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Voorwoord

In februari 2003 werd door de gouverneurs van Belgisch en Nederlands Limburg
een overeenkomst getekend voor het opstellen van een Euregionale
ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei. Met deze
ontwikkelingsvisie trachten beide provincies de voordelen van samenwerking te
benutten en de knelpunten ten gevolge van de administratieve grens op te
heffen.
De opdracht werd begeleid door de stuurgroep bestaande uit de heer Driessen
(gedeputeerde provincie Nederlands Limburg) en de heer Sleypen
(gedeputeerde provincie Belgisch Limburg) en de begeleidingsgroep bestaande
uit Léon Roomans (provincie Nederlands Limburg) en Sonja Jacobs, Ingrid
Erlingen en Kristin Lefeber (provincie Belgisch Limburg)
Het voorliggende document is het resultaat van deze gezamenlijke opdracht.
Het is in de eerste plaats een discussiedocument. Het is geen afgewerkt product
dat te nemen of te laten is, maar vraagt om een vervolgtraject. In de visie
worden de hoofdlijnen voor grensoverschrijdende ontwikkeling van het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei voorgesteld. Tevens worden suggesties en
aanzetten gegeven voor de meest kansrijke grensoverschrijdende projecten die
passen binnen de ontwikkelingsvisie.
Het debat is geopend!
De opstellers
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Samenvatting

Opdracht en aanpak
In het grensoverschrijdende gebied tussen Maastricht, Lanaken en
Maasmechelen - Sittard - Geleen bestaat een grote ruimtedruk die enkel in een
Euregionale context kan worden opgelost. De gouverneurs van Belgisch en
Nederlands Limburg hebben op 4 februari 2003 een overeenkomst getekend
voor het opstellen van een Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk
Limburgse Maasvallei.
Zowel in het Ruimtelijk Structuurplan van Belgisch Limburg als in het Provinciaal
Omgevingsplan Nederlands Limburg is het ontwikkelen van een
grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie vastgelegd. Bij beide provincies
bestaat al geruime tijd het besef dat inwoners en bedrijven veel minder de grens
als een drempel in de dagelijkse praktijk aanvoelen dan de verschillen die er
tussen de beide landen (provincies) bestaan in wet- en regelgeving, in
planningsstelsels en beleid. De inwoners van beide provincies maken dan ook
gebruik van de voorzieningen over en weer van de grenslijnen. Zeker in het
stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei is er sprake van een gezamenlijke
‘marktplaats’, met intensieve relaties van consumenten, studerenden,
recreanten en cultuurliefhebbers. Verder kan de gemeenschappelijke sociale,
culturele en historische achtergrond niet ontkend worden. De beide provincies
willen de voordelen van samenwerking benutten en de nadelen opheffen.
Het plangebied aan Nederlandse kant omvat de gemeenten Maastricht, SittardGeleen, Eijsden, Meerssen, Beek en Stein. Aan Belgische zijde zijn dit de
gemeenten Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem. Het zoekgebied voor
oplossingen kan zich over een groter gebied uitstrekken.
Het doel van de ontwikkelingsvisie is vooral beleids- en actiegericht:
−
het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader opdat snel kan
worden gehandeld bij grensoverschrijdende vraagstukken en opdat burgers
merken dat hun provinciebesturen iets voor hen doen in de verbetering en
het functioneren van de dagelijkse levenssfeer;
−
het identificeren van kansrijke gezamenlijke provinciale projecten waarbij
de provincies zelf aan de slag kunnen zonder afhankelijk te zijn van de
uitkomsten van allerlei overleggremia op andere en hogere echelons;
−
het vinden van coalitiegenoten die willen investeren in de verbetering en
ontwikkeling van het gebied.
De planregio is ingebed in een aantal belangrijke Euregionale
planningsperspectieven zoals het MHAL-perspectief en het Drielandenpark,
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waarin al aanzetten worden gegeven voor grensoverschrijdend denken en
plannen met accenten op het stedelijk-economische en het natuurlijklandschappelijk aspect. Deze ontwikkelingsvisie biedt echter de gelegenheid om
een aantal van deze inzichten op terrein te concretiseren en te verfijnen. Terwijl
het MHAL-perspectief zich veeleer toespitst op de relaties tussen de steden
Maastricht, Aken, Hasselt en Luik, wordt met deze ontwikkelingsvisie getracht
om de (concurrentie)positie van de Limburgse Maasvallei binnen het MHALnetwerk en daarbuiten te versterken, door een samenhangend stedelijk netwerk
uit te bouwen tussen Maastricht - Lanaken en Maasmechelen - Sittard-Geleen.
Het stedelijke netwerk Limburgse Maasvallei wordt dus opgevat als een
beleidsintentie, meer dan als een analytisch concept of als een instrument om
de regio te vermarkten. Binnen het stedelijke netwerk wordt een complementair
en samenhangend geheel van stedelijke gebieden en van structuurbepalende
elementen van het buitengebied nagestreefd. Deze worden verbonden door
verscheidene infrastructuren: waterwegen, groenstructuren, autowegen,
spoorwegen en trage wegen. De ontwikkelingsvisie brengt vooral potenties in
beeld en is geen wetenschappelijk onderzoeksrapport - daarvoor ontbreken
trouwens bruikbare cartografische en statistische gegevens. Bovendien komt
het accent te liggen op stedelijk-economische projecten die worden ingebed in
een duurzame natuurlijk-landschappelijke hoofdstructuur.

Beleidsdoelstellingen
De Limburgse Maasvallei bezit heel wat kwaliteiten en potenties. Deze zijn
zowel van landschappelijke en cultuurhistorische aard, alsook gerelateerd aan
de logistiek-industriële activiteiten en de uitgesproken aanwezigheid van de
kennis- en dienstensector. Het landschappelijke en cultuurhistorische
patrimonium komt niet ten volle tot zijn recht omwille van de aanwezigheid van
de grens, zowel in fysieke als mentale zin. De ontoereikende interne en externe
bereikbaarheid brengen de logistiek-industriële activiteit op termijn in het
gedrang. Bovendien is deze activiteit wereldwijd georiënteerd en staat zij relatief
los van de regio. De dienstensector ontbeert een stuwend karakter en de
bundeling van krachten bij de kenniscentra is onvoldoende. De perifere ligging
ten opzichte van de respectieve hoofdsteden versterkt de negatieve impact van
deze factoren.
In deze ontwikkelingsvisie wordt gesteld dat dit trendscenario kan worden
omgebogen in een trendbreukscenario door in te spelen op de idee van een
'creatieve stedelijke regio'. Goede bereikbaarheid en aanbodbeleid blijken
immers nauwelijks onderscheidende criteria te vormen. Cultuur, recreatie,
uitgaansmogelijkheden en omgevingskwaliteit worden steeds belangrijker in de
vestigingslogica van een brede waaier aan hoogwaardige economische actoren.
Daartoe moet het ambitieniveau voor deze regio flink omhoog. Het mag met
andere woorden niet beperkt blijven tot de optelsom van de huidige
beleidsvisies en -doelstellingen van beide provincies. In de ontwikkelingsvisie
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wordt een oost-west gerichte samenwerking en afstemming nagestreefd die
complementair is aan het huidige noord-zuid perspectief.
Het algemene streven naar een meer dynamische regio, vertrekkende van de
endogene potenties van de Limburgse Maasvallei, wordt vertaald in twee
principale beleidsdoelstellingen:
A het ondersteunen van de natuurlijk-landschappelijke kwaliteiten
Deze maken immers een unique selling point voor de Limburgse Maasvallei uit.
Daarom moet de impact van hoogdynamische ontwikkelingen steeds worden
afgewogen ten aanzien van de draagkracht van deze waardevolle natuurlijklandschappelijke onderlegger. Concreet impliceert dit dat er meer wordt
ingespeeld op endogene potenties die de nadruk leggen op kwaliteitsverhoging.
Inbreiding, creativiteit, reconversie van plekken, verweefbare en kleinschalige
activiteiten zijn hierbij kernbegrippen. Tevens ligt er nog veel werk op de plank
om de Limburgse Maasvallei uit te bouwen als schakel in de natuurlijklandschappelijke oost-west relatie tussen Ardennen - Drielandenpark en
Kempens Plateau-Haspengouw. Het realiseren van de Euregionale
groenprojecten in het kader van het Drielandenpark en de Euregionale 2008
(‘Grünroute’) vormen belangrijke stapstenen.
B het verbreden van het huidige economische profiel
De logistiek-industriële activiteit kan worden gestimuleerd, mits het nastreven
van de principes van aanbodgerichtheid, hoogwaardigheid en inpassing in de
landschappelijke context. Dit vraagt om een kwaliteitssprong inzake mobiliteit en
bereikbaarheid, zonder de leefbaarheid aan te tasten. Dit geldt vooral in de
oost-west relatie tussen Genk en Aken, via Maasmechelen en Sittard-Geleen.
Om het economische profiel te verbreden dient de regio tevens meer startende
bedrijven aan te trekken. Doorslaggevende criteria en troeven voor de
lokalisatie van startende bedrijven zijn onder andere de nabijheid van
universiteiten en hogescholen, lage kosten in een flexibele situatie, openheid en
diversiteit. Daar dient dus sterk op ingezet te worden.
Tenslotte kunnen vooral Sittard-Geleen en Maastricht inspelen op de
kennisactiviteit. Belangrijke randvoorwaarden hiervoor zijn de diversificatie en
contrastvorming van omgevingen en de aanwezigheid van creatieve en culturele
milieus. Het aanbod van diverse woonomgevingen is daarom een belangrijk
aandachtspunt in de ontwikkelingsvisie. In deze strategie kunnen Lanaken en
Maasmechelen een belangrijke hefboomfunctie opnemen.

Visie en projectvoorstellen
Om deze dubbele doelstelling te realiseren wordt een visie ontwikkeld op het
functioneren van het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei als een systeem
van stromen, knopen en mazen. Op basis hiervan worden de projecten
geselecteerd en inhoudelijk opgeladen. Met oog voor het evenwicht tussen
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beide doelstellingen, worden zowel het laag- als het hoogdynamische netwerk
beschouwd als twee evenwaardige en complementaire systemen.
In het hoogdynamische netwerk staan de stromen in voor zowel de
bereikbaarheid van buitenaf als voor de performante interne verbindingen, en dit
voor verschillende modi. De stromen geven aanleiding tot multimodale
transitiepunten of knopen. Door de stromen en knopen worden eveneens de
mazen of luwtegebieden bepaald. De ontwikkelingsvisie zet in op een
kwalitatieve verdichtingstrategie van knopen op niveau van het stedelijke
netwerk in combinatie met een strategie van kwalitatieve verdunning binnen de
mazen. De knoop- en plaatswaarde geven aanleiding tot de differentiatie van
knopen voor gemengde stedelijke ontwikkeling (rode knopen) en voor louter
economische ontwikkeling (paarse knopen).
Het laagdynamische systeem brengt een ander soort stromen en knopen in
beeld, in het bijzonder de blauwe van natuurlijk-hydro-ecologisch belang en de
groene van natuurlijk-landschappelijk belang. De waardevolle natuurlijklandschappelijke onderlegger van de regio omvat het geheel van blauwe en
groene knopen van Euregionaal belang, met bijzondere beleidsaandacht voor
de kwaliteit van en de (ecologische) verbindingen tussen deze knopen.
Het systeem van stromen, knopen en mazen wordt vervolgens vertaald in een
aantal ruimtelijke concepten die samen de gewenste ruimtelijke hoofdstructuur
van het plangebied opleveren:
−
Limburgse Maasvallei als schakel tussen bovenregionale landschappen;
−
het Maaspark als groene maas;
−
veerkrachtige watersystemen;
−
open ruimteverbinding tussen Kempen en Heuvelland;
−
open ruimten als stedelijke parken met buitenplaatsen;
−
stedelijke netwerk Limburgse Maasvallei met twee complementaire delen
(noord en zuid);
−
verbeterde verbindingen binnen een duidelijke hiërarchie;
−
gedifferentieerde knopen als plekken voor verdichting en nieuwe
ontwikkeling;
−
poorten als internationale toegangen tot het stedelijk netwerk;
−
kanalen en N78 als dragers van ontwikkelingen.
Deze
concepten
zijn
samengebracht
in
een
geïntegreerd
ontwikkelingsperspectief voor het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei. Het
betreft een louter indicatief kaartbeeld, maar vormt een beleids- en toetskader
voor projecten en concrete acties.

Projectvoorstellen
De projecten die in deze ontwikkelingsvisie worden voorgesteld dragen bij tot
het functioneren van de Limburgse Maasvallei als stedelijk netwerk door in te
spelen op de verschillende aspecten van de twee netwerken (stromen, knopen
en mazen) en invulling te geven aan de ruimtelijke visie.
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De projectvoorstellen worden gebundeld in vier projectgroepen, met name
'Mobiliteit', 'Maaspark' 'Noordelijk deel stedelijk netwerk' en 'Zuidelijk deel
stedelijk netwerk'. De projecten dienen in onderlinge samenhang gezien en
ontwikkeld te worden. Voor eik van deze projectgroepen dient een eigen
organisatiestructuur en een trekker te worden bepaald.
1

Mobiliteit

Een gegarandeerde en fijnmazige mobiliteit ligt aan de basis van het goed
functioneren van het stedelijke netwerk. Bereikbaarheid, doorstroming en
intensiteit worden opgewaardeerd voor zowel de economische activiteit als voor
de gemengd stedelijke ontwikkelingen. Vooral het openbaar vervoer vereist een
kwaliteitssprong.
In functie van de fijnmazige mobiliteit wordt een gemeenschappelijke
wegencategorisering vooropgesteld met belangrijke implicaties voor N78
(uitbouw als openbaar vervoersas van Maaseik tot Lanaken) en N2 (selectie als
westelijke hoofdtoevoerweg van Maastricht).
Vanuit een (logistiek-) economisch oogpunt draagt een bijkomende oost-west
spoorverbinding tussen Genk en Sittard-Geleen bij tot verankering en groei van
de (industrieel-)economische activiteiten in beide Maaslanden. Daarnaast heeft
deze verbinding mogelijk ook een rol met betrekking tot personenvervoer, zowel
op niveau van de Limburgse Maasvallei als vanuit het ruimer perspectief van de
zogenaamde Euregiobahn in het voormalig mijngebied van Aken/Düren tot
Genk. Verder onderzoek moet uitmaken op welke manier dit projectidee kan
worden uitgewerkt tot een haalbaar project.
De vele kanalen moeten een duidelijker rol en profiel krijgen in het hele
mobiliteitspatroon van de Euregio. De trage verbindingen dienen sterk
opgewaardeerd te worden voor zowel recreatief als functioneel verkeer. Dit
vereist een optimalisering van het grensoverschrijdende fietsnetwerk en een
geïntegreerd verenbeleid zodat de Maas een verbindende in plaats van
scheidende rol vervult in het stedelijke netwerk.
2

Maaspark

Het Maaspark vormt de belangrijkste 'maas' op het schaalniveau van het
stedelijke netwerk. Het is opgevat als een verstild landschap waarin de twee
snelheden van enerzijds de ecologische kwaliteiten en anderzijds de extensieve
toeristisch-recreatieve activiteiten met voldoende omzichtigheid worden
gecombineerd.
Het Grensmaasproject moet een inbedding krijgen binnen het
gemeenschappelijke Maaspark en dient dus verder afgestemd te worden tussen
beide landen. Daarin past ook het concept van veerkrachtige watersystemen en
natuurlijke herstel van beken en zijrivieren (blauwe stromen en knopen). Ter
versterking van de beeldkwaliteit en identiteit worden in het Maaspark verder
een aantal bakens gecreëerd of heropgewaardeerd (o.a. autoveer ter hoogte
van Berg, fietslift ter hoogte van E314 en Bosscherveld als toegang tot het
Maaspark).
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3

Noordelijk deel van het stedelijk netwerk

De projectvoorstellen voor het noordelijk deel van het stedelijke netwerk spelen
in belangrijke mate in op de ruimtelijk-economische potenties van de Euregio.
Dit leidt tot de profilering van het bedrijventerrein Oude Bunders in functie van
de trimodale bedrijvigheid complementair aan de havens van Stein en Bom, tot
de ontwikkeling van Eisden-Lanklaar als toeristisch-recreatieve knoop en tot de
ontwikkeling van de kanalen als aantrekkelijke omgeving voor startende en
innovatieve bedrijven. Daarbij dient tevens een kwaliteitssprong gemaakt te
worden met betrekking tot het stedelijk-cultureel aanbod, met accent op
receptieve en innovatieve cultuuruitingen. De ‘Metropolroute’ van de
Euregionale 2008 - een toeristische route doorheen de voormalige mijngebieden
van Aken tot Beringen - is een hefboom voor projectontwikkeling in Euregionaal
verband.
4

Zuidelijk deel van het stedelijk netwerk

Het zuidelijk deel speelt hoofdzakelijk in op de diversificatie van (woon)milieus
ter verankering van de kennisactiviteiten. Daarbij wordt complementariteit
tussen de Belgische en Nederlandse zijde nagestreefd. Dit vertaalt zich onder
meer in de optie voor de stedelijke ontwikkeling van Lanakerveld als schakel
tussen Lanaken-centrum en Maastricht-centrum, met een hoogwaardige
openbare vervoersdienst tussen beide centra (project Albertknoop). Hierbij is
ook de aansluiting van belang op de groene as naar het Drielandenpark, via de
groene boorden van het Albertkanaal. Met het oog op het bieden van een
voldoende antwoord aan de suburbane woningdruk in de regio kan de
ontwikkeling van zogenaamde buitenplaatsen ten oosten van Maastricht (naast
reeds in ontwikkeling zijnde woningbouwlokaties in Maastricht en Eijsden) in
samenhang gezien worden met de Albertknoop. Mits een kwalitatieve
landschappelijke inpassing in verhouding tot de draagkracht van de open
ruimte, kan dit bijdragen tot het (sociale en economische) draagvlak, het
toekomstperspectief en het beheer van dit landschappelijk gebied. De
vastgestelde visie voor het Drielandenpark is hierbij maatgevend.

