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Spartacus NU!
Met haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter bekend als de
Betonstop, wil Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege
paal en perk stellen aan de ruimtelijke versnippering van Vlaanderen. Ze wil dat we meer geconcentreerd gaan wonen, werken, shoppen en ontspannen en dat vooral gaan doen waar er een goed
aanbod aan openbaar vervoer en aan voorzieningen zijn, zoals
ziekenhuizen, scholen en winkels. Qua principe is dit perfect te
verdedigen. De ruimtelijke ordening hier is een grote chaos. We
hebben bijna 35 procent van onze ruimte volgebouwd met huizen,
bedrijven, wegen en alles wat nodig is om te leven, te wonen en te
werken. In Nederland, nochtans dichter bevolkt, is dat maar 15
procent. Met als gevolg dat men in Nederland van dorp tot dorp
of stad rijdt tussen de bossen
of de velden met hier en daar
Volgens een VITO-studie
een boerderij. En wij dat conis geen 5 procent van
stant tussen de huizen doen.
Limburg goed ontsloten
Wat niet aangenaam is voor
automobilisten en omwodoor het openbaar
nenden.
vervoer. Als dat geen
Wie A zegt moet ook B zegpleidooi is om het
gen. Indien minister Joke
Spartacusplan integraal
Schauvliege en haar opvolen snel uit te voeren, dan
gers het Beleidsplan Ruimte
weten we het niet meer
Vlaanderen ook in de praktijk willen toepassen, dan
moet er een bouwstop komen
REACTIES:
in slecht ontsloten gebieden
met ook nog eens te weinig
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voorzieningen. Volgens een
studie door VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek dat ook ons landgebruik onderzoekt, ligt amper een derde van de potentiële bouwgronden in goed ontsloten gebied. Voor Limburg zijn de cijfers nog
slechter. Amper 4,1 procent van de oppervlakte in Limburg heeft
een goede knooppuntwaarde, te verstaan als goed ontsloten door
het openbaar vervoer. Qua voorzieningen scoort onze provincie
over het algemeen wel goed.
De conclusie ligt dan ook voor de hand. In Limburg kan er enkel
nog in Hasselt, Genk, Diepenbeek, Zonhoven, Alken, Bilzen,
Lommel en Sint-Truiden gebouwd worden omwille van de ontsluiting en de goede voorzieningen. In de andere steden en gemeenten kunnen enkel nog de gaten opgevuld worden, moet verder
afgelegen bouwgrond weer omgezet worden in bijvoorbeeld landbouwgrond of groen. Iets wat Joke Schauvliege wil overlaten aan
de lokale burgemeesters wegens beter op de hoogte. Anders gezegd, de lokale burgemeesters moeten voor haar de kastanjes uit
het vuur halen. Dat willen we nog wel zien. We geloven er niets van.
Er is trouwens een alternatief: Limburg beter ontsluiten met het
openbaar vervoer. De VITO-studie is koren op onze molen. De
Lijn moet het Spartacusplan integraal uitvoeren en NMBS en Infrabel moeten meer investeren in Limburg. Pas daarna kan er sprake zijn van een bouwstop - met financiële compensatie - voor echt
veraf gelegen bouwgronden.
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Slechte ontsluiting door
openbaar vervoer zet rem op
ontwikkeling van provincie

•

Slechts tien procent van
nog niet ingenomen
woongebied ligt echt goed
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSKANSEN
VAN GEBIEDEN, STEDEN EN
GEMEENTEN IN LIMBURG
(PAARS SCOORT HET BEST)

HAMONT-ACHEL

Inge MOORS,
gedeputeerde (CD&V)

(scholen, cultuur en sport, zorg en handel) zet het gebrek aan een
goed openbaar vervoer een rem op zijn verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is de conclusie van een studie die de Vlaamse
onderzoeksinstelling VITO in opdracht van het provinciebestuur
heeft gemaakt. “We moeten hier dringend werk van maken”,
reageert gedeputeerde Inge Moors (CD&V). “Daarnaast hebben wij
een specifieke aanpak nodig: als het Vlaamse model op Limburg
zou worden toegepast, zouden enkel nog gebieden in Genk, Hasselt,
Diepenbeek, Zonhoven en kleinere concentraties in Alken, Bilzen,
Lommel en Sint-Truiden ontwikkeld kunnen worden. Dit laat ik
verder onderzoeken.”

