddellijke omgeving. Vooral
grootgebruikers zijn interessant om de opwekking van
warmte economisch te verantwoorden. Industriële
toepassingen zijn hiervoor, omdat ze grote vermogens
vragen, het meest aangewezen. Systemen die warmte
opwekken worden daarom best gekoppeld aan industrie
of bedrijventerreinen. Verschillende locaties in de
regio komen hiervoor in aanmerking. De restwarmte
van bedrijfsprocessen kan, via het principe van een
energiecascade, ingezet worden voor het verwarmen van
andere grootverbruikers in de zorg- en recreatiesector
en vervolgens voor het verwarmen van woningen.
Warmte-opwekking heeft dus nood aan een vaste afname
in de nabijheid van de centrale. Een optimale afstand
van ongeveer 5km kan hiervoor als richtinggevend
aangenomen worden. Een warmtebron doet tegelijkertijd
uitspraak over verdichting: in de omgeving van de
centrale kunnen best vele verbruikers samengebracht
worden (in dat geval werkt de centrale sturend) of de
centrale komt best in een omgeving met veel gebruikers
(De bestaande kernen van hogere dichtheden aan
verbruikers is dan richtinggevend)

4. De uitbouw van een duurzaam energiesysteem
vertrekt vanuit duurzame energiebronnen. De
ontwikkelingsstrategie voor de regio zet daarbij in op
de specifieke troeven van de regio en niet van generieke
bronnen die overal voorradig zijn. Voor Centraal-Limburg
zijn dit verschillende bronnen die complementair zijn
en telkens zowel warmte als stroom opwekken. Het
Kempische Plateau heeft waarschijnlijk potentieel voor
diepe geothermie. Deze energiebron is echter nog niet
voldoende onderzocht en grootschalige exploitatie is nog
niet voor morgen. Mogelijke pilootprojecten kunnen wel
opgezet worden. De specifieke ontsluitingsmogelijkheden
en de koppeling aan de circulaire economie bieden ook
mogelijkheden voor het verbreden van biomassa als
energiebron in de toekomst. Vooral locaties die goed
ontsloten zijn voor grote grondstofstromen, langsheen
het Albertkanaal, zijn hiervoor geschikt.

5 km

Fig. STRUCTUUR DUURZAAM ENERGIELANDSCHAP
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Fig. POTENTIES DUURZAAM ENERGIELANDSCHAP

bron:
GDI Vlaanderen, eigen bewerking

nieuwe windmolens

CONCLUSIES
1. Economische synergiën uitwerken
Creatieve ruimtelijke strategieën zoals uitgewerkt in
de drie cases tonen het potentieel dat te vinden is in
het koppelen van investeringen in diverse economische
sectoren of niches zodat een groter ruimtelijk en
economisch rendement kan worden bereikt. Het zijn
demonstratieprojecten (gebaseerd op ontwerpend
onderzoek, niet op overleg met stakeholders,
investeringen, ...) die met vernieuwende concepten
synergiën en cross-overs tussen sectoren proberen te
realiseren. De economische synergiën zorgen ook voor
ruimtelijke meerwaarde en structuur.

Verstedelijking kan immers aangestuurd worden
door economische ontwikkeling en vice versa. Ze
gaan bijvoorbeeld gepaard met het herdenken van
de bestaande netwerken en het herdefiniëren van
de knopen er in. In elk van de drie uitgewerkte cases
waren netwerken mee bepalend in het opzetten van
een ontwikkelingsstrategie. Niet-ruimtelijke netwerken
tussen activiteiten kregen in de drie uitgewerkte steeds
een ruimtelijke drager ter ondersteuning:
- netwerken voor uitwisseling van producten,
materialen, personen en kennis in een economische
onderzoeks- en maakketen van personen of goederen,
zoals de geplande lightrail die inspeelt op pendel of
de uitbouw van multimodale logistieke knopen zoals
Genk-Hermes, Genk-Haven of Lanaken-Albertknoop
- netwerken voor organiseren van diverse activiteiten
en complementariteit tussen verschillende specifieke
functies binnen recreatie of zorg, die zich vertalen in
diverse routes en paden.
- netwerken voor uitwisseling van energie en vooral
bij warmte het in het in cascade plaatsen van diverse
gebruikers, via een warmtenetwerk of smart grid.