Van visie naar actie
De realisatie van de gesuggereerde projecten moet een structurele bijdrage
leveren tot het functioneren van het stedelijk netwerk. De ontwikkelingsvisie wil
de coherentie en complementariteit van de projectvoorstellen bewaken en
binnen een globaal ruimtelijk kader en een algemene systematiek een aantal
inhoudelijke aanzetten formuleren per project. Anderzijds zijn deze projecten
niet de ‘nodige en voldoende voorwaarde’ voor het bestaan van het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei, maar vormen ze veeleer de concrete aanleiding
waarrond overleg, samenwerking, afstemming en uiteindelijk beleidsintegratie
tussen provincies en gemeenten langs beide zijden van de grens een start kan
nemen. De nog relatief summiere projectvoorstellen van deze ontwikkelingsvisie
moeten immers verder geconcretiseerd en verdiept door de verschillende
betrokken partijen.

8

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

Hoofdrapport

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

9

10

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

Inhoudsopgave

Opdracht en aanpak ........................................................................................ 3
Beleidsdoelstellingen....................................................................................... 4
Visie en projectvoorstellen............................................................................... 5
Projectvoorstellen ............................................................................................ 6
Van visie naar actie ......................................................................................... 8
1

Situering ................................................................................................... 15
Plangebied .................................................................................................... 15
Aanleiding en doel van de ontwikkelingsvisie................................................ 15
Opzet, aanpak en status van de ontwikkelingsvisie....................................... 16

2

Positionering stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei ........................ 23
Plangebied .................................................................................................... 23
Stedennetwerk MHAL.................................................................................... 23
Drielandenpark .............................................................................................. 24
Voormalige mijnregio Aken-Beringen ............................................................ 24
Stedelijke delta Noordwest-Europa ............................................................... 25

3

Kenschets en trend(breuk)scenario....................................................... 31
Kenschets...................................................................................................... 31
Van trendscenario naar trendbreukscenario.................................................. 35

4

Beleidsdoelstellingen en visie ................................................................ 39
Beleidsdoelstellingen..................................................................................... 39

5

Visie .......................................................................................................... 43
Twee parallelle systemen van stromen, knopen en mazen ........................... 43

6

Ruimtelijke concepten............................................................................. 49
Schakel tussen bovenregionale landschappen ............................................. 49
Stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei: twee complementaire delen .......... 49
Veerkrachtige watersystemen ....................................................................... 51
Het Maaspark als groene maas..................................................................... 51
Open ruimte verbinding tussen Kempen en Heuvelland................................ 51
Open ruimten als stedelijke parken ............................................................... 53
Verbeterde verbindingen binnen een duidelijke hiërarchie ............................ 53
Verdichting en nieuwe ontwikkeling op gedifferentieerde knopen ................. 53
Poorten als (internationale) toegangen tot het stedelijk netwerk ................... 55

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

11

Kanalen en N78 als dragers van ontwikkelingen ........................................... 55
Oost-west relaties .......................................................................................... 55
Synthese........................................................................................................ 55
7

Strategische projectvoorstellen ............................................................. 59
Algemene criteria........................................................................................... 59
Samenhang en organisatie van projecten ..................................................... 59
Projectengroep mobiliteit ............................................................................... 63
Projectvoorstellen voor het Maaspark ........................................................... 70
Projectvoorstellen voor het noordelijk deel van het stedelijk netwerk ............ 74
Projectvoorstellen voor het zuidelijk deel van het stedelijk netwerk............... 78
Synthese........................................................................................................ 81

8

Van visie naar actie.................................................................................. 85

9

Bijlagen ..................................................................................................... 87
Grensovergangen en mobiliteit...................................................................... 87
Wonen ........................................................................................................... 90
Water als drager ............................................................................................ 97
Groen en landschap ...................................................................................... 99
Herinterpretatie van POL en RSPL.............................................................. 100
Grensmaas .................................................................................................. 104

12

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

Kaarten

kaart 1

knopen in het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei.................... 45

kaart 2

Limburgse Maasvallei in een ruimer kader...................................... 49

kaart 3

synthese concepten ........................................................................ 55

kaart 4

selectie van knopen en stromen voor projecten .............................. 61

kaart 5

totaalbeeld mobiliteit ....................................................................... 63

kaart 6

synthesekaart projectvoorstellen stedelijk netwerk ......................... 81

Figuren

figuur 1

plangebied en invloedszone............................................................ 23

figuur 2

ontwikkelingsperspectief MHAL ...................................................... 24

figuur 3

ontwikkelingsperspectief Drielandenpark ........................................ 24

figuur 4

Grünmetropole Aachen - Beringen.................................................. 25

figuur 5

stedelijke delta Noordwest-Europa.................................................. 29

figuur 6

Grensmaasvallei in Nederland en Vlaanderen ................................ 31

figuur 7

kennissegmenten in MHAL ............................................................. 33

figuur 8

samenvoegen en herinterpreteren van POL en RSPL .................... 37

figuur 9

groene onderlegger Limburgse Maasvallei ..................................... 39

figuur 10

schema van stromen, knopen en mazen......................................... 43

figuur 11

projectgroepen ................................................................................ 59

figuur 12

concept hiërarchie van weginfrastructuren...................................... 65

figuur 13

Euregiobahn.................................................................................... 66

figuur 14

indicatieve profilering van N78 ........................................................ 69

figuur 15

principes van het Grensmaasproject ............................................... 71

figuur 16

project Grensmaas - groen snoer.................................................... 73

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

13

14

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

1

Situering

Plangebied
Het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei omvat beide oevers van de Maas
tussen enerzijds Maastricht en Lanaken in het zuiden en Maasmechelen en
Sittard-Geleen in het noorden, met een directe invloedssfeer tot Eijsden in het
zuiden en Maaseik in het noorden. Het gaat met andere woorden om een
grensoverschrijdend stedelijk netwerk met een Belgisch-Limburgs deel op
linkeroever en een Nederlands-Limburgs deel op rechteroever.

Aanleiding en doel van de ontwikkelingsvisie
beleids- en planningscontext
De ontwikkelingsvisie wordt opgemaakt in opdracht van de beide provincies
Limburg. Beide provinciebesturen geven in hun ruimtelijke beleidsplannen respectievelijk het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2001) en het Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Limburg (2001) - aanzetten tot grensoverschrijdende
visievorming en samenwerking in het ‘stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei’.
Beide provincies stellen het creëren van een ‘welvarende groene en sociale
regio’ als gemeenschappelijk beleidsdoel voorop.
Ook met andere beleidskaders en -processen wordt rekening gehouden,
waaronder:
−
het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief MHAL (1993);
−
het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Drielandenpark (2004);
−
een masterplan voor het postindustrieel landschap van Aken tot Beringen
(Euregionale 2008);
−
de Vlaamse studie voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (2004).
doel
Het doel van de ontwikkelingsvisie is vierledig:
−
het ontwikkelen van een gemeenschappelijk en grensoverschrijdend
referentiekader opdat snel gehandeld kan worden bij grensoverschrijdende
vraagstukken en burgers merken dat hun provinciebesturen iets voor hen
doen in de verbetering of het functioneren van de dagelijkse levenssfeer;
−
het identificeren van kansrijke gezamenlijke projecten op provinciaal niveau
waarbij de provincies zelf aan de slag kunnen zonder afhankelijk te zijn van
de uitkomsten van allerlei overleggremia op andere en hogere echelons;
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het vinden van coalitiegenoten om het gebied door middel van publiekprivate investeringen de regio te verbeteren en te ontwikkelen;
een bijdrage leveren tot een gezamenlijke ‘identiteit’ voor het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei.

−
−

dynamieken in het studiegebied
Uit een aantal reëel ervaren problemen, potenties en dynamieken blijkt dat een
grensoverschrijdend perspectief op de regio zich opdringt.
1
Een aantal daarvan worden in de Startnotitie die aan de ontwikkelingsvisie
voorafging aangegeven volgens de thema’s:
−
ruimte voor elkaar;
−
bewegen en verbinden;
−
goed nabuurschap.

Deze hebben betrekking op meer algemene vraagstukken (zoals de woonwerkdruk en de bescherming tegen overstromingen), maar uiten zich eveneens
in zeer concrete kwesties en projecten (bijvoorbeeld de opheffing van het tracé
voor het Cabergkanaal).

Opzet, aanpak en status van de ontwikkelingsvisie
stedelijk netwerk als beleidsintentie
Er zijn evenveel definities van stedelijke netwerken mogelijk als er doelen,
schaalniveaus en regio’s zijn. De invalshoek om een gebied als een stedelijk
netwerk te definiëren kan zowel fysiek, sociologisch als bestuurlijk zijn. Het is
derhalve evident dat een heldere en eenduidige definitie van een ‘stedelijk
netwerk’ niet goed is te geven.
Een stedelijk netwerk veronderstelt een zekere begrenzing, veronderstelt ook
een zekere entiteit (‘iets eigens’) en een zekere samenhang (‘een op elkaar
betrokken zijn’). In vervolg op het POL en het RSPL wordt een stedelijk netwerk
als volgt gedefinieerd:
−
een gebied waarbinnen steden, stadsranden en dorpen zich als schakels
en knopen aan elkaar rijgen;
−
een gebied dat als één geheel kan worden opgevat omdat de interne
relaties sterker zijn dan de externe;
−
een gebied waar sprake is van een dynamisch wisselende hiërarchie;
−
een gebied dat fungeert als een ‘daily urban system’.
Stedelijke netwerken worden gekenmerkt door:
−
intensieve ‘dagelijkse’ stromen goederen, diensten en kennis;
−
een effectieve bestuurlijke samenwerking (complementariteit);

1

De Startnotitie kan op verzoek bekomen worden.
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−
−

een verwantschap in cultuur en belangen;
verbindende infrastructuren.

Bij de sturende principes van een stedelijk netwerk hoort het besef van een
overheid als een ‘gedeelde autoriteit’, dat wil zeggen een overheid die als een
primus inter paris optreedt tussen burgers, bedrijven en instellingen en die allen
aan het ‘stuur’ zitten van het netwerk.
Er zijn een aantal redenen om het plangebied als een stedelijk netwerk te
beschouwen.
−
Zo is er sprake van een zeker ‘daily urban system’ met dagelijkse en
intensieve verplaatsingen voor werken, sociale doelen, voorzieningen en
vrije tijd in de driehoek Maastricht, Sittard-Geleen en Maasmechelen.
−
Er is eveneens sprake van voorzichtige bestuurlijke samenwerking. De
ontwikkelingsvisie zou hieraan een nieuwe impuls moeten geven.
−
Over de culturele verwantschap tussen beide Limburgen hoeft weinig meer
geschreven te worden na de viering van 150 jaar ‘gescheiden samenleven’.
Anderzijds dient te worden erkend dat dit alles nog weinig geprononceerd of
onderzocht is en dat het binnen het kader van de ontwikkelingsvisie ook niet
mogelijk was dit onderzoek te verrichten. Zo is het nog steeds erg lastig om
statistische data met elkaar te vergelijken, laat staan te combineren. Dit vertaalt
zich tevens in gebrek aan vergelijkbaar en combineerbaar kaartmateriaal. We
dienen dus te roeien met de riemen die we hebben, maar het verdient uiteraard
aanbeveling dat bepaalde zaken nader worden onderzocht en in kaart gebracht.
Het ‘stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei’ wordt in deze ontwikkelingsvisie
derhalve als een beleidsintentie ingezet en niet zozeer als een analytisch
concept, noch als louter een instrument om de regio te vermarkten. Er wordt dus
niet verder ingegaan op de vraag of de regio effectief als een stedelijk netwerk
functioneert. Wel richt de ontwikkelingsvisie zich op het bevorderen van een
complementair en samenhangend geheel van stedelijke gebieden en van
structuurbepalende elementen van het buitengebied die verbonden zijn door
(infra)structuren zoals waterwegen, groenstructuren, autowegen en
spoorwegen. Daarbij worden de problemen en onbenutte potenties ten gevolge
van de aanwezigheid van de administratieve grens én van de ruimtelijke
barrière van de Maas onderzocht.
Door de Maas te benaderen als een bindend element en niet als een scheiding
wordt gestreefd naar meer samenhang tussen de linker- en de rechteroever van
de Limburgse Maasvallei. Op die manier wordt getracht een aantal principes
van het MHAL-perspectief - een Euregionale ruimtelijke ontwikkelingsvisie
waarover verder in het rapport meer - hard te maken en aan te vullen met
concepten die zich aandienen vanuit de specificiteit van de Limburgse
Maasvallei.
De ratio leges voor stedelijke netwerken zit primair in het vrijwaren van een
gezamenlijke (inter)nationale concurrentiepositie - meer dan wat de steden die
deel uitmaken van het stedelijk netwerk elk apart aankunnen. Vanuit ruimtelijke

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

17

ordening wordt hieraan de leefbaarheidsdimensie gekoppeld, met name de
versterking van de ruimtelijke kwaliteit binnen het stedelijk netwerk als geheel.
Competitiviteit en leefbaarheid van stedelijke netwerken kunnen enkel door
intensieve samenwerking van lokale publieke en private actoren. Om de
slaagkansen te vergroten, dient er echter selectief en strategisch te worden
omgegaan met de processen waarrond ‘netwerking’ wordt geïnitieerd. Dit
vereist het detecteren van sleutelkwesties waarrond zal worden samengewerkt.
aanpak volgens twee sporen
Om de complementaire werking binnen het stedelijk netwerk Limburgse
Maasvallei te concretiseren, wordt een aanpak op twee sporen vooropgesteld.
Enerzijds wordt er gestreefd naar een wervende totaalvisie en een ruimtelijk
kader voor plan- en projectinitiatieven in het plangebied. Hierin wordt een hoog
ambitieniveau voor de regio vastgelegd. Concreet vraagt dit om sterke
ruimtelijke concepten.
Anderzijds heeft de ontwikkelingsvisie een belangrijke projectgerichte en
pragmatische dimensie. Het (vermarkten van de regio als) stedelijk netwerk is
immers geen doel op zich. Wel wordt toegewerkt naar kwalitatieve projecten die
een antwoord bieden voor actuele problematieken of uitgaan van relevante
potenties in de Limburgse Maasvallei en die enkel over de landsgrenzen heen
en binnen het vooropgestelde samenwerkingsverband kunnen worden
gerealiseerd.
Door
middel
van
deze
projecten
worden
de
samenwerkingsverbanden binnen het stedelijk netwerk geleidelijk aan
geconsolideerd. De projecten mogen echter niet het resultaat zijn van een louter
probleemoplossend denken. Het moet gaan om strategische projecten die
uitgaan van een hoger ambitieniveau voor de regio en inspelen op de
belangrijke potenties van bepaalde plekken, zowel voor woon- als werk- en
recreatiemilieus. Daartoe moeten de projecten zich inpassen in een coherente
(ruimtelijke) totaalvisie voor de Limburgse Maasvallei.
Volgende elementen vormen derhalve fundamentele uitgangspunten van dit
planningsproces:
−
een strategische planningsbenadering;
−
integrerend (sectoroverschrijdend) en grensoverschrijdend denken en
handelen;
−
gelijkwaardigheid van actoren, respect voor subsidiariteit;
−
komen tot en respecteren van engagementen.
gevolgde werkwijze
Om invulling te geven aan deze dubbele doelstelling werden verschillende
stappen ondernomen.
De Startnotitie - door de beide provincies goedgekeurd in maart 2003 - geeft
een eerste aanzet voor het projectgerichte luik van de opdracht. Er wordt
immers een aantal thema’s aangegeven waarrond de opmaak van de
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ontwikkelingsvisie een start kan nemen, zonder dat evenwel de uitkomst van het
proces wordt vastgelegd.
Door middel van een consultatie van de betrokken gemeenten en provincies op
basis van de Startnotitie, een inventarisatie van beleidsplannen, een
verdiepingsdag en een creatieve werksessie werd de voorlopige agenda en de
probleemstelling verdiept en geconcretiseerd in een eerste reeks potentiële
projectthema’s en -voorstellen.
Op basis van een aantal criteria (Euregionale relevantie, overzichtelijke ‘span of
control’, urgentie, complementariteit, inpassing in de regionale competentie,
bestuurlijk draagvlak) werden volgende thema’s door de provincies
geagendeerd voor verdere verdieping:
−
grensovergangen en mobiliteit;
−
wonen;
−
duurzame economische ontwikkeling;
−
water als drager;
−
landschap en groen.
zie ook bijlagen
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Belgisch Limburg en het Provinciaal
Omgevingsplan Nederlands Limburg werden doorgenomen in functie van de
voornaamste knelpunten, kwaliteiten en potenties, evenals de beleidsvoorstellen
met betrekking tot deze thema’s. De resultaten van deze verdieping werden
verwerkt in een aantal synthetiserende kaarten. Daarnaast werd een aanzet tot
een totaalvisie voor de Limburgse Maasvallei gegeven door het samenvoegen
en herinterpreteren van de - cartografisch moeilijk vergelijkbare - bestaande
beleidsplannen.
Omdat het louter samenvoegen van bestaande provinciale beleidsplannen niet
de gewenste meerwaarde opleverde, werd vanuit een geïntegreerd en
grensoverschrijdend perspectief een meer wervende ontwikkelingsvisie met
sterke ruimtelijke concepten ontwikkeld. Door aan het klassieke noord-zuid
perspectief van de respectievelijke beleidsvisies een vernieuwende oost-west
dimensie toe te voegen, werden een aantal aspecten in beeld gebracht die in de
beleidsplannen niet in die mate belicht worden of aan coherentie missen omwille
van het perifere perspectief.
Vanuit de visie werden tenslotte strategische projecten op niveau van het
stedelijk netwerk geformuleerd.
status van de ontwikkelingsvisie
De Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei is
geen formeel of bindend beleidsplan. Het is een document waarin vanuit een
grensoverschrijdend perspectief inzichten en ideeën worden aangedragen die
een meerwaarde kunnen betekenen voor het vigerende beleid.
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Voor meer bindende uit- en afspraken kan gebruik worden gemaakt van het
bestaand planologisch en ander instrumentarium in beide landsdelen.
Bovendien is het mogelijk dat partijen op vrijwillige basis afspraken of
convenanten met elkaar afsluiten rond specifieke onderwerpen of projecten.
Om de stap te kunnen zetten van ontwikkelingsvisie naar bindende
beleidsuitspraken en uitvoering dient enerzijds veel overleg gepleegd te worden
met alle belanghebbenden in het gebied en dient anderzijds gericht onderzoek
en nadere uitwerking op projectniveau te gebeuren.
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Positionering stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei

Plangebied
Volgende gemeenten maken deel uit van het plangebied:
−
Nederland: gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Meerssen, Beek en
Stein;
−
België: gemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Lanaken.
Langs Nederlandse kant is er een invloedszone tot en met de gemeenten
Eijsden, Echt en Susteren; langs Belgische kant tot en met de gemeenten
Maaseik, Kinrooi en Riemst.
figuur 1

plangebied en invloedszone

Het plangebied dient in een ruimere context te worden gepositioneerd, zowel
vanuit het stedelijk en economisch functioneren als met betrekking tot de
landschappelijke karakteristieken. Beleidsmatig betekent dit dat een inpassing in
of een aanvulling op reeds bestaande samenwerkingsverbanden moet worden
nagestreefd (onder andere het MHAL-perspectief en de ontwikkelingsvisie voor
het Drielandenpark). De positionering is dus niet waardevrij, maar bepaalt het
beleidskader voor de ontwikkelingsvisie, de strategische projecten en de
noodzakelijke samenwerkingsverbanden of publiek-private coalities.

Stedennetwerk MHAL
De ontwikkelingsvisie voor het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei past zich
in in het internationaal georiënteerde stedennetwerk MHAL. Dit netwerk is op te
vatten als een samenwerkingsverband van relatief zelfstandige steden die in de
eerste plaatse economische complementariteit nastreven. Het gaat daarbij
primair om de steden Maastricht, Heerlen, Hasselt, Genk, Aken en Luik. In 1993
is voor en door dit stedennetwerk een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
vastgesteld als leidraad voor samenwerking en projectrealisatie. Het MHALsamenwerkingsverband en -perspectief is ondertussen een sterk begrip
geworden, maar wordt moeilijk (ruimtelijk) geconcretiseerd of vertaald in
projecten. De bril en het schaalniveau van de Limburgse Maasvallei lijken
daartoe meer potenties te bieden.
Op de kaart is het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei geaccentueerd
binnen het stedennetwerk MHAL. Het is duidelijk dat dit deelgebied een
strategische positie heeft binnen het geheel, op de kruising van de noord-zuid
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band langsheen de Maas en de oost-west band van Hasselt tot voorbij Aken.
Deze positie is maatgevend voor de ontwikkelingsvisie van het deelgebied.
figuur 2

ontwikkelingsperspectief MHAL

Bron: eigen bewerking op basis van het ontwikkelingsperspectief MHAL (1993)

Drielandenpark
Wat betreft de landschappelijke context dient de Limburgse Maasvallei zich
onder andere te positioneren ten aanzien van het Drielandenpark. Het
Drielandenpark bevindt zich in het hart van het stedennetwerk MHAL. Het is
samengesteld uit een viertal deelgebieden - Land van Herve, Heuvelland,
Voerstreek en Akens bos - en vormt een belangrijke schakel tussen het massief
van Ardennen-Eifel en het Kempens plateau. Voor het Drielandenpark is recent
een aparte ontwikkelingsvisie vastgesteld, complementair aan de stedelijke en
economische doelstellingen van het MHAL-perspectief. De ontwikkelingsvisie
concentreert zich op de thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van het landelijk
gebied, maar doet ook uitspraken over de open ruimten binnen en tussen de
MHAL-steden.
Het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei ligt aan de westelijke rand van het
Drielandenpark. Het vastleggen en vormgeven van de grens tussen deze
stedenband, het binnengebied en de bufferzones is hier wenselijk. Daarnaast
speelt de Limburgse Maasvallei een belangrijke rol als schakel tussen het
Drielandenpark en de grootschalige natuur in de Ardennen en de Kempen, met
de Maasvallei als scheidend én bindend element. Daarbij komen ook de andere
beekdalen op de voorgrond als belangrijke ecologische verbindingen. Maar ook
de ontwikkeling en handhaving van groene zones rond de steden als
recreatieve ruimte is een belangrijk aandachtspunt.
Het ontwikkelingsperspectief voor het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei
onderschrijft de principes en doelstellingen van het Drielandenpark en neemt ze
op als leidraad voor de natuurlijk-landschappelijke ontwikkeling in het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei.
figuur 3
Bron:

ontwikkelingsperspectief Drielandenpark
eigen bewerking op
Drielandenpark (2004)

basis

van

het

ontwikkelingsperspectief

Voormalige mijnregio Aken-Beringen
De uitgangspunten en doelstellingen van voorgaande samenwerkingsverbanden
en hun vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven zijn min of meer gekend en
aanvaard.
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Daarnaast willen we de Limburgse Maasvallei ook positioneren vanuit een
minder bekend, maar zeer relevant perspectief, met name dat van de
voormalige mijnregio. In het gebied van Beringen tot voorbij Aken heeft de
voormalige steenkoolontginning een waardevol mijnpatrimonium nagelaten dat
als een sterk bindend gegeven fungeert voor de toekomstige profilering van dit
trinationale
grensgebied.
Anderzijds
is
het
stopzetten
van
de
ontginningsactiviteit de belangrijkste oorzaak voor de huidige ‘identiteitscrisis’ in
deze regio.
Om deze impasse te doorbreken en de regio terug een betekenis te geven op
Noordwest-Europese schaal, werd door de Euregionale 2008 een prijsvraag
uitgeschreven met de vraag een ontwikkelingsvisie voor dit ‘Industrielle
Folgelandschaft’ op te stellen. Het winnend ontwerp, de ‘Grünmetropole’,
definieert de ‘Grünroute’ en de ‘Metropolroute’ als twee aders doorheen het
gebied. Op deze laatste route geeft het mijnpatrimonium aanleiding tot een
aantal belangrijke zwaartepunten. De voormalige mijnsite van Eisden ligt dan
ook op het kruispunt van het sterk noord-zuid gerichte plangebied van deze
ontwikkelingsvisie en de oost-west georiënteerde ‘Grünmetropole’.
De opstellers van de ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei
hebben met de inzending ‘M.I.N.E.Land’ de tweede presentatieronde gehaald.
Het is hier niet aan de orde om de inhoud van deze inzending toe te lichten,
maar het illustreert het belang dat de opstellers hechten aan een goede
positionering binnen de mijnregio, alsook het ‘meeliften’ met de dynamiek van
de (tijdelijke) projectorganisatie Euregionale 2008. Er is met andere woorden
een unieke kans om de Limburgse Maasvallei te ‘etaleren’ in 2008, bij voorkeur
met een aantal strategische projecten die in het kader van deze
ontwikkelingsvisie én in het winnend plan worden voorgesteld.
figuur 4

Grünmetropole Aachen - Beringen

Bron: eigen bewerking op basis van een kaart van het team van prof. Bava
Op de kaart wordt het plangebied gesitueerd op de overzichtskaart van
enerzijds de ‘Grünroute’ en anderzijds de ‘Metropolroute’, die dwars door het
plangebied heen loopt, ter hoogte van Sittard - Maasmechelen, langsheen de
voormalige mijnen van Sittard en Eisden-Lanklaar.

Stedelijke delta Noordwest-Europa
Uit voorgaande positioneringen is reeds duidelijk geworden dat de Limburgse
Maasvallei een strategische positie inneemt in de Euregio Maas-Rijn en dus in
Noordwest-Europa. Dat blijkt ook uit de figuur, waarin het plangebied wordt
gesitueerd te midden van de stedelijke delta van de Lage Landen, met name
tussen de Vlaamse Ruit en het Rijn-Ruhrgebied. De strategische ligging en
betekenis is tweeërlei:
−
als onderdeel van de Maasstroom tussen hoogland en laagland;
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ﬁguur 2

ontwikkelingsperspectief MHAL

ﬁguur 3

ontwikkelingsperspectief Drielandenpark

ﬁguur 4

Grünmetropole Aachen - Beringen
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ﬁguur 5
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stedelijke delta Noordwest-Europa
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−

als onderdeel van de stedelijk-economische netwerken tussen Randstad Vlaamse Ruit en Rijn-Ruhr. Met betrekking tot het goederenvervoer spelen
hier belangrijke kwesties als de mogelijke verschuiving van trafieken van de
Montzen-Aken lijn naar de IJzeren Rijn. Met betrekking tot het
personenvervoer is met name de ingebruikname van de hogesnelheidslijn
tussen Brussel en Keulen via Luik en Aken een belangrijk aandachtspunt
voor de ontwikkelingsvisie.

figuur 5

stedelijke delta Noordwest-Europa
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ﬁguur 6

grensmaasvallei in Nederland en Vlaanderen

holocene dal
grensmaasvallei
laagterrassen
middenterrassen
plateaus of hoogterrassen
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Kenschets en
trend(breuk)scenario

Kenschets
In wat volgt, wordt aan de hand van een aantal belangrijke en meer of minder
gebiedsspecifieke aspecten een beschrijving gemaakt van de actuele
dynamieken en tendensen in het plangebied. We houden hierbij rekening met
de positionering in een ruimere context.
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
De Limburgse Maasvallei is een markant laagterras als onderdeel van het
grotere geheel van het landschappelijk erfgoed dat de middenterrassen en
hoogterrassen omvat van Heuvelland - Drielandenpark, Haspengouw en het
Kempens plateau.
Deze natuurlijk-landschappelijke structuur van de Maasvallei ligt aan de basis
van de uitgesproken noord-zuid oriëntatie van de regio. Het grotendeels
samenvallen van de Belgisch-Nederlandse grens met de thalweg van de Maas
versterkt deze oriëntatie. Dit komt duidelijk tot uiting in onder andere de
parallelle structuur langs twee zijden van de grens.
figuur 6

Grensmaasvallei in Nederland en Vlaanderen

Bron: Grensmaasproject
Het cultuurhistorisch erfgoed is zowel in het hoge segment als in de volkscultuur
een levende en vanzelfsprekende aangelegenheid, met een redelijk goede
culturele infrastructuur en een redelijke participatiegraad. Het omvat het geheel
van herinneringen aan de geschiedenis van:
−
Romeinse heirbanen;
−
Middeleeuwse nederzettingen;
−
religieuze gebouwen;
−
militaire vestingen;
−
industriële monumenten (meer bepaald het historisch mijnpatrimonium en
de sociale infrastructuur);
−
moderne periode (gericht op technologie én gastvrijheid).
Het landschappelijk en cultuurhistorisch patrimonium komen echter niet ten volle
tot hun recht door de aanwezigheid van de grens. Onder andere volgende
vaststellingen en knelpunten illustreren dit:
−
een beperkt aantal grensovergangen in de Maasvallei;
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−
−

de verschillende uitgangspunten met betrekking tot de grindproblematiek
en de veiligheidsproblematiek;
het project van de Grensmaas, dat wel een totaalaanpak nastreeft, maar
enkel langs Nederlandse zijde zal worden gerealiseerd.

Verder is de sterkte van Maastricht tegelijkertijd ook zijn zwakte. De stad is rijk
aan historische monumenten, aan goed ingerichte buitenruimten, aan kunst en
cultuur en aan uitgaansmogelijkheden. Deze rijkdom is echter eenzijdig
georiënteerd en blijkt relatief weinig aantrekkelijk voor de jeugd en creatieve
ondernemers. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat Maastricht haar
2
afgestudeerden verliest. Door de dominante positie van Maastricht wegen de
andere kernen van het stedelijk netwerk momenteel niet voldoende om deze
reputatie bij te sturen.
logistieke spilfunctie met modern-industriële productie
De logistieke activiteit in de regio is aanzienlijk en wordt gegenereerd door haar
ligging op het kruispunt van internationale verbindingen van verschillende modi
(wegverkeer, kanalen, het sporenstelsel en de luchthaven Maastricht - Aachen
Airport).
De economie in de Limburgse Maasvallei wordt behalve door logistiek ook
gekenmerkt door modern-industriële activiteiten. De productiemilieus situeren
zich in een breed domein van de nieuwe economie en de maakketen van de
moderne industrie en vertonen potenties voor clustering tussen de verschillende
activiteiten en productiesectoren.
Deze combinatie van logistiek en productie geeft het stedelijk netwerk een VALstatus (‘value added logistics’ of logistiek met toegevoegde waarde).
Toch zijn hierbij een aantal bedenkingen te maken.
De Limburgse Maasvallei is reeds geruime tijd een modern-industriële regio,
maar wordt desondanks weinig als zodanig erkend. Dit heeft te maken met de
grensregionale situering, waardoor kansen worden gemist op het niveau van de
uitbouw van een competitieve modern-industriële structuur. Het is ook deze
grensregionale situering die mede aan de basis ligt van de ontoereikende
interne mobiliteit om de economische activiteit naar de toekomst toe voldoende
te blijven ondersteunen.
Een andere bedenking betreft het feit dat de maakindustrie wereldwijd
georiënteerd is en dus ‘los’ staat van de regio. De nefaste gevolgen van een al
te grote afhankelijkheid van grootschalige multinationals werden in een (recent)
verleden reeds voldoende aangetoond in Limburg.