Betonstop

De studie is gemaakt ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen –
bij het brede publiek bekend

als de Betonstop - waarvan
Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) begin december de
krijtlijnen voorstelde en waarmee de Vlaamse regering de bebouwing in open ruimte een halt
wil toeroepen.
“Om de gevolgen voor Limburg
te kunnen inschatten heb ik het
Vito gevraagd een detailonderzoek voor onze provincie uit te
voeren”, zegt gedeputeerde Inge
Moors. Die ‘Analyse van de positie van Limburg in de Vlaamse
studie: Ontwikkelingskansen op
basis van knooppuntwaarde en
nabijheid van voorzieningen’ is
nu klaar.

Beperkt Matig

Zorgwekkend

Toch is gedeputeerde Inge
Moors er allerminst gerust in.
“Wanneer we naar de nog
bebouwbare ruimte in
woongebied kijken, dan is de
conclusie erg zorgwekkend:
amper 10 procent van ons
niet ingenomen woongebied
ligt in een A-locatie met
goede ontsluiting en goede
voorzieningen. Enkel deze
gebieden komen nog in

aanmerking voor bijkomende
verdichtingsmogelijkheden. Negentig procent van het vrije woongebied
ligt zogezegd slecht. Voor Vlaanderen werd dit gemiddeld op vijftig
procent berekend.”

Openbaar vervoer
ondermaats

De realiteit is wel dat 85 procent
van de Limburgers nu buiten de
gebieden met een goede knooppuntwaarde woont. Daarnaast woont
57 procent van de Limburgers in
gebieden met een goed voorzieningenniveau maar waar het openbaar
vervoer ondermaats is. “Dit is het
meest uitgesproken verschil ten
opzichte van de rest van Vlaanderen.
Uit noodzaak leidt dit tot een hoog
autogebruik. Deze vaststelling moet
een aanleiding zijn om ook de
knooppuntwaarde te verhogen”,
meent Moors. “Een inhaalbeweging
op vlak van openbaar vervoer is
daarmee het meest prioritair in
Limburg, vooral in de regio’s
Kempen en Maasland. Dat het
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X ONTWIKKELINGSKANSEN
30,1 procent van Limburg of
73.101 ha ingenomen door
wonen, werken, recreatie en
mobiliteit (ruimtebeslag). Dat
is 2,6 procent lager dan het
Vlaamse gemiddelde. De
aanwezigheid van enkele
grote militaire gebieden,
natuurgebieden, het nationaal
Park Hoge Kempen en open
ruimten in het zuiden van
Haspengouw verklaren dit
verschil.
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Openbaar vervoer
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Yves LAMBRIX

36.000 hectare grond voor wonen of werken is in Vlaanderen
alleen met de auto te bereiken.
Dat meldde De Standaard gisteren op basis van een nieuwe studie van het VITO.
Die studie wijst nochtans uit dat
er voldoende goed ontsloten
bouwgrond is om de bevolkingsgroei tot 2050 op te vangen,
maar dat er wel een cultuuromslag nodig is.
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HASSELT - Niettegenstaande Limburg vrij goede voorzieningen heeft