Elk van deze netwerken heeft nood aan voldoende
kritische massa aan gebruikers, pendelaars, recreanten,
goederen of energievraag. Zonder deze kritische
massa ontbreekt de basis om het systeem efficiënt te
laten werken of het draagvlak om het aan te leggen
(principe van economy of scale). Bundelen van
verschillende projecten maakt het mogelijk de beoogde
synergiën en netwerken te realiseren. Geïntegreerde
investeringen hebben bovendien de potentie ‘nieuwe’
ontwikkelingskansen maximaal te benutten. De
investeringsmogelijkheden en beschikbare kapitalen in
Centraal-Limburg zijn er, maar ze zijn niet onuitputtelijk.
De uitgewerkte projecten moeten elkaar versterken in
plaats van los naast elkaar uitgewerkt te worden. Enkel
door gericht projecten uit te werken die een gunstig effect
hebben op elkaar kan de noodzakelijke "verdichting"
van het economische weefsel in Centraal-Limburg snel
bekomen worden. De verschillende systeemschema's
probeerden de potenties voor ontwikkeling én synergie
inzichtelijk te maken.

2. Strategische ingrepen
Voorliggende nota en de ontwerpen dienen niet te worden
gelezen als een gebiedsdekkend ontwikkelingsplan
voor de regio, maar als oefeningen in het opzetten van
vernieuwde strategische ontwikkelingen. Drie types
werden toegepast die elk hun eigen mogelijkheden
hebben om aangepast, verplaatst of vermenigvuldigd te
worden. De ontwerpvoorstellen willen niet dwingend zijn
in hoe ingrepen in de regio vorm moet krijgen, en bieden
daarom verschillende strategieën die ingrijpen op de
historische ontwikkelingsmodellen die ingezet werden in
de regio.
1. PROJECT: Het ontwerpvoorstel voor Maasmechelen
toont hoe verschillende ingrepen aan elkaar gekoppeld
kunnen worden om één grote samenhangende enclave
te realiseren. Het resultaat is één sterk project voor
een welbepaalde plek. Hier worden investeringen
geconcentreerd in een heldere ruimtelijke figuur en
aan elkaar gekoppeld om zeer duidelijke synergiën
mogelijk te maken. De strategie van de mega-enclave
of het geconcentreerde project kan binnen de regio op
verschillende plaatsen uitgewerkt worden. De gekozen
aanleiding, energie via diepe geothermie, is potentieel
aanwezig in een ruimer gebied. een andere trekker
kan ook uitgewerkt worden. Essentieel is het koppelen
van alle investeringen om één sterke ontwikkeling
te realiseren die teruggrijpt naar de logica van de
autarkische enclaves die de historische ontwikkeling van
de regio vormgegeven hebben.

2. ENSEMBLE: Het ontwerpvoorstel voor de case
herwaardeert het historische ontginningsfiguur van de
mijnen (zoals uitgewerkt in het plan d' ensemble). Naast
de losse enclaves in het woeste land vormde dit één
sterke basisfiguur die de regio sterk transformeerde en
waaraan nieuwe ontwikkelingen opgehangen werden.
Centraal-Limburg heeft, om de huidige versnippering
en verrommeling tegen te gaan, nood aan een nieuwe
ontwerpfiguur of aan de herwaardering van de
historische ontwerpfiguur. Het ontwerpvoorstel kiest
er voor een deel van het historische ensemble als basis
te nemen voor een nieuwe economische ruggengraat
waarop nieuwe ontwikkelingen gebundeld worden.
Andere delen van het oorspronkelijke ensemble kunnen
ook uitgekozen worden, of er kan een nieuw ensemble op
de regio ingepast worden.