2

Bronnen: ‘Stadsvisie 2030, Maastricht mozaïek’, mei 2004, en R. Aluvihare en J. Van Horne:
‘Barsten in het glazuur – lukt het Maastricht het succes vast te houden?’ in Masterclass Stedebouw,
kennisregio MHAL, april 2003
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Verder zijn veel bestaande bedrijventerreinen aan weerszijden van de grens
aan revitalisering toe en is de cumulatieve milieubelasting een knelpunt.
dienstensector en kenniscluster
De modern-industriële activiteit heeft stap voor stap een hoogwaardig karakter
aangenomen dat ondersteund wordt door een sterke kennisinfrastructuur die
zowel binnen de O&O van de grote ondernemingen als in de universitaire spinoffs tot ontwikkeling is gebracht.
De kennisinfrastructuur van de beide Limburgen is sterk bezet met de
Transnationale Universiteit Limburg, O&O-instituten van multinationals,
hogescholen voor alfa-, beta- en gamma-studies (respectievelijk niet-exacte,
exacte en intermediaire studies) en een open universiteit met specialisatie voor
e-learning. De Universiteit van Maastricht en de T.U. van Aken, maar ook het
LUC in Hasselt/Diepenbeek vormen een Euregionale broedplaats voor
kennisontwikkeling. Daarnaast is de dienstensector met 70% van de
werkgelegenheid een dominante bron van werkgelegenheid.
figuur 7

kennissegmenten in MHAL

Bron: eigen bewerking op basis van het ontwikkelingsperspectief MHAL (1993)
Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij deze overwegend positieve
kenschets. De dienstensector ontbeert immers een ‘stuwend of scheppend’
karakter. De bundeling van krachten bij de kenniscentra is onvoldoende en de
gemiddelde opleidingsgraad van de beroepsbevolking is matig.
Bovendien is de sociale dimensie van de economie - met name de
werkloosheid, de arbeidsparticipatie en de omvang van beroepsbevolking problematisch voor de stad Maastricht. In vergelijking tot andere steden van
gelijkbare grootte heeft Maastricht een hoge werkloosheid, een matige
arbeidsparticipatie en een forse terugloop van de beroepsbevolking als gevolg
van de vergrijzing. Tenslotte slaagt men er niet in de afgestudeerden in de regio
te houden.
toeristisch-recreatieve structuur
De Limburgse Maasvallei omvat een uitgebreid en uiteenlopend toeristischrecreatief aanbod bestaande uit grootschalige toeristisch-recreatieve polen
(Maastricht en Maaseik), historisch patrimonium (onder andere het
mijnpatrimonium in Eisden), culturele activiteiten (zowel in Maastricht als in
Maasmechelen en Sittard), een grensoverschrijdend fietsroutenetwerk, alsook
natuurlijk en landschappelijk zeer waardevolle gebieden (onder meer het
Maasdal en de Hoge Kempen).
Toch worden de potenties van dit alles niet voldoende benut, bijvoorbeeld het
uniek gegeven dat de Maasvallei de laatste ongestuwde rivier in NoordwestEuropa is. Er is nood aan een grensoverschrijdende en internationale marketing
van de Maasvallei en de andere toeristisch-recreatieve potenties van de regio.
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kennissegmenten in MHAL
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Uiteraard verhogen de slaagkansen naarmate de kwaliteit van natuur en
landschap hand in hand gaan met de kwaliteit van de steden en de stedelijke
cultuur.

Van trendscenario naar trendbreukscenario
maatschappelijke trends
Met het oog op de ontwikkelingsvisie voor het stedelijk netwerk Limburgse
Maasvallei dienen we rekening te houden met een aantal belangrijke
maatschappelijke trends in de huidige netwerksamenleving, zoals:
−
globalisatie en regionalisering: twee parallelle ontwikkelingen naar zowel
wereldwijde markten als regionale markten;
−
transitie van een multiculturele samenleving (culturen staan naast elkaar)
naar een meer interculturele samenleving (culturen verweven zich tot
nieuwe cultuurvormen);
−
vergrijzing én ontgroening: de beroepsbevolking neemt af door een
geringere instroom van jongeren; de collectieve lasten stijgen;
−
transitie van verbruikerseconomie naar een duurzame gebruikseconomie,
rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties en met
besef van de eindigheid van grondstoffen;
−
opkomst van de beleveniseconomie: door een hoger besteedbaar inkomen
en meer vrije tijd, neemt de vraag naar leisure-activiteiten toe en vindt
‘spectaculering’ van het aanbod plaats.
nood aan een creatieve stedelijke regio
Grenzen vervagen, onze reikwijdte en keuzemogelijkheden nemen sterk toe. Er
ontstaat een grenzeloze netwerksamenleving waarin mensen, instellingen en
bedrijven wisselende en steeds meer fijnmazige netwerkrelaties aangaan. De
cruciale vraag is welke factoren er nu precies toe doen om regio’s en stedelijke
netwerken ontvankelijk te maken voor de netwerksamenleving en -economie, of
anders gezegd om hoogwaardige bedrijven, huishoudens en functies duurzaam
aan zich te binden. Het bieden van voldoende uitbreidingsmogelijkheden en een
goede bereikbaarheid is niet meer voldoende; dat gebeurt immers overal. Uit
recente onderzoekingen blijkt dat cultuur, recreatie, uitgaansmogelijkheden en
omgevingskwaliteit steeds meer doorslaggevend worden. Dat wordt steeds
vaker aangeduid met de termen ‘creatieve stad’ of ‘creatieve regio’. Die status
kan echter niet zomaar van bovenaf worden opgelegd of bepaald. Er moet
worden aangesloten bij het potentieel en de creatieve potenties die binnen de
regio zelf aanwezig zijn.
Voor deze ontwikkelingsvisie vertrekken we van de hypothese dat het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei enkel via een trendbreukscenario aanspraak kan
maken op de status van creatieve stedelijke regio in Europa. De verschillende
aspecten die in het vorige hoofdstuk aan bod kwamen, maken dan wel het
‘basiskapitaal’ uit van het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei; de korte
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ﬁguur 8

samenvoegen en herinterpreteren van POL en RSPL

maas- en beekvalleien natuurlijke dragers

hoodweg / internationaal verbindende weg

open ruimte geheel

kempens plateau met verweven open ruimte
functies

stedelijk netwerk
toeristisch-recreatief knooppunt
regionaal stedelijk gebied maastricht
stedelijk ontwikkeling sittard-geleen
kleinstedelijk gebied in netwerk
autonoom kleinstedelijk gebied
structuurondersteunend hoofddorp
lineaire stedelijke ontwikkeling
speciﬁek economisch knooppunt
natuurlijke verbinding
kanaal
relatie
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kenschets maakt duidelijk dat de potenties van dit kapitaal niet ten volle benut
worden of in de toekomst aan kracht dreigen te verliezen.
optelsom bestaand beleid onvoldoende
Als men uitgaat van een hoog ambitieniveau voor de regio zal een loutere
optelling en afstemming van Nederlands en Belgisch (provinciaal) beleid
nauwelijks volstaan. Het hoofdprobleem is tweeërlei:
−
de beleidsplannen spelen voor het plangebied onvoldoende in op de
nieuwe maatschappelijke trends (met name de voorwaarden voor een
creatieve stedelijke regio)
−
de beleidsplannen beperken zich sterk tot een noord-zuid gerichte structuur
en miskennen daardoor de sterkten en potenties van een oost-west
gerichte benadering.
figuur 8

samenvoegen en herinterpreteren van POL en RSPL

zie ook bijlage: herinterpretatie POL en RSPL
Deze ontwikkelingsvisie gaat dan ook op zoek naar een grenzeloze ruimtelijke
structuur met veel meer complementariteiten en afstemming binnen de
verschillende delen van het stedelijk netwerk. Dit gebeurt nu reeds voorzichtig
binnen de landsgrenzen (bijvoorbeeld tussen Maastricht en Sittard-Geleen),
maar blijkt nog weinig evident over de grens heen. Een belangrijke meerwaarde
van deze ontwikkelingsvisie is dan ook het expliciet toevoegen van een oostwest perspectief aan de bestaande inzichten en het formuleren van oost-west
samenwerkingsverbanden en mogelijke complementariteiten.
Daarbij wordt wel het belang en de impact van de uitgesproken noord-zuid
structuur erkend en als één van de ruimtelijke concepten ondersteund. De
overtuiging luidt dat een ruimtelijke structuur die de potenties van de noord-zuid
structuur weet te verbinden met die van de oost-west structuur, veel meer
kansen biedt voor de doorgroei van het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei
tot een creatieve stedelijke regio.
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ﬁguur 9

groene onderlegger Limburgse Maasvallei

legende VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)

legende groene waarden / provinciale ecologische structuur POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)

GEN (grote eenheid natuur)

bos- en natuurgebied

GENO (grote eenheid natuur in ontwikkeling)

ecologische ontwikkelingszone

droge natuurverbinding

ecologische verbindingszone

natte natuurverbinding

hamsterkernleefgebied

waterloop / kanaal

beschermde en staatsnatuurmonumenten

gebied met ecologische infrastructuur
van bovenlokaal niveau

speciale beschermingszone vogelrichtlijn
beek met speciﬁeke ecologische functie

natuuraandachtsgebied
verbindingsnummer (zie ruimtelijk
structuurplan provincie Limburg)

gebied met aan openheid gebonden
natuurwaarde
stedelijke groenzone
stedelijke groenzone met rode accenten
water
beken met algemene ecologische functie
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Beleidsdoelstellingen en visie

Beleidsdoelstellingen
Het algemene streven naar een meer dynamische regio vertrekkende van de
uiteenlopende potenties van de Limburgse Maasvallei worden vertaald in een
aantal concrete beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen vormen de basis voor
de visie.
natuurlijk-landschappelijke onderlegger
Met deze ontwikkelingsvisie wordt de belangrijke structurerende rol van het
landschap onderschreven en actief ondersteund. Het koesteren van de open
ruimte en de landschappelijke kwaliteit en het behouden en creëren van
karakteristieke en wisselende beelden op korte afstand zijn belangrijke
doelstellingen van de ontwikkelingsvisie. Ze vormen immers een ‘unique selling
point’ voor de Limburgse Maasvallei. De ecologische kwaliteiten van met name
de Maas als ongestuwde rivier dienen op Europees niveau uitgespeeld te
worden.
figuur 9

groene onderlegger Limburgse Maasvallei

De principes en doelstellingen met betrekking tot de natuurlijk-landschappelijke
structuur van het Drielandenpark worden in deze ontwikkelingsvisie
overgenomen en gerespecteerd. Het realiseren van de Euregionale
groenprojecten in het kader van het Drielandenpark en de Euregionale 2008
(‘Grünroute’) vormen belangrijke stapstenen.
ondersteunen van een breed economisch profiel
Het hoge ambitieniveau met betrekking tot de natuurlijk-landschappelijke
onderlegger heeft implicaties voor de hoogdynamische ontwikkelingen van het
stedelijk netwerk. Deze zijn immers moeilijk verenigbaar met het behoud van de
structurerende natuurlijk-landschappelijke onderlegger, tenzij men afstapt van
de louter kwantitatieve uitbreidingsgedachte en van de exogene stuwende
krachten ter ontwikkeling van het stedelijk netwerk.
Er moet dus worden ingespeeld op endogene potenties die de nadruk leggen op
kwaliteitsverhoging in plaats van op kwantiteit. Ruimtelijke inpassing van
toekomstige ontwikkelingen in de bestaande structuur moet een principieel
uitgangspunt zijn. Inbreiding, creativiteit, reconversie van plekken, verweefbare
en kleinschalige activiteiten en ‘chirurgische’ ingrepen zijn daarbij
sleutelwoorden.
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Vanuit deze uitgangshouding ondersteunt de ontwikkelingsvisie logistieke
bedrijvigheid met toegevoegde waarde (VAL-status), indien volgende principes
nagestreefd worden:
−
aanbodgerichtheid;
−
hoogwaardigheid;
−
inpassing in de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.
Ter wille van de logistieke activiteiten is zeker nog een inspanning nodig ter
verbetering van de mobiliteit, zowel in de betekenis van een (multimodale)
bereikbaarheid als van een vlotte doorstroming. Maar ook in dit geval is
duurzame ruimtelijke inpassing geboden.
Daarnaast moet het economische profiel worden verbreed met activiteiten die
gemakkelijker inpasbaar zijn in de waardevolle landschappelijke en stedelijke
context en die anticiperen op een aantal globale trends waarvan hoger sprake.
Weinig ruimteverslindende productie-activiteiten blijven deel uitmaken van het
economisch profiel van het stedelijk netwerk, maar moeten worden aangevuld
met het ontwikkelingspotentieel van toerisme en recreatie, kennisactiviteiten en
innovatieve en hoogwaardige bedrijvigheid.
Dit gediversifieerd economisch profiel brengt een brede waaier aan
randvoorwaarden met zich mee, waaraan de ontwikkelingsvisie een bijdrage
moet leveren. Behalve de efficiëntie van verbindingen via weg, spoor en water,
maken een hele reeks omgevingsfactoren in het productiemilieu (landschap,
natuur en cultuur, communicatie, kennis, wonen, ontspanning en verzorging) de
aantrekkelijkheid van een regio uit voor hoogwaardige en innoverende
bedrijven. Het creëren van nieuwe stedelijkheid met aandacht voor al deze
aspecten wordt dan ook in direct verband gebracht met de economische
performantie van een regio.
Bij het creëren van nieuwe stedelijkheid moet aandacht worden geschonken
aan het onderscheid tussen nabijheid en toegankelijkheid bij de keuze van
functies. Bij nabijheid gaat het om face-to-face contacten en informele
ontmoetingen in compacte en hoogdynamische omgevingen, dus veelal in de
binnenstad. Bij toegankelijkheid gaat het om snelheid en de directheid van de
toegang en de beschikbaarheid van ruimte en telecommunicatie.
Het is van belang dat de economische ontwikkelingen zich niet louter
concentreren in de grote gevestigde bedrijven, onafhankelijk van het feit of het
om kennis, logistiek of productie gaat. Er moeten met andere woorden
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor de hele levenscyclus van bedrijven,
instellingen en burgerinitiatieven (startend, groeiend, clusterend, verdwijnend).
Om de economische dynamiek ook naar de toekomst toe te waarborgen, is er in
de Limburgse Maasvallei nood aan ruimte voor startende bedrijven. Deze
ruimte kan worden opgevat als concessiegebieden waar zekere vrijheidsgraden
zorgen voor innovatie ten bate van nieuwe werkplaatsvormen voor bedrijven en
research, culturele instellingen en atelierachtige activiteiten, toeristische plekken
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in wisselende historische contexten en leisure-plekken voor stil genieten tot
wilde sporten.
De ruimtebehoefte en gewenste (ruimtelijke) condities van deze activiteiten zijn
niet vergelijkbaar met die van de klassieke bedrijven en kunnen dan ook niet
worden opgevangen op een klassiek bedrijventerrein. De brede waaier aan
mogelijke activiteiten moet op een meer diffuse wijze ruimte krijgen in
interessante gemengd stedelijke omgevingen. Startende bedrijven lijken zich
dan ook goed in te passen in de vooropgestelde strategie van inbreiding,
recuperatie van bestaande infrastructuur en verweving.
Belangrijke criteria en troeven voor de lokalisatie van startende bedrijven zijn de
volgende:
−
de nabijheid van universiteiten en hogescholen (Maastricht, Hasselt en
Aken). Uit onderzoek is immers gebleken dat innovatieve bedrijven zich
vooral vestigen in regio’s met een grote variëteit aan (kleinere)
kennisinstellingen
die
veel
diversiteit
in
onderzoeksen
onderwijsprogramma’s vertonen (vooral technische universiteiten en
hogescholen);
−
experimenteerruimten met lage kosten in een flexibele situatie waarin
wonen en werken kunnen worden ingeruild. Zo staat bijvoorbeeld de loft
voor de leef- en werkruimte van cultureel geëngageerde, globaal
georiënteerde mensen, een karakteristieke ruimte met royale dimensies die
door weinige, maar effectieve ingrepen in bezit te nemen is;
−
openheid, tolerantie en diversiteit.
In deze ontwikkelingsvisie worden een aantal suggesties gedaan voor mogelijk
stimulerende omgevingen voor jonge bedrijven en éénpersoonszaken in een
cruciale startfase.
De ontwikkelingsvisie wil aandacht schenken aan de volgende
randvoorwaarden ter verdere ontwikkeling van deze conditie:
−
diversificatie en contrastvorming van omgevingen (bijvoorbeeld dynamische
en prikkelende omgevingen versus rustgevende en stille omgevingen,
formele omgevingen zoals businessparken, winkelcentra, bestuurscentra
versus en informele omgevingen of vrijplaatsen);
−
aanwezigheid van creatieve en culturele milieus. Mensen in
hoogontwikkelde regio’s hebben meestal al hun basisbehoeften voor goed
leven (in termen van goederen en diensten) vervuld. Dat creëert mede de
(psychologische) behoefte aan identiteit, culturele verbondenheid,
entertainment en beleving. De ‘belevingseconomie’ vraagt om culturele
industrieën zoals leisure, toerisme, musea, mode, theaters, bioscopen,
festivals, beurzen, evenementen. Zij vragen ook om identiteitssymbolen
zoals landmarks, lofts, kortom (her)benutting van karakteristieke plaatsen of
gebouwen die het gevoel van eigenheid versterken en markeren.
Tenslotte wordt ook een strategische economische rol weggelegd voor de
toeristisch-recreatieve potenties van de regio. Dit sluit nauw aan bij het
voorgaande.
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schema van stromen, knopen en mazen
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Visie