Amper 10 procent van ons
niet ingenomen woongebied ligt in een A-locatie
met goede ontsluiting en
goede voorzieningen
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Spartacus-plan een goede stap is
om deze openbaar vervoer-lacune voor een stuk al in te vullen,
wordt door deze studie nogmaals
bevestigd. Het vrije aanbod aan
nog niet volgebouwd woongebied
in deze regio zou dan in aanmerking kunnen komen om de
ontwikkelingskansen van de
kernen op een verantwoorde,
gefaseerde en genuanceerde
manier vorm te geven.” Dat is
vandaag niet het geval: als het
huidige Vlaamse model op
Limburg zou worden toegepast,
zouden enkel nog gebieden in
Genk, Hasselt, Diepenbeek,
Zonhoven en kleinere concentraties in Alken, Bilzen, Lommel en
Sint-Truiden ontwikkeld kunnen
worden. Moors: “Vooral op vlak
van de verdeling van inwoners
verschilt Limburg zeer sterk met
de rest van Vlaanderen. Deze
specifieke situatie vraagt een
andere benadering van het
ruimtelijk ontwikkelingsmodel
voor deze provincie.”
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Globaal heeft slechts 4,1% van de
oppervlakte van Limburg (9.640 ha) een
goede knooppuntwaarde. In tegenstelling
tot deze slechte ontsluiting heeft
Limburg wel een aanvaardbaar tot zeer
goed voorzieningenniveau. FOTO HBVL

De onderzoekers hebben twee
aspecten in kaart gebracht om de
ruimtelijke ontwikkelingskansen
van gebieden, steden en gemeenten in Limburg in te
schatten: de knooppuntwaarde
(ontsluiting via openbaar vervoer)
en de aanwezigheid van voorzieningen die nodig zijn om het
dagelijkse leven te organiseren
(scholen, cultuur- en sport, zorg
en woonondersteunend zoals
bakker, slager, voedingswinkel,
restaurants, detailhandel…).
“Gebieden die goed ontsloten zijn
via trein, tram en bus, en waar
veel voorzieningen zijn, krijgen
bijkomende ontwikkelingskansen. Het omgekeerde is evenzeer
waar”, zegt Inge Moors.
1. WEINIG OPENBAAR
VERVOER
Globaal heeft slechts 4,1% van
de oppervlakte van Limburg
(9.640 ha) een goede knooppuntwaarde. Die waarde ligt zelfs in
onze twee centrumsteden
Hasselt en Genk lager dan het
gemiddelde van Vlaanderen en
Brussel. De lage score heeft
twee oorzaken: de decentrale
ligging van deze provincie in
Vlaanderen en de aanwezigheid
van slechts 64 openbaar
vervoersknooppunten. Dat is
slechts 1,9% van alle 3.417 in
heel Vlaanderen en Brussel.
“Zo telt Limburg amper 20
treinhaltes op een totaal van 285
in Vlaanderen en Brussel. Dat is
slechts 7 procent”, zegt Inge
Moors. “Ook wat de A-haltes van
De Lijn betreft is Limburg
dramatisch onderbedeeld:
slechts 44 van de 2.814 (1,6%)
liggen op Limburgs grondgebied.
De analyse van de knooppuntwaarde herbevestigt de dramatische situatie van Noordoost-Limburg en het Maasland, en voor
een aantal gebieden in Haspengouw.”
Moors stelt zich wel enkele
vragen bij de studie. “De
grensoverschrijdende ontsluiting
is niet in deze studie opgenomen.
Dat maakt bijvoorbeeld dat
Tongeren niet goed scoort, terwijl
hier toch een station aanwezig is
dat aansluiting heeft op dat van
Luik.”
2. GOEDE VOORZIENINGEN
In tegenstelling tot de slechte
ontsluiting heeft Limburg wel een
aanvaardbaar tot zeer goed
voorzieningenniveau. “Het
hoogste voorzieningsniveau
vinden we terug in Hasselt, Genk,
Sint-Truiden en Tongeren, maar
ook in de kernen van NeerpeltOverpelt, Bilzen, Leopoldsburg en
Maasmechelen. De landelijke
gebieden in het uiterste zuiden
van Haspengouw en het noorden
van de provincies zijn op dit vlak
dan weer veel minder goed
bedeeld”, zegt de gedeputeerde.