3. GENERIEK: het ontwerpvoorstel voor Lanaken toont
dat verdichting en economische ontwikkeling ook op een
kleine en eerder generieke schaal uitgewerkt kan worden.
Hier worden kleinschalige ingrepen en netwerken aan
elkaar gekoppeld. Dergelijke strategie is op meerdere
locaties en in diverse weefsels toepasbaar.
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3. Versterken van de ruimtelijke structuur
Het ontwerpend onderzoekt toont dat de tegenstelling
in Limburg tussen STAD en LAND meer aanwezig is dan
in de rest van Vlaanderen. Toch zorgt ook hier verdere
verstedelijking aan lage dichtheid voor druk op zowel
het landschappelijke kapitaal (door het vol te bouwen)
én op het stedelijk kapitaal (door het te verspreiden
en bestaande kernen uit te hollen). Voorliggend
onderzoekt onthult het 'tussenland' als een cruciale
ruimtelijke opgave voor Centraal-Limburg. (onthult
omdat het op heden sterk onderbelicht of verborgen is
gebleven in de bestaande ruimtelijke beleidskaders).
Het tussenland is het uitgestrekt gebied tussen
stad en land waar de kritische massa van stedelijke
of landschappelijke structuur beperkt is. Vandaag
wordt tussenland gekenmerkt door monofunctionele
enclaves, uiteengelegde woonwijken aan lage dichtheid,
onderbenutte industriële terreinen, en resten open
ruimte die vaak gezien worden als overgebleven,
onbenutte ruimte. Grote beschikbaarheid (praktisch en
planologisch) aan goedkope ruimte werkt de verdere
versnippering en verspreiding van bovengenoemde
ontwikkelingen alleen maar in de hand.
Het Centraal-Limburgse tussenland heeft nood aan een
rigoureuze strategie in extensiveren en intensiveren
van de bestaande structuren: gericht verstedelijken en
zo kritische massa genereren, maar tegelijkertijd ook
ontdichten en landschap vrijwaren of herstellen. De
uitwerking dient wel rigoureus te zijn en echt keuzes
durven maken en kritische massa opzoeken. De cases
tonen de meerwaarde die liggen in verdere verdichting
en bieden specifieke zelfs economische strategieën om te
ontdichten en aan landschapsbouw te doen.

Intensiveren kan door in te zetten op sterke verdichting
in één nieuwe enclave (Maasmechelen), verschillende
gekoppelde centra (Genk), maar eveneens in het
uitwerken van zeer lokale micro-centraliteiten
(Lanaken). Elk van deze ingrepen gaat ervan uit dat er
in de omgeving géén andere vergelijkbare initiatieven
uitgewerkt worden die het draagvlak voor de verdichting
in de voorgestelde projecten zou kunnen uithollen. In
die zin maakt het ontwerpend onderzoek duidelijk de
keuze voor strategische ingrepen en geen plan voor het
gebied. Dit vergt bij verder uitwerking veel overleg om
verschillende stakeholders en besturen op één lijn te
krijgen waarbij niet iedereen automatisch een verdund
deeltje van de bijkomende verdichting krijgt. De geplande
investeringen in verstedelijking dienen complementair
te zijn en op die manier zowel de eigen lokale
leefomgeving als de slagkracht van de regio te versterken
als geheel. Ze dienen in te haken op de voorgestelde
drie ontwikkelingsstrategieën. Door visievorming en
samenwerking op een bovenlokaal schaalniveau, nemen
kritische massa, diversiteit en samenhang van het
stedelijke netwerk (of Stad Limburg) toe.

Dit onderzoek zette in op het zoeken naar de nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden voor een relance van
Centraal-Limburg. Drie strategieën tonen deels evidente
en deels onverwachte mogelijkheden voor een regio in
economische identiteitscrisis. Mogelijke synergiën tussen
deze drie strategieën bieden de regio een nieuw sterk
verhaal. De ontwerpvoorstellen voor drie specifieke
strategische ingrepen in Genk, Maasmechelen en
Lanaken probeerden de ontwikkelingsmogelijkheden te
verbeelden en het economische en ruimtelijke potentieel
van het koppelen van verschillende strategieën en
projecten te tonen. Ze willen inspirerend werken en tonen
nog geen kant-en-klare projectvoorstellen. Het territoriaal
ontwikkelingsprogramma van Ruimte Vlaanderen en
alle betrokken partners en actoren kan deze vertaalslag
maken in het vervolgtraject.

Intensifiëren en extensifiëren:
versterken van zowel STAD als LAND

1. morfologie van het gebied
historische ontwikkelingen op
schrale zandgronden via
- geïsoleerde enclaves ‘(tot 1960)
- generiek tussenland (tot vandaag)

REMINE
CENTRAAL-LIMBURG
strategische ingrepen:
- PROJECT als nieuwe enclave
- ENSEMBLE als nieuwe structuur
- GENERIEKE verdichting

3. uitwerken voorbeeldprojecten

mogelijkheden voor de strategieën onderzoeken
in cases met beloftevolle ingrepen:
- Genk Zuid en Noord
- Lanaken
- Maasmechelen

Synergiën uitwerken tussen
economische ontwikkelingen
ifv draagvlak en schaalvoordelen

2. regionale strategieën

economische relance via potentievolle
kapitalen eigen aan de regio:
- productielandschap
- verblijfslandschap
- energielandschap

Fig. ONTWIKKELINGSMODEL
drie specifieke aspecten voor territoriale herontwikkeling