In de visie worden de contouren van een gewenste ruimtelijke structuur
beschreven om tegemoet te komen aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Twee parallelle systemen van stromen, knopen en mazen
Een nadere beschouwing van het functioneren van het stedelijk netwerk als
systeem ligt aan de basis van een aantal thema’s waarbinnen projecten kunnen
worden gezocht en uitgevoerd. Binnen dat netwerk is sprake van knopen,
stromen en mazen. De projecten zullen dan ook betrekking hebben tot deze drie
groepen, en de verschillende schaalniveaus en activiteiten die ermee
overeenkomen.
figuur 10

schema van stromen, knopen en mazen

Om een antwoord te bieden voor de twee beleidsdoelstellingen, wordt een
onderscheid gemaakt tussen een laag- en een hoogdynamisch netwerk als twee
evenwaardige en elkaar ondersteunende systemen.
De benadering van stromen, knopen en mazen beantwoordt aan de ambitie om
de knelpunten van de grensregionale situatie te overstijgen en het ‘grenzenvrije’
stedelijke netwerk in beeld te brengen.
hoogdynamisch systeem
Een eigenschap van stedelijke netwerken is de hyperactiviteit van mensen,
geld, goederen en diensten. Het hoogdynamische netwerk dat deze
hyperactiviteit moet afhandelen wordt dan ook steeds belangrijker.
De stromen van dit hoogdynamische netwerk bestaan uit mensen, goederen,
informatie en kapitaal die gebruik maken van de infrastructuur die verbindingen
vormt tussen knopen. Een gewaarborgde mobiliteit zal dan ook een belangrijk
projectthema zijn, zowel in functie van de economische activiteit als van de
gemengd stedelijke aspecten van het netwerk. Dit impliceert een optimalisering
en afstemming van zowel de wegeninfrastructuur als van de spoorverbindingen
en het openbaar vervoersysteem. Vooral dit laatste betekent een trendbreuk ten
aanzien van de bestaande situatie. Het is van belang om een bepaalde
mobiliteit te garanderen in termen van bereikbaarheid, doorstroming en
intensiteit. De stromen van verschillende vervoersmodi moeten instaan voor
zowel de bereikbaarheid van buitenaf als voor performante verbindingen binnen
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het stedelijk netwerk. Tenslotte moet in dit systeem een zekere fijnmazigheid
van de infrastructurele multimodaliteit worden bewerkstelligd.
Knopen worden gedefinieerd als transitiepunten, als concentraties waarbij
sprake is van overstap en overgang van goederen, diensten en kennis naar
andere knopen. Voorbeelden van knopen zijn de binnensteden, multimodale
schakels, marktplaatsen, stadions en kennisoverdrachtpunten (zoals
schouwburgen, universiteiten en hogescholen, researchcentra, etc). Potentiële
of on(der)benutte knopen geven aanleiding tot het aanduiden van ruimtelijke
locaties voor verdichting en nieuwe ontwikkelingen. Om deze knopen te
lokaliseren, wordt in de eerste plaats gezocht naar plekken met multimodale
potenties, en dit zowel voor goederen als voor personen. Autobereikbaarheid,
openbaar vervoer via spoor of langs de weg, kanalen, en langzaam verkeer
worden daarbij in rekening gebracht. Ook door de realisatie van nieuwe
infrastructuren of door het heropwaarderen van bestaande infrastructuur komen
knopen en dus nieuwe projectlocaties in beeld.
Bij dit alles moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende
schaalniveaus waarop de knopen relevant zijn. Deze kunnen variëren van lokaal
tot regionaal, interregionaal enz. Deze ontwikkelingsvisie gaat enkel op zoek
naar knopen die een betekenis hebben voor de totaliteit van het stedelijk
netwerk. De louter lokale knopen worden dus niet in beeld gebracht, wat niet
betekent dat ze niet belangrijk zouden zijn voor het functioneren van het
netwerk, integendeel.
De plaatswaarde en de knoopwaarde van knopen geven aanleiding tot een
differentiatie. De plaatswaarde speelt in op de verschillen in inhoudelijke
programma’s (wonen, kantoren, bedrijven, winkels, leisure, zorgvoorzieningen
enz.). Bij knoopwaarde gaat het om de verschillen in bereikbaarheid zodat
binnen het stedelijk netwerk een selectieve bereikbaarheid wordt bewerkstelligd
in overeenstemming met de gewenste plaatswaarde van de knopen.
Concreet wordt er in deze ontwikkelingsvisie een onderscheid gemaakt tussen
de volgende types:
−
rode knopen als locaties voor (gemengde) stedelijke ontwikkeling (bij
voorkeur
gecombineerde
woon-werk-cultuurmilieus).
Dit
zijn
multifunctionele knopen. Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij
de ontsluiting van deze knopen. Langs Nederlandse zijde resulteert dit in
een aantal (secundaire) stations op de noord-zuid spoorverbinding, en
langs Belgische zijde in plekken langs N78, mits deze op termijn wordt
ingericht als een hoogwaardige openbaar vervoersas;
−
paarse knopen als locaties voor (Euregionale) duurzame economische
ontwikkeling. Dit zijn grotendeels monofunctionele knopen. De potenties
van de vele kanalen voor transport treden hierbij op de voorgrond, zij het
met nadere differentiatie naargelang de karakteristieken van het kanaal en
de omgeving.
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Op de geselecteerde locaties wordt nagegaan welk type ontwikkeling mogelijk
is. Afhankelijk van de bestaande toestand en de ruimtelijke concepten wordt
geopteerd voor:
−
stedelijke ontwikkeling volgens een totaalproject;
−
punctuele ingrepen die de openheid en samenhang van een gebied niet
verstoren;
−
inpassing en verdichting van het bestaand weefsel;
−
herstructurering van een bestaande situatie.
Binnen het stedelijk netwerk geven de stromen aanleiding tot mazen. Dit zijn de
ruimten tussen de stromen en knopen die instaan voor functies zoals ‘rust en
stilte’, recreatie en ontspanning, ecologische leven en waterberging voor het
geheel van het stedelijk netwerk. Binnen deze mazen moet worden verdund. De
verdichtingsstrategie in de knopen moet dan ook samengaan met een actief
open ruimte beleid binnen de mazen waarbinnen verschillende accenten
worden gelegd.
laagdynamisch systeem
Het laagdynamische systeem brengt een heel ander soort stromen en knopen in
beeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het groene en het blauwe
systeem:
−
De blauwe stromen en knopen zijn van natuurlijk-ecologisch belang. Vooral
de hydrografie van het gebied met de Maas en de verschillende beken met
hun aantakkingen op de Maas (met als belangrijkste de Geul) geven
aanleiding tot deze stromen en knopen.
−
De groene stromen en knopen zijn van natuurlijk-landschappelijk belang.
De landschappelijke structuur van de Maasvallei, de lijnen in het landschap
(zoals de kanalen), maar ook het traag (lokaal) netwerk van fiets- en
wandelroutes bepaalt deze stromen en knopen. Dit resulteert in de
aanduiding van een aantal oversteekplekken van de Maas en plekken waar
kanaal en Maas samenkomen.
toeristisch-recreatief systeem
Het toeristisch-recreatieve systeem vormt een raakpunt tussen het hoog- en
laagdynamische netwerk. De toeristisch-recreatieve potenties zijn immers zowel
in de natuurlijk-landschappelijke als in de gemengd stedelijke kwaliteiten vervat.
Zowel de hoog- en laagdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten moeten
bovendien door een performant openbaar vervoer worden ondersteund.
De zwaartepunten van dit toeristisch-recreatief netwerk op niveau van het
stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei worden in deze ontwikkelingsvisie
aangeduid als oranje knopen. Een aantal hiervan worden bovendien
gekarakteriseerd als ‘ankers’ of ‘lieux de mémoire’ (herinneringsplaatsen met
cultuurhistorisch patrimonium).
kaart 1

knopen in het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei
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6

Ruimtelijke concepten

Onderstaande kaart is de synthese van de gewenste profilering van het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei in de Euregionale context. Het stedelijk netwerk
komt in beeld als het kruispunt van:
−
het oost-west gericht postindustrieel landschap van Beringen tot Aken;
−
de noord-zuid gerichte structuren van het landschap van de Maasvallei;
−
de omringende landschappen (Hoge Kempen, Kempens plateau, Selfkant,
Haspengouw en het Drielandenpark);
−
het stedelijk netwerk MHAL.
kaart 2

Limburgse Maasvallei in een ruimer kader

Binnen dit ruimer kader wordt de visie ruimtelijk geconcretiseerd en
gevisualiseerd aan de hand van een aantal ruimtelijke concepten. Deze
concepten vormen een coherent geheel van ruimtelijke principes voor de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling en vormen tevens het ruimtelijk beleidskader
voor de strategische projecten en acties. De concepten zijn belangrijke
bouwstenen van de ontwikkelingsvisie die in een volgend stadium op hun
draagvlak en haalbaarheid moeten worden getoetst.

Schakel tussen bovenregionale landschappen
Een meerwaarde voor de Limburgse Maasvallei is dat zij omgeven wordt door
waardevolle landschappelijke eenheden. De Limburgse Maasvallei is een
schakel tussen waardevolle landschappelijke eenheden, namelijk de Hoge
Kempen en het Kempens Plateau, Selfkant, Drielandenpark (Heuvelland) en
Haspengouw. De randen van de Limburgse Maasvallei vormen dan ook poorten
naar de omringende landschappen.

Stedelijk
netwerk
complementaire delen

Limburgse

Maasvallei:

twee

Het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei bestaat uit twee complementaire
delen. Deze delen van het stedelijk netwerk worden niet zozeer ruimtelijk
afgebakend, maar worden geïnterpreteerd als samenwerkingsverbanden en
gelden (indicatief) als zwaartepunten van eventuele nieuwe stedelijke
ontwikkelingen. Het noordelijk deel van het stedelijk netwerk bestaat uit SittardGeleen en Maasmechelen als hoofdkernen. Het wordt gekenmerkt door

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

49

schakel tussen bovenregionale landschappen

stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei:
twee complementaire delen

veerkrachtig watersysteem

het maaspark als groene maas
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logistieke ontwikkeling en richt zich tevens op cultuur en ondersteuning van
startende bedrijven en culturele initiatieven (zie ook projectvoorstellen voor het
noordelijk deel van het stedelijk netwerk).
Het zuidelijk deel bestaat uit Maastricht en Lanaken als hoofdkernen en richt
hoofdzakelijk op de kenniseconomie, diensten en cultuur. Maastricht neemt
binnen de Limburgse Maasvallei een positie in als centrale pool en generator
voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook projectvoorstellen voor het zuidelijk deel
van het stedelijk netwerk).
Maaseik profileert zich als een autonoom stedelijk gebied, complementair aan
het noordelijk deel van het stedelijk netwerk en hoofdzakelijk gericht op cultuur
en (water)toerisme.

Veerkrachtige watersystemen
Met de Maas als belangrijkste as van het stroomgebied zal het waterstelsel
bijdragen tot de natuurlijke en landschappelijke structuur en tot de potenties
voor toerisme en recreatie. De Maasvallei wordt als grensoverschrijdende
drager van het stedelijk netwerk uitgebouwd met de Maas (en de zijbeken) als
‘wilde rivier’. De ecologische waarde, de natuurlijk-landschappelijk structuur en
de veerkracht worden op een samenhangende manier ontwikkeld. Maar ook de
kanalen spelen een structurerende rol en dragen bij tot het beeld van het
stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei. De inhoudelijke accenten verschuiven
evenwel naar hun potenties met betrekking tot economie, recreatie en stedelijke
ontwikkelingen.

Het Maaspark als groene maas
Het grensoverschrijdend Maaspark dringt als een groene wig het stedelijk
netwerk binnen en vormt de centrale as van het netwerk. De landschappelijke
en
natuurlijke
kwaliteiten
van
het
Maaspark
conditioneren
de
ontwikkelingsmogelijkheden. Het park vervult een belangrijke (extensief)recreatieve functie.De verstilde Maasdorpen (met uitsluiting van Maaseik) staan
in schril contrast met de stedelijke kernen van het netwerk en de dynamische,
wilde rivier. De Maas fungeert als drager voor natuurlijke ontwikkelingen (cfr. de
plannen voor de Grensmaas), en de landbouw treedt op als beheerder van het
gebied in functie van natuurontwikkeling, waterbeheersing en extensieve
recreatie.

Open ruimte verbinding tussen Kempen en Heuvelland
Een oost-west gerichte en grensoverschrijdende open ruimte verbinding tussen
de landschappelijk waardevolle eenheden Hoge Kempen en Drielandenpark
(Heuvelland) vormt een natuurlijke buffering tussen het noordelijk en het
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zuidelijk deel van het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei. Dit impliceert een
duidelijke afbakening van de bedrijventerreinen van de luchthavensite en een
verdunning van de stedelijke activiteiten langs N78. Bovendien is het tegengaan
van niet-agrarische bebouwing en lintbebouwing hier van hoog belang opdat de
samenhang tussen de onderdelen kan worden versterkt. De landbouwstructuur
dient te worden geoptimaliseerd en de functies van de landbouw kunnen
worden verbreed (beheer, recreatie).

Open ruimten als stedelijke parken
De groene wig van Sittard en de groene gordel ten oosten van Maastricht met
kasteeldomeinen en landgoederen als waardevolle landschappelijke elementen
zijn structurerende open ruimte gebieden op niveau van het stedelijk netwerk.
Aanvullend op het Maaspark - dat voornamelijk wordt ontwikkeld in functie van
de natuurlijke kwaliteiten - bieden de open ruimte gebieden ter hoogte van
Sittard en ten oosten van Maastricht veeleer potenties als ‘stedelijke open
ruimte gebieden’ op niveau van het stedelijk netwerk met integratie van
stedelijke functies in verhouding tot de draagkracht van de open ruimte. In beide
gebieden kan overwogen worden om stedelijke functies (zoals wonen) in te
zetten ter beheer van de landschappelijke kwaliteit van de open ruimte. Dit dient
te gebeuren in verhouding tot de draagkracht van de open ruimte.

Verbeterde verbindingen binnen een duidelijke hiërarchie
Nieuwe infrastructuren versterken de interne en oost-west relaties en structuren
van het stedelijk netwerk. Een tramlijn of vrije busbaan op N78 garandeert een
hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen Maaseik, Lanaken en
Maastricht. Sittard, Maasmechelen en Genk worden rechtstreeks verbonden
door een nieuwe goederen- en personenspoorlijn die aanleiding geeft tot een
nieuwe ontwikkelingspool in Maasmechelen. Op korte termijn wordt een nieuwe
spoor- of tramverbinding voorzien tussen Maastricht en Lanaken. Op lange
termijn kan deze spoorlijn het Maasland (opnieuw) verbinden met Hasselt.

Verdichting en nieuwe ontwikkeling op gedifferentieerde
knopen
In het noordelijke en het zuidelijk deel van het stedelijk netwerk worden knopen
voor hoogdynamische ontwikkelingen geselecteerd. Deze worden gekenmerkt
door een multimodale bereikbaarheid en toegankelijkheid en worden om die
reden ontwikkeld of verdicht. De graad van ontwikkeling en het programma
(wonen, werken, recreëren enz.) worden bepaald door de draagkracht, de
potenties en de plaatswaarde van de knoop.
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Poorten als (internationale) toegangen tot het stedelijk
netwerk
Enkele knopen hebben potentie als poorten van het stedelijk netwerk Limburgse
Maasvallei. Deze poorten zijn al dan niet volledig ontwikkelde knopen die de
internationale toegangen tot het stedelijk netwerk uitmaken en een zekere
symbolische of beeldwaarde hebben verkregen voor dit stedelijk netwerk.
Volgende knopen worden geselecteerd als poorten van het stedelijk netwerk:
−
Sittard - station voor deel noord;
−
Maastricht - station voor deel zuid;
−
MAAS airport (nieuwe naam voor MA Airport) voor het gehele stedelijk
netwerk;
−
de nieuwe knoop en ontwikkelingspool aan Maasmechelen station
(knooppunt E314, N78, spoorlijn Sittard - Genk en Zuid-Willemsvaart).

Kanalen en N78 als dragers van ontwikkelingen
Binnen deel noord en deel zuid vindt verdichting plaats langs de kanalen en
N78. Zuid-Willemsvaart en Julianakanaal vormen dragers voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen zoals nieuwe woon-werkmilieus en creatieve ruimten voor
startende bedrijven en cultuurmakers. Binnen het noordelijk en zuidelijk deel
van het stedelijk netwerk vormt punctuele verdichting aan de haltes langs N78
een parelsnoer van nieuwe ontwikkelingen.

Oost-west relaties
De bestaande noord-zuid relaties zijn zeer structurerend voor het stedelijk
netwerk en dat wordt in de ontwikkelingsvisie als zodanig geaccepteerd. Toch
zijn ook de oost-west relaties van belang voor het stedelijk netwerk. Met name
de open ruimte verbindingen moeten er worden bewaard en versterkt. De oostwest verbindingen vormen dan ook geen dragers voor nieuwe ontwikkelingen,
tenzij op knooppunten met noord-zuid gerichte assen. Ter versteviging van de
interne netwerkrelaties moeten de oost-west relaties eveneens organisatorisch
worden uitgebouwd.

Synthese
kaart 3

synthese concepten
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kaart 3

synthese concepten

maas

uit te bouwen openbaar vervoersas op N78

kanalen

bestaande spoorwegen

maasvallei

nieuwe spoorwegen

bestaande boscomplexen

station

verstedelijkt gebied

MAAS airport

(maas)dorpen

verdichting langsheen kanalen

bestaande bedrijvigheid

verdichting langsheen N78

hoofdweg

projectgroep mobiliteit

secundaire weg

projectgroep maaspark

interlokale weg

projectgroep noord

op- en afrittencomplex

projectgroep zuid
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ﬁguur 11

projectgroepen

maaspark

deegebied Zuid (2)

deegebied Noord (2)

mobiliteit (1)

58

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

7

Strategische
projectvoorstellen

Algemene criteria
De strategische projecten zijn een vertaling van de ruimtelijke concepten en de
achterliggende visie en beleidsdoelstellingen. Ze worden bovendien
geselecteerd op basis van de volgende algemene criteria:
−
Euregionale betekenis, dus niet specifiek lokaal of slechts voor een beperkt
deel van het netwerk relevant;
−
regionale competentie, dus uitvoerbaar en betaalbaar door provincies,
eventueel samen met andere actoren. De uitvoer van de projecten is niet
enkel een einddoel maar ook een stap in de consolidatie van de
vooropgestelde samenwerkingsverbanden;
−
hanteerbaar, dat wil zeggen dat het geheel van projecten relatief beperkt is
zodat de spankracht van de organisatie door die provincies niet wordt
overschreden;
−
complementair op reeds voorgenomen of in uitvoering zijnde projecten.
Daarnaast dragen de projecten ook bij tot de complementariteit binnen of
tussen de stedelijke netwerken;
−
potentieel draagvlak, dat wil zeggen projecten waar geen grote bestuurlijke
of maatschappelijke weerstanden tegen bestaan;
−
urgent, dat wil zeggen projecten die een acuut probleem aanpakken en niet
kunnen wachten op ‘later’.

Samenhang en organisatie van projecten
De projectvoorstellen worden gebundeld volgens de verschillende deelgebieden
(noord, zuid, Maaspark) en in functie van de nagestreefde complementariteiten.
Ze mogen immers niet beschouwd worden als losstaande project(voorstellen),
maar maken deel uit van een projectengroep die in zijn totaliteit een antwoord
tracht te bieden aan de uitdagingen voor het stedelijk netwerk. De projecten
moeten worden beschouwd als onderdeel van een groep van acties die de
ambities op niveau van een stedelijk netwerk kunnen waarmaken.
figuur 11

projectgroepen

Behalve de drie gebiedsgerichte projectgroepen wordt ook een projectengroep
omtrent mobiliteit gedefinieerd die de basis moet leggen voor het functioneren
van het stedelijk netwerk. Niettegenstaande de fundamentele rol zijn de
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vooropgestelde mobiliteitsacties op zich geen garantie voor een succesvol
stedelijk gebied, zoals reeds eerder beargumenteerd.
Omwille van het sterk voluntaristische karakter heeft het stedelijk netwerk behalve het vermarkten van de regio - voornamelijk een pragmatische
doelstelling, met name het realiseren van de projectvoorstellen. Daarom worden
geen uitgebreide organisatorische, permanente structuren voorgesteld, maar
worden trekkers gezocht op projectmatig niveau.

projectvoorstellen voor het Maaspark

projectengroep mobiliteit
−

wegencategorisering

−

Maaspark als ‘verstild’ landschap

−

spoorverbinding

−

veren en Maasbrug als landmarks

−

Genk-Sittard

−

fietsroutenetwerk

−

N78 als openbaar vervoersas

−

lightrail Lanaken - Maastricht

−

kanalen en havens

projectvoorstellen voor het zuidelijk
deel van het stedelijk netwerk

projectvoorstellen voor het noordelijk
deel van het stedelijk netwerk
−

‘nieuwe Bunders’

−

profilering Stein en Born

- Maastricht

−

recreatieve ontwikkeling van Eisden- −

groene gordel Maastricht-oost

−

Albertknoop langs de lightrail Lanaken

Lanklaar
−

wonen en werken tussen N78 en de
Zuid-Willemsvaart

−

Albertkanaal - N2

−

Graetheide

In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de verschillende
projectvoorstellen en de samenhang tussen de projecten binnen de
projectgroepen.
kaart 4

selectie van knopen en stromen voor projecten

In de onderstaande tabel worden de knopen op niveau van het stedelijk netwerk
Limburgse Maasvallei geselecteerd en wordt een aanzet voor hun mogelijke
ontwikkeling geformuleerd. De nummering correspondeert met die van
bovenstaande kaart.

xx

x

Albertknoop

ontwikkelingsperspectief
spoor

x

water

1

OV

bereikbaarheidsprofiel
weg

knoop

x

rood-oranje knoop: gemengde
stedelijke ontwikkeling met verweving
van wonen en cultuur

2
gebied Zuid-

x

x

x

rode knopen: verdichting en punctuele
gemengde stedelijke ontwikkeling

Willemsvaart - N78
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kaart 5

totaalbeeld mobiliteit

hoofdweg

bestaande spoorwegen

primaire weg

nieuwe spoorwegen (1e fase)

secundaire weg

nieuwe spoorwegen (2e fase)

gesegmenteerde wegencategorisering

station

interlokale weg

veer

uit te bouwen openbaar vervoersas

brug

op- en afrittencomplex
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3

x

x

rood-oranje knoop: gemengde

Albertkanaal - N2

stedelijke ontwikkeling met
bovenlokale recreatieve dimensie

4

xx

xx

x

xx

Nieuwe Bunders

paarse knoop: herstructurering tot
hoogwaardig bedrijventerrein met
belangrijke logistieke rol, zichtlokaties,
poortfunctie voor het stedelijk netwerk

5

x

xx

x

Stein
6

paarse knoop: verdichting van de
logistieke activiteiten

x

x

oranje knoop: hoog- en

Eisden-Lanklaar

laagdynamische toeristischrecreatieve dimensie

7

x

xx

x

Born

paarse knoop: verdichting en
herstructurering van de logistieke
activiteiten

8

x

knopen Maaspark

groene, laagdynamische
knopen:veren en toegang tot het
Maaspark

Projectengroep mobiliteit
De mobiliteit is een belangrijk projectthema voor zowel de interne als de externe
bereikbaarheid van het stedelijk netwerk. Het is van belang om mobiliteit te
garanderen in termen van bereikbaarheid, doorstroming en intensiteit, en dit in
functie van zowel de economische activiteit als van de gemengd stedelijke
aspecten van het netwerk. Bij dat laatste aspect komt een accent te liggen op
het openbaar vervoer, wat een trendbreuk t.a.v. de bestaande situatie betekent.
Bovendien moeten stromen van verschillende vervoersmodi instaan voor zowel
de bereikbaarheid van buitenaf als voor performante verbindingen binnen het
stedelijk netwerk.
Onderstaande kaart laat een totaalbeeld zien van de gewenst mobiliteit en
wegencategorisering. De verschillende maatregelen worden verder in de tekst
toegelicht. De voorgestelde maatregelen zijn essentieel om een fijnmazige
mobiliteit te garanderen. Daarbij is de wegencategorisering een globaal
beleidsproject, terwijl de andere veeleer een antwoord geven voor ontbrekende
schakels.
zie ook bijlage: grensovergangen en mobiliteit
kaart 5

totaalbeeld mobiliteit
wegencategorisering

Om een optimale grensoverschrijdende ontsluiting van het stedelijk netwerk
Limburgse Maasvallei te verzekeren, is het in eerste instantie noodzakelijk de
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ﬁguur 12

concept hiërarchie van weginfrastructuren

hoofdweg
secundaire weg
gesegmenteerde wegencategorisering

N78

A2

E314
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wegencategorisering van de twee provincies op elkaar af te stemmen. Daarbij
moet een duidelijke hiërarchie tussen de infrastructuren worden vastgelegd
opdat een selectieve bereikbaarheid wordt gerealiseerd die de visie voor het
stedelijk netwerk ondersteunt.
figuur 12

concept hiërarchie van weginfrastructuren

Concreet worden voorstellen gedaan voor volgende verbindingen.
A2 en N78 moeten overeenkomstig aan hun eigenlijke statuut worden ingericht
opdat tussen beide opnieuw een duidelijke hiërarchie ontstaat en de druk van
doorgaand verkeer op N78 wordt verminderd. Dit betekent dat N78 moet
worden uitgebouwd in functie van hoogwaardig openbaar vervoer, terwijl
A2/E25 de internationale verbindende functie op zich neemt voor het hele
stedelijke netwerk. Langs Belgische zijde is er immers nood aan een
performante openbaar vervoerslijn die het noordelijk en zuidelijk deel van het
stedelijke netwerk verbindt en ontsluit. Langs Nederlandse zijde wordt de
openbaar vervoersmobiliteit binnen het stedelijke netwerk gegarandeerd door
de bestaande spoorlijn, mits opwaardering van de halten. Concreet wordt een
segmentering van de categorisering van N78 voorgesteld rekening houdend met
de openbaar vervoersfunctie van N78 zowel binnen als buiten de verstedelijkte
gebieden. Nadere studie moet deze segmentering in detail uitwerken.
Er wordt voor gepleit om N2 te selecteren als westelijke hoofdtoeleidingsweg
voor
het
autoverkeer
naar
Maastricht.
Hoewel
N2
evenveel
leefbaarheidsproblemen stelt ten aanzien van de dorpen die worden
doorsneden als N79 - die door het Vlaamse gewest als hoofdtoeleidingsweg
wordt beschouwd - biedt N2 vooral een betere toegang tot de kern van
Maastricht, en dus tot de hoofdkern van het hele stedelijke netwerk. Dit komt
doordat met N2 wordt aangehaakt op de Via Regia die hiervoor is geprofileerd.
Bovendien zit op deze as reeds een openbare busverbinding die naar de
toekomst toe verder dient te worden geoptimaliseerd. De status van N2 wordt
daardoor secundaire weg type II. De huidige toegangsweg N79 kan als een
interlokale weg worden behandeld.
spoorverbinding Genk - Sittard
Vanuit een (logistiek-)economisch oogpunt is er behoefte aan een bijkomende
oost-west verbinding ter verknoping van beide Maaslanden. Aan weerszijden
van de Maas vinden we twee vergelijkbare Limburgse regio’s terug die beide
schakels zijn in de logistieke keten tussen Antwerpen - Rotterdam en het RuhrRhein gebied. Verknoping door middel van een infrastructurele opwaardering
van deze keten zal leiden tot een betere (logistieke) ontsluiting van de
industriële en logistieke centra van Genk en Sittard-Geleen. Dit schept betere
voorwaarden tot verankering en groei van de activiteiten van beide industriële
regio’s. Door hun directe koppeling kunnen ze immers uitgroeien tot een
coherent conglomeraat van automotive, procesindustrie, chemie, VAL-logistics
en toeleverende kleine en middelgrote bedrijven, inclusief verankerde O&O- en
(nabije) kennisinstituten (Aken, Luik, Maastricht en Diepenbeek).
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Meer concreet is er met name vanuit Belgisch Limburg behoefte aan een directe
spoorverbinding die Genk en Sittard-Geleen met elkaar verbindt met in de
eerste plaats een logistieke functie. Hierbij wordt echter benadrukt dat deze
(goederen)spoorlijn geen concurrentiepositie ten aanzien van de IJzeren Rijn wil
of kan innemen, maar veeleer een ondersteunende rol heeft voor de hele
Maasvallei tot en met Luik.
figuur 13

Euregiobahn

Bron: Euregionale 2008
Behalve voor goederenvervoer heeft deze verbinding mogelijk ook een rol met
betrekking tot personenvervoer. Op niveau van de Limburgse Maasvallei draagt
deze bij tot de nu gebrekkige (interne) openbaar vervoersverbindingen tussen
de Belgische en Nederlandse zijde van de Maas. Vanuit het ruimer perspectief
van de mijnregio Aken - Beringen kan deze verbinding in de toekomst een
belangrijke schakel zijn langs het traject van de zogenaamde Euregiobahn.
Deze lightrail van Düren tot Genk draagt bij tot de profilering van dit gebied als
post-industrieel landschap op Europees niveau en geeft aanleiding tot punctuele
stedelijke verdichting ter hoogte van een aantal zwaartepunten. Meer bepaald
de activiteiten die een impuls geven aan vernieuwing, creativiteit en kennis in de
regio worden langs deze Euregiobahn gesitueerd.
Vooral de NMBS speelt een cruciale rol aan Belgische zijde (ook vanuit oogpunt
van financiering), maar het Vlaams gewest is eerst aan zet om dit beleidsidee te
toetsen en te concretiseren.
Wat het tracé van deze spoorverbinding betreft, stapt de ontwikkelingsvisie af
van de reeds geopperde projectideeën omtrent een spoorverbinding tussen
Genk en Eisden via het bestaande kolenspoor, zoals voorgesteld in het
‘Bereikbaarheidsplan Nationaal Park Hoge Kempen’. In de plaats daarvan wordt
een nieuwe spoorverbinding tussen Genk en Sittard-Geleen gebundeld met
E314 voorgesteld. Daarvoor zijn verschillende argumenten:
−
Het is weinig waarschijnlijk dat op het bestaande, kronkelende kolenspoor
een performante lijn kan worden uitgebouwd. Bovendien vraagt een
eventuele uitbreiding van deze lijn tot Sittard ingrijpende en dure
infrastructuurwerken die het bestaande bebouwde weefsel, de noord-zuid
gerichte infrastructuren, de Maas en het Maaspark zouden moeten
doorsnijden.
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−

Het Maaspark wordt uitgebouwd als een laagdynamisch landschap. Het
doorsnijden van de vallei door een hoogdynamische spoorverbinding
betekent dan ook een belangrijke inlevering van kwaliteit in de vallei die kan
worden beperkt door bundeling van de nieuwe infrastructuur met de
bestaande.

Deze nieuwe spoorlijn krijgt bij voorkeur een station ter hoogte van de openbaar
vervoersas op N78 zodat een belangrijke multimodale knoop ontstaat, zowel
voor personenvervoer als voor goederentransport (met directe nabijheid van
auto- en waterwegen).
Het is aangewezen dat dit projectidee verder op haalbaarheid wordt onderzocht,
gebruik makend van het bestaand en nieuw studiemateriaal.
N78 als openbaar vervoersas
N78 heeft samen met A2/E25 een belangrijke verbindingsfunctie tussen de twee
delen van het stedelijk netwerk, maar heeft een gedifferentieerd profiel gericht
op openbaar vervoer. Deze gewestweg staat immers in voor de rechtstreekse
verbinding tussen Maaseik, Eisden, Maasmechelen en Lanaken en is dus een
belangrijke drager van de linkeroever van de Maasvallei. Bovendien heeft N78
een belangrijke bestemmingsfunctie die wordt geactiveerd door de lintvormige
structuur van de functies (wonen en verspreide handelslocaties).
Deze visie voor N78 als openbaar vervoersas stemt overeen met de visie van
het mobiliteitsplan Maasland en met het ruimtelijk structuurplan van onder
andere de gemeente Maasmechelen.
In deze ontwikkelingsvisie willen we echter een stap verder zetten. In plaats van
een passieve houding aan te nemen en het ambitieniveau van de herinrichting
af te stemmen op het huidige draagvlak voor een openbaar vervoersas, dient
het beleid te anticiperen op toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden langs en in
de ruimere omgeving van N78. Een hoogwaardig openbaar vervoer wordt
beschouwd als een randvoorwaarde voor verdichting langs (bepaalde delen
van) N78 en voor de relaties en interacties tussen het noordelijk en zuidelijk
deel van het stedelijke netwerk. Concreet leidt dit tot de keuze van een lightrail
of tram als openbare vervoermodus. Zulk een ingreep stemt niet overeen met
de huidige, relatief lage (woon)dichtheid in de omgeving. Daarom kan in een
eerste instantie de aanleg van een vrije busbaan overwogen worden, om deze
op termijn uit te bouwen tot een volwaardige tramverbinding die nieuwe
stedelijkheid genereert.
Met de komst van de vrije bus of tram op N78 moet de huidige lintbebouwing
geherstructureerd worden. De ritmering van de halteplaatsen is een aanleiding
voor de situering van punctuele verdichting. N78 wordt dus verdicht als een
kralensnoer. Bovendien zal de haltedichtheid binnen de stedelijke deel noord en
zuid groter zijn dan daarbuiten. Ten slotte is het belangrijk om de stedelijke
verdichting te richten op kruisingen van N78 met de oost-west infrastructuren.
Concreet worden volgende (multimodale) kruisingen aangeduid als knopen voor
nieuwe ontwikkelingen en verdichting:
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indicatieve proﬁlering van N78
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−
−
−
−

de knoop met de openbaar vervoersas Maastricht - Lanaken (Albertknoop);
de knoop met het op- en afrittencomplex van E314 (‘nieuwe Bunders’);
de knoop met de nieuwe toegangsweg naar de vroegere mijnsite van
Eisden-Lanklaar;
de zones tussen N78 en de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van
Maasmechelen en Eisden als zoekzones voor punctuele gemengde
ontwikkelingen.

Verder vormt N78 de drager van de belangrijkste bovenlokale recreatieve polen
van de Limburgse Maasvallei, met name het centrum van Maastricht, de
waterrecreatie in Maaseik, de gemeente Maaseik, en de mijnsite van Eisden
inclusief de Leisure Valley van Maasmechelen. Op die manier verbindt N78 een
aantal uiteenlopende gezichten en attracties van de regio en speelt een
belangrijke rol in de uitbouw van de toeristisch-recreatieve structuur van de
Limburgse Maasvallei.
Wat het eigenlijke ruimtelijke profiel van N78 betreft wordt gestreefd naar een
differentiatie binnen en buiten het stedelijk netwerk. Ter hoogte van de open
ruimte verbinding tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en het
Drielandenpark is de landschappelijke inpassing van N78 de belangrijkste
ontwerpopdracht. Ter hoogte van Maasmechelen, Eisden en Lanaken gaat er
voornamelijk aandacht uit naar de interactie met de verschillende functies en
activiteiten die op N78 geënt worden. Deze doelstelling dient te worden
geïntegreerd in een streefbeeld voor N78.
figuur 14

indicatieve profilering van N78
lightrail Lanaken - Maastricht

Vanuit een ruimtelijk-economisch en ruimtelijk-sociaal perspectief is een
optimale weg- en spoorverbinding Maastricht - Lanaken - Hasselt een
ontbrekende schakel in het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei. Het
heractiveren van de spoorlijn 20 (Hasselt - Lanaken - Maastricht) kan dan ook
als een strategisch project worden beschouwd. In deze ontwikkelingsvisie wordt
een pleidooi gehouden om prioritair in te zetten op een lightrail-verbinding
tussen Lanaken en Maastricht. Deze wordt gerealiseerd op het bestaand
spoortraject en wordt best gecombineerd met goederenvervoer over hetzelfde
spoor. Volgens recente beleidsafspraken zou de spoorlijn Lanaken - Maastricht
tegen 2007 reeds operationeel moeten zijn voor het goederenvervoer, met
name van en naar het papierbedrijf Sappi. Hier wordt voorgesteld deze lijn ook
voor personenvervoer te laten benutten, bij voorkeur aansluitend op een nieuwe
tramverbinding door de binnenstad van Maastricht tot aan het centraal station.
Hierdoor wordt het centrum van Lanaken via hoogwaardig openbaar vervoer
aangesloten op het IC-spoornet naar onder andere Luik (met HSL-halte). Deze
visie spoort met onder andere het structuurplan van Lanaken, waarin echter nog
wordt uitgegaan van een lightrail tussen Hasselt en Maastricht, die bovendien
wordt gekoppeld aan de internationale as Gent - Antwerpen - Hasselt Maastricht - Aken. Vanuit het perspectief van het stedelijk netwerk Limburgse
Maasvallei staat de spoorverbinding tussen Lanaken en Maastricht op zich en is
een doorkoppeling naar Hasselt geen harde randvoorwaarde. Wel kan de
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spoorverbinding tussen Hasselt en Maastricht een rol spelen voor de
bereikbaarheid van de universiteiten van beide steden.
kanalen en havens
Voor de Zuid-Willemsvaart en het Julianakanaal worden bij voorkeur aparte
streefbeelden opgemaakt met zowel een recreatieve als een economische
dimensie. Als deel van de directe achterlandregio van de Antwerpen Rotterdam MIDA (Maritime Industrial Development Area) hebben de havens van
Born en Stein een belangrijke logistieke functie en is de performantie van de
Zuid-Willemsvaart en het Julianakanaal als kanaalantennes van de Maas een
belangrijke prioriteit.
Het Julianakanaal is met de havens van Born en Stein reeds een belangrijke
waterweg en drager van de economische structuur van de regio.
De Zuid-Willemsvaart lijkt in de eerste plaats potenties te bieden als drager van
het toeristisch-recreatief verkeer. In het RSPL worden eveneens economische
potenties langs de Zuid-Willemsvaart van Lanaken tot Rotem onderkend. In het
belang van het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei concentreert deze visie
zich echter op de economische ontwikkeling van het (potentieel) multimodaal
knooppunt ter hoogte van de huidige industriezone Oude Bunders. Dit gebied
kan op het niveau van het stedelijk netwerk een rol spelen voor logistiek in
samenhang met de binnenhavens van Genk, Born en Stein. Hiertoe is het
aangewezen dat het profiel van de Zuid-Willemsvaart wordt aangepast over een
relatief beperkte afstand, met name van het Albertkanaal tot en met de nieuwe
Bunders (Oude Bunders ‘nieuwe stijl’).
Daarnaast moeten de kanalen in het streefbeeld hun rol opnemen als
begrenzing van de Maasvallei. Daarom zal er ook interactie zijn met het
toeristisch-recreatief verkeer. De kanalen en hun omgeving moeten met andere
woorden ook beleefbaar zijn en kwaliteiten bieden vanuit het perspectief van de
trage mobiliteit (fietsen, wandelen, paardrijden, kanovaren).
Het sterk structurerende karakter van de kanalen maakt een nevenschikking
van uiteenlopende activiteiten en functies mogelijk en vormt een interessante
omgeving voor ontwikkelingen die inspelen op diversificaties van omgevingen
en de bevordering van creatieve en culturele milieus.

Projectvoorstellen voor het Maaspark
De mazen hebben de functie om betekenissen toe te kennen aan het geheel
van het stedelijk netwerk, zoals ‘rust en stilte’, recreatie en ontspanning, habitats
voor fauna en flora, waterafvoer en -berging. Binnen de mazen moet worden
verdund. Daartoe wordt een actief open ruimte beleid gevoerd waarbinnen
verschillende functies mogelijk zijn zoals recreatie en natuurbeleving.
De belangrijkste maas op het schaalniveau van het stedelijk netwerk is natuurlijk
de Maasvallei. In deze ontwikkelingsvisie wordt het Maaspark aangeduid als het
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deel van de Maasvallei dat begrensd wordt door de Zuid-Willemsvaart, het
Julianakanaal, N78, en de Maasovergangen ter hoogte van Maastricht en
Maaseik. De Maas en de vallei zijn enerzijds het meest structurerend
gemeenschappelijk en grensoverschrijdend gegeven van het plangebied.
Anderzijds vormen ze een barrière voor hoogdynamische activiteiten in het
stedelijk netwerk. Deze dubbele betekenis wordt in de ontwikkelingsvisie
onderkend. Het Maaspark wordt immers geconcipieerd als een ‘verstild
landschap’ waarin de twee snelheden van de ecologische waarden enerzijds en
de extensieve toeristisch-recreatieve functies anderzijds met voldoende
omzichtigheid worden gecombineerd. Er wordt gestreefd naar een maximale
openstelling en toegankelijkheid van alle natuur(ontwikkelings)gebieden voor
verschillende vormen van recreatief medegebruik. In principe mogen bezoekers
overal komen, maar de terreinomstandigheden zullen in praktijk tot een
natuurlijke zonering leiden.
Binnen het Maaspark is er sprake van een selectieve bereikbaarheid. De
automobiliteit wordt strikt gezoneerd. De impact van hoogdynamische
ontwikkelingen op de groene kwaliteiten wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarom
wordt de enige nieuwe hoogdynamische Maasovergang gebundeld met de
bestaande infrastructuur ter hoogte van E314, en worden de laagdynamische
veren daarentegen voldoende performant gemaakt opdat ze hun bijdrage
kunnen leveren tot een adequate grensoverschrijdende mobiliteit.
Het Maaspark dient als een grensoverschrijdend project te worden aangepakt.
Daartoe worden de principes van het project voor de Grensmaas onderkend en
stelt de ontwikkelingsvisie dat ze ook langs Belgische zijde moeten worden
toegepast. Hierdoor krijgt het Grensmaasproject een inbedding binnen een
gemeenschappelijke Maasbenadering.
Centraal in het project voor de Grensmaas staat de verbreding van de rivier in
functie van de bescherming tegen wateroverlast en grootschalige
natuurontwikkeling. Om te komen tot een evenwichtige inrichting van het gehele
Grensmaasgebied is het van belang dat de ingrepen langs de rivier worden
afgestemd op het aangrenzende cultuurlandschap. Op die manier evolueert het
Grensmaasgebied van een overwegend agrarisch cultuurlandschap met
woonkernen en een diepgelegen en een overwegend onzichtbare Maas tot een
agrarisch cultuurlandschap met kernen langs een natuurlandschap met een
vrijstromende en meanderende rivier. Delfstofwinning wordt als instrument
ingezet om dit natuurlandschap te creëren. Herinrichting van het overblijvende
cultuurlandschap moet een adequate ontsluitings- en landschapsstructuur
realiseren.
figuur 15

principes van het Grensmaasproject

Bron: de Maaswerken
De Maasvallei moet worden beschouwd als hét basiskapitaal van de regio. Door
bijkomende natuurontwikkeling krijgt het Maaspark een kwaliteitsimpuls en kan
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principes van het Grensmaasproject
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project Grensmaas - groen snoer
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de regio zich profileren als een bijzondere aanvulling op de toeristischrecreatieve mogelijkheden van andere gebieden in de ruime omgeving, zoals
het Drielandenpark en het Nationaal Park Hoge Kempen. Op die manier maakt
ook extensieve recreatie een belangrijk aspect uit van de economische activiteit
in de regio.
Om de identiteit van het gebied te behouden en te versterken is het van belang
de historische leefbare structuur van de Maasdorpen te herwaarderen. Verdere
suburbanisatie, verlinting en versnippering dienen te worden tegengegaan.
Inbreidingsacties ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit genieten de voorkeur
boven verdere uitbreidingen van de Maasdorpen. Bovendien moet worden
voorzien in kleinschalige infrastructurele ondersteuning van de toeristischrecreatieve functie van het Maaspark.
Naast aandacht voor een geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak voor het
hele Maaspark vestigen we tevens de aandacht op specifieke (laagdynamische)
stromen en knopen in het Maaspark. Er wordt een grensoverschrijdend
parcours voor fietsers en wandelaars voorzien en verder uitgebouwd volgens de
principes van het ‘groene snoer’ in het project voor de Grensmaas, met natuuren landschapsbeleving als uitgangspunt. Deze route gaat gepaard met een
verhoging van de oversteekmogelijkheden (Geulle aan de Maas, in aanvulling
op de bestaande oversteekplaatsen ter hoogte van Berg, Aan de Maas en
Grevenbicht) en doorwaadbare plekken in de vrije grindrivier.
figuur 16

project Grensmaas - groen snoer

Bron: de Maaswerken
Verder worden een aantal punctuele projecten in het Maaspark gedefinieerd die
betrekking hebben op de verbindingen tussen beide Maasoevers, en kaderen in
een globale en grensoverschrijdende aanpak van de toeristisch-recreatieve
structuur voor het Maaspark:
−
de uitwerking van het autoveer ter hoogte van Berg als een landschappelijk
baken;
−
de verbinding van enerzijds beide Maasoevers en anderzijds de Maas en
het Julianakanaal door middel van een bijkomende fietslift ter hoogte van
E314 die tevens als nieuwe landmark kan worden vormgegeven;
−
de ontwikkeling van Bosscherveld als toegang tot het Maaspark vanuit
Maastricht. Als toekomstig uitloopgebied voor Maastricht vervult deze
locatie een voorbeeldfunctie voor de natuurontwikkeling in het Maaspark.
Stadsmaas en Grensmaas worden ecologisch verbonden. De drie meter
dikke deklaag op de noord- en zuidpunt van het eiland wordt tot op de
onderliggende grindlaag verwijderd en geborgen in het middengedeelte van
het eiland. Het gehele Bosscherveld komt 3 meter lager te liggen, zodat afhankelijk van de waterstand van de rivier - zich een netwerk van beken
ontwikkelt en het gebied als een eiland in de rivier komt te liggen. De
verschillen tussen de lemige dekgrondberging en de vrijgegraven
grindvlaktes zullen zich vertalen in een begroeiing van ooibos en bloemrijk
grasland enerzijds en van een meer ijle stroomdalbegroeiing anderzijds.
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Bosscherveld is eveneens een lokatie voor een kleinschalig oriëntatie- en
bezoekerscentra waar natuurontwikkeling, beperking van wateroverlast en
grindwinning een spilfunctie vervullen.

Projectvoorstellen
stedelijk netwerk

voor

het

noordelijk

deel

van

het

De strategische projecten voor het noordelijke deel van het stedelijk netwerk
spelen in belangrijke mate in op de potenties voor de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van de regio.
Zo worden de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
nieuwe Bunders en van de toeristisch-recreatieve knoop ter hoogte van EisdenLanklaar geformuleerd.
Daarnaast biedt dit deel van het stedelijk netwerk de meest uitgesproken
potenties voor startende bedrijven. De Limburgse Maasvallei is van oudsher een
broedplaats voor industriële ontwikkeling. Hoewel de kennisinfrastructuur, die
hiervan aan de basis ligt, vooral in Maastricht en het Hasseltse is
geconcentreerd, biedt het noordelijk deel van het stedelijke netwerk een aantal
niet te verwaarlozen voordelen voor startende bedrijven, met name:
−
de lagere kosten;
−
de relatief grootschalige stedelijke structuur;
−
de minder beperkende historische randvoorwaarden;
−
de culturele biografie gericht op de industriecultuur (met onder andere het
mijnpatrimonium);
−
de multiculturele en interculturele context (mede dankzij het mijnverleden).
Mits het bewerkstelligen van performante verbindingen met Maastricht en
andere MHAL-steden is het noordelijk netwerk bijgevolg een attractieve
omgeving voor startende bedrijven. Vooral de kanalen bieden interessante
nieuwe werkplaats(vorm)en voor bedrijven en onderzoek, culturele productie en
atelierachtige activiteiten. In combinatie hiermee dienen de betrokken
overheden creatieve woonmilieus en werkmilieus te stimuleren voor jonge,
innovatieve bedrijven en activiteiten in complementariteit met de
kennisgerichtheid van de zuidelijke ontwikkelingspool. Derhalve dient meer
actief ingespeeld te worden op specifieke beeldwaarde en actieve recreatie.
nieuwe Bunders
Omwille van de strategische ligging tussen de binnenhavens van Genk, Born en
Stein, alsmede omwille van het bestaand infrastructuurnetwerk heeft het
noordelijk deel van het stedelijk netwerk potenties op niveau van logistiek en
aanverwante activiteiten. In de mate dat de landschappelijke en natuurlijke
randvoorwaarden dit toelaten, wil de ontwikkelingsvisie een impuls geven tot het
benutten van deze potenties.
Eerder werd reeds het belang van een nieuwe spoorverbinding voor goederen
en personen tussen Genk en Sittard-Geleen beschreven. Deze nieuwe
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verbinding is een aanleiding om de huidige industriezone ‘Oude Bunders’ te
herstructureren tot een hoogwaardig bedrijventerrein. Het knooppunt van
enerzijds de E314 en deze nieuwe spoorlijn en anderzijds de openbaar
vervoersas van N78 wordt immers gekenmerkt door een sterke multimodaliteit,
waarbij ook de nabijheid van de Zuid-Willemsvaart een belangrijke rol kan
spelen. Nieuwe Bunders wordt met andere woorden een belangrijke
(monofunctionele) paarse knoop op niveau van het stedelijk netwerk Limburgse
Maasvallei, daar waar Oude Bunders enkel van betekenis kan zijn voor de
Belgisch-Limburgse kant.
Voor de ‘nieuwe Bunders’ zijn verschillende argumenten aan te dragen.
−
Omwille van de multimodale ontsluitingspotenties op verschillende
schaalniveaus is deze lokatie te verkiezen boven andere bestaande
bedrijventerreinen, zoals bijvoorbeeld het bedrijventerrein ter hoogte van
Op de Berg dat geïsoleerd en dus ongunstig gelegen is.
−
Wegens de ruimtelijke beperkingen die door landschappelijke en natuurlijke
randvoorwaarden worden opgelegd aan de economische ontwikkeling, is
het niet evident nieuwe terreinen aan te snijden. Herstructurering van de
bestaande ruimte is een belangrijke strategie om de leesbaarheid van het
bovenlokale landschap niet te schaden.
−
Nieuwe Bunders heeft potenties als ‘toegangspoort’ voor de Limburgse
Maasvallei.
−
Tenslotte biedt nieuwe Bunders de mogelijkheid om via de ZuidWillemsvaart aan te takken op het watertransport en op die manier deel uit
te maken van het ‘subharborisatie-netwerk’ (binnenhavens ten dienste van
grote zeehavens) met onder andere de binnenhavens van Genk, Luik en
Born.
Oude Bunders heeft dus nood aan een nieuwe impuls om ook in de toekomst
competitief te blijven en een bijdrage te leveren tot de positionering van de
Limburgse Maasvallei in een ruimere economische context. Op dit moment
wordt een deel van het bedrijventerrein ingenomen door de grindindustrie, maar
deze is niet meer aangepast aan het gewenste profiel van de regio en is op
termijn aflopend. Ook de watergebonden potenties worden niet (voldoende)
benut. De drastische opwaardering van de ontsluiting geeft echter een sterke
impuls om het ambitieniveau te verhogen en een kwaliteitssprong te maken.
Concreet steunt de vooropgestelde herstructurering op elementen zoals:
−
aantakking op het nieuwe goederen- en personenvervoerspoor tussen
Genk en Sittard door middel van een station ter hoogte van de N78;
−
rationalisering van de interne ontsluiting zodat het gebruik van de ruimte
kan worden geoptimaliseerd;
−
lokalisatie van nieuwe bedrijven die de zichtlocaties langs kanaal en N78
en E314 benutten. Daarbij wordt gestreefd naar bedrijven die het belang
van de Limburgse Maasvallei als deel van een kennisregio vertalen in
duurzame werkgelegenheid en meerwaardeschepping;
−
landschappelijke inpassing en buffering - nieuwe Bunders ligt immers langs
de rand van de open ruimteverbinding tussen het noordelijk en zuidelijke
deel van het stedelijk netwerk;
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−

interfereren met andere functies en activiteiten, zoals het recreatief
parcours langs de kanalen.

Nieuwe Bunders moet zeer doelbewust opgepakt en ingevuld worden opdat het
een grensoverschrijdende economische dynamiek kan genereren, waarbij de
regio een competitief aanbodbeleid moet voeren. Het streven naar
complementariteiten met andere bedrijventerreinen en zwaartepunten van
economische ontwikkeling binnen het stedelijke netwerk is een essentiële
voorwaarde voor het welslagen van dit ambitieuze project. Daarbij moet worden
gestreefd naar afstemming tussen de verschillende (watergebonden) logistieke
centra in het stedelijk netwerk. De dynamieken van clustering die in de
kenschets van de regio werden omschreven, vormen hiertoe een basis.
Een geherstructureerd nieuwe Bunders biedt mogelijkheden om op
complementaire wijze de bedrijvendruk ter hoogte van ‘MAAS Airport’ te
verlichten. Dit is aangewezen aangezien de luchthaven gesitueerd is in een
bovenlokale, waardevolle open ruimteverbinding tussen Drielandenpark en de
Hoge Kempen en er op de terreinen van MAAS Airport zelf een
concentratiebeleid uitgevoerd dient te worden voor strikt luchthavengebonden
bedrijven.
Stein en Born
Stein en Born spelen samen met andere havens als Genk en Venlo een
belangrijke rol in de ‘subharborisatie’ van de havens Rotterdam en Antwerpen.
De regio maakt dus deel uit van het directe achterland van de Antwerpen Rotterdam MIDA’s (Maritime Industrial Develop-ment Area) en de valorisering
van de IJzeren Rijn zal dit gegeven nog versterken.
Daar waar de industriezone Oude Bunders een drastische kwaliteitssprong
vraagt om haar functie op niveau van het stedelijk netwerk te kunnen opnemen,
kennen de bedrijventerreinen van Stein en Born nu reeds een invulling die min
of meer overeenstemt met hun knoop- en plaatswaarde binnen het stedelijk
netwerk. Zo worden op beide sites zowel het kanaal als het spoor als
vervoersas ingezet. Toch kunnen door middel van verdichting en
herstructurering de potenties van respectievelijk Born en Stein als paarse
knopen nog beter worden benut.
Eisden - Lanklaar
Het noordelijk deel van het stedelijk netwerk verenigt een aantal belangrijke
bovenlokale karakteristieken in zich.
Enerzijds is de noord-zuid georiënteerde structuur van de Maasvallei er zeer
sterk beleefbaar, zowel op niveau van het landschap als van de
verstedelijkingspatronen. De Maas blijft hier een belangrijke barrière vormen.
Door de weinige (lokale) fysische verbindingen lijkt er minder interactie te
bestaan tussen de verstedelijkingskernen langs Belgische en Nederlandse zijde
van de Maas dan in het zuidelijk deel van het stedelijke netwerk. De brede
Maasvallei staat relatief los van de verstedelijkte randen.
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Vanuit een oost-west perspectief maakt dit gebied deel uit van een ruimere
regio die wordt gekenmerkt door de ruimtelijke en sociaal-culturele erfenis van
de voormalige steenkoolindustrie. Eisden wordt opgenomen in de Metropolroute
van de Euregionale 2008 als een anker omwille van het belangrijk
cultuurhistorisch patrimonium.
Als kruispunt van deze noord-zuid en oost-west concepten biedt EisdenLanklaar potenties voor de ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve knoop
op niveau van het stedelijk netwerk, aangeduid als een oranje knoop in het
totaalbeeld van deze ontwikkelingsvisie. Zowel het industrieel patrimonium als
de landschappelijke dimensie van de Maasvallei zijn er uitgesproken aanwezig.
Bovendien vormt deze site een belangrijke stapsteen tot het nationaal park
Hoge Kempen. De toeristisch-recreatieve potenties worden bevestigd vanuit het
beleid. In het kader van het RSPL, het S.T.A.P. (Strategisch Toeristisch
Actieplan 2001-2006) en het masterplan NPHK (Nationaal Park Hoge Kempen)
vervult Eisden-Lanklaar immers een hefboomfunctie voor de hele provincie op
vlak van leisure, toerisme, recreatie en natuurbeleving.
De oranje knoop moet als een samenhangend ruimtelijk geheel worden
ontwikkeld waar natuurbeleving, toegangsfunctie tot het NPHK, industriecultuur,
zachte recreatie en toeristisch-economische functies aan bod komen, rekening
houdend met de draagkracht van de omgeving en ondersteund door
aangepaste ontsluiting voor zowel autoverkeer als door het openbaar vervoer.
Het toeristisch-recreatief aanbod van de bipool Eisden-Lanklaar dient te worden
gepositioneerd vanuit een Euregionaal perspectief en te worden afgestemd met
enerzijds andere (potentiële) recreatieve polen van deze schaal, maar ook met
het Maaspark dat in zijn totaliteit een belangrijke toeristisch-recreatieve functie
vervult.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze potentiële
toeristisch-recreatieve knoop is de bereikbaarheid en aansluiting op het
openbaar vervoersysteem. Deze zijn voorlopig ontoereikend en bijna uitsluitend
op autobereikbaarheid gericht. In deze ontwikkelingsvisie wordt een aantakking
van Eisden-Lanklaar op de openbaar vervoersas van N78 dan ook sterk
aanbevolen. Deze laatste is tevens drager van andere toeristisch-recreatieve
polen van het stedelijk netwerk, met name het centrum van Maastricht en de
waterplassen van Maaseik. Concreet is in functie van deze aantakking een
(nieuwe) toegangsweg en brug over de Zuid-Willemsvaart wenselijk. Dit sluit
aan bij een voorstel van het structuurplan van Maasmechelen. Deze brug kan
eventueel mede in functie van Eisden-Pauwengraaf worden gerealiseerd.
De ‘Metropolroute’ van de Euregionale 2008 - een toeristische route doorheen
de voormalige mijngebieden van Aken tot Beringen - is een hefboom voor
projectontwikkeling in Euregionaal verband.
gebied tussen N78 en Zuid-Willemsvaart
In het noordelijk deel van het stedelijk netwerk lopen N78 en de ZuidWillemsvaart parallel. Op dit moment is er - ondanks hun relatieve nabijheid -
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nagenoeg geen interactie tussen beide infrastructuren. De ontwikkelingen zijn
veeleer gericht op N78, terwijl de Zuid-Willemsvaart voornamelijk een decor van
achterkanten is. Deze ontwikkelingsvisie stelt dat de kanalen een boeiende
omgeving en drager van uiteenlopende ontwikkelingen vormen. De zone ter
hoogte van Eisden wordt gedefinieerd als een zoekzone voor punctuele gemengde ontwikkelingen die inspelen op de positie tussen N78 en de ZuidWillemsvaart. Ter hoogte van Mechelen-aan-de-Maas moet er eerder gezocht
worden naar verdichtingsmogelijkheden.
Graetheide
Graetheide wordt in de ruimtelijke concepten opgenomen als een groene wig
tussen Sittard en Geleen met een open ruimte functie op niveau van het
stedelijk netwerk. In het geval dat DSM afziet van uitbreiding op deze site kan
onderzocht worden welke functies in dit gebied kunnen worden opgenomen en
hoe deze kunnen bijdragen tot het functioneren van het stedelijk netwerk. De
draagkracht van de open ruimte is hierbij een bepalend criterium.

Projectvoorstellen voor het zuidelijk deel van het stedelijk
netwerk
Het zuidelijk deel van het stedelijk netwerk is een zwaartepunt voor
kennisinfrastructuur en zakelijke dienstverlening. Daarom wordt er ingespeeld
op goede basisvoorwaarden, met name:
−
diversificatie van omgevingen;
−
ontwikkeling van creatieve en culturele milieus;
−
aanbod van gedifferentieerde, attractieve woonmilieus;
−
bereikbaarheid.
Cultuur is - zowel in het hoge segment als in de volkscultuur - een levende en
vanzelfsprekende aangelegenheid, met een redelijk goede infrastructuur en
participatiegraad. In de ruimtelijke verschijningsvorm zou het markeren van
deze culturele biografie een uitgangspunt moeten zijn.
Daarnaast wordt ingespeeld op de condities en omgevingsfactoren die op
indirecte wijze bijdragen tot de attractiviteit van de Limburgse Maasvallei voor
innovatieve en hoogwaardige bedrijven. Nieuwe stedelijkheid is daarbij een
kernbegrip. De kwaliteiten van een hele reeks omgevingsfactoren in het
productiemilieu (zoals landschap, natuur, en cultuur, communicatie en kennis,
wonen, ontspanning en verzorging) maken een belangrijk deel uit van de
modern-industriële strategie voor een regio.
Als centrum van de zakelijke dienstverlening voor het totale stedelijke netwerk
en een knooppunt voor toerisme en congresactiviteiten (‘hospitality’), medische
technologie (‘life science’) en internationale instellingen (met meer dan tien
Europese instituten), is Maastricht de dominante speler bij dit alles. De directe
nabijheid van Lanaken kan echter worden beschouwd als de uitloper voor deze
nieuwe stedelijkheid en is dus niet los te koppelen van de problematiek van
voorstadsverkeer (spoor en weg) Lanaken-Maastricht.
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Met betrekking tot (gedifferentieerd) wonen worden langs Nederlandse zijde
inspanningen geleverd die het woningenaanbod vergroten. Zo voorziet het POL
in Eijsden een nieuwe groene woonwijk van 600 woningen (Poelveld).
Convenanten zijn reeds gesloten en de planontwikkeling is ter hand genomen.
Daarnaast is Maastricht bezig met de planvoorbereiding van een gebied van
250 ha (Belvédère) dat geherstructureerd zal worden ter realisatie van 4000
woningen. Deze initiatieven kunnen de woningdruk (hoofdzakelijk van
Nederlandse uitwijkelingen op de Belgische gemeenten Lanaken en Riemst)
gedeeltelijk verminderen op voorwaarde dat het kwalitatieve aspect in rekening
wordt gebracht. Het is met andere woorden van belang dat de woontypologieën
voldoende worden afgestemd op de vraag.
Aansluitend op het voorgaande definieert de ontwikkelingsvisie twee
strategische projecten in het zuidelijk deel van het stedelijk netwerk
(Albertknoop en groene gordel Maastricht-oost). Deze projecten dienen in
onderlinge samenhang te worden beschouwd. De combinatie en afstemming
van beide kan immers een voldoende en evenwichtig antwoord bieden op de
woningdruk en de vraag naar gedifferentieerde woonmilieus.
Albertknoop
De knoop van N78 als drager van openbaar vervoer en de lightrail-verbinding op
het bestaande spoortraject tussen Maastricht en Lanaken biedt potenties voor
gemengde stedelijke ontwikkelingen op niveau van het stedelijk netwerk. De
grote openbaar vervoersbereikbaarheid maakt deze plek zeer geschikt voor de
ontwikkeling van nieuwe stedelijkheid met verweving van uiteenlopende functies
zoals wonen, ruimte voor startende bedrijven en aansluiting op het bestaande
bedrijventerrein.
Het project voor de Albertknoop voorziet in een grensoverschrijdende ruimtelijke
afstemming voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen ter hoogte van Lanakerveld.
Verwevenheid is een sleutelbegrip opdat voldaan kan worden aan de
verschillende claims en potenties van het gebied, met name:
−
realisatie van suburbane woonmilieus in een stedelijke context
−
aansluiting bij het bestaande bedrijventerrein
−
landschappelijke en natuurlijke begrenzing van het stedelijk gebied langs
het Albertkanaal en de stedelijke bebouwingsgrens van Maastricht
−
ruimte voor startende kennisondernemingen en creatieve beroepen.
Dit project wordt ondersteund door een mobiliteitsingreep, namelijk de aanleg
van een lightrail-verbinding tussen Maastricht en Lanaken op het bestaande
spoor en met aansluiting op de openbaar vervoersas langs de Via Regia en de
Brusselsepoort naar het centrum van Maastricht. Deze relatief eenvoudige
ingreep transformeert het gebied tot een nieuwe toplocatie in het zuidelijk deel
van het stedelijk netwerk. Een tweede uitgangspunt is de opheffing van de
reservering van het Cabergkanaal. Hoewel de bevoegdheid omtrent deze
beslissing bij de hoger overheden ligt, stemmen alle betrokken partijen er
informeel mee in.

Euregionale ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei

79

Bij de ontwikkeling van de Albertknoop gelden een aantal randvoorwaarden:
−
een passende overgang tussen de nieuwe gemengde stedelijke
ontwikkelingen en de bedrijventerreinen ten noordwesten van Maastricht;
−
de erkenning van de visuele rol van het reliëf ter hoogte van Bosscherveld;
−
de bescherming van het Zouwdal als groene ader doorheen het gebied en
als verbinding tussen de groenzone Albertkanaal en Belvedere ‘Gemeenschappelijk Maasgebied’ met ecologische en recreatieve functies;
−
de ontwikkeling van een stadsrandparkfunctie voor Maastricht;
−
de provinciale natuurverbinding langs het Albertkanaal.
Noch de studie Europark noch de doelstellingen van het ENA zijn volledig
verenigbaar met het ontwikkelingsperspectief dat hier wordt geschetst voor
Lanakerveld. Er is dan ook overleg en meer gedetailleerd onderzoek nodig om
de verschillende plannen op elkaar af te stemmen.
groene gordel Maastricht-oost
In de groene gordel aan de oostkant van Maastricht kan onderzocht worden op
welke manier kan worden ingegaan op de vraag naar zogenaamde
buitenplaatsen (woningen op zeer grote kavels in groene omgevingen).
Het gebied ten oosten van de stad Maastricht (en gedeeltelijk binnen de stad)
wordt gekenmerkt door een gordel van landgoederen. Zij zijn een uitdrukking
van het historische stadsontwikkelingsproces uit vorige eeuwen ten gevolge van
de eerste suburbanisatiegolf van welgestelden die de ‘ongezonde’ stad
ontvluchtten. De ontwikkelingsvisie duidt deze zone al aan als een ‘stedelijk
park’ voor Maastricht. Daarmee doelt men enerzijds op het belang van de
landschappelijke kwaliteiten en de open ruimte, en anderzijds op de stedelijke
functie die dit ‘park’ kan opnemen, in tegenstelling tot het Maaspark dat wordt
ontwikkeld als een ‘verstild landschap’ waar de natuurontwikkeling expliciet
voorrang krijgt op de extensieve recreatie.
Concreet betekent dit dat in de oostelijke gordel van Maastricht stedelijke
functies (zoals wonen) kunnen worden ingezet om de landschappelijke kwaliteit
van de open ruimte te beheren. Men komt tegemoet aan volgende
doelstellingen:
−
particulier initiatief inzetten als bijdrage aan kwaliteitsverbetering van het
landschap (zowel architectonisch als ecologisch)
−
gecombineerde ontwikkeling van bebouwing en groenaanleg door
particulieren en marktpartijen
−
versterken van het (sociaal en economisch) draagvlak van een
landschappelijk gebied en van de landschappelijke kwaliteit
−
vervlakking tegengaan door het landschap een zekere vitaliteit en
toekomstperspectief mee te geven.
Met het oog op het bieden van voldoende antwoord aan de suburbane
(buitenlandse) woningdruk in de regio kan een zekere ontwikkeling in de gordel
ten oosten van Maastricht (naast reeds in ontwikkeling zijnde
woningbouwlokaties in Maastricht en Eijsden) in samenhang gezien worden met
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de Albertknoop. Het gebied biedt ruimtelijke mogelijkheden een moderne variant
van nieuwe buitenplaatsen te creëren. Daarbij moet in de eerste plaats de
draagkracht van de omgeving onderzocht worden om uit te maken welke
‘dichtheid’ aan buitenplaatsen kan worden gerealiseerd. Het ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief voor het Drielandenpark is hierbij maatgevend.
Albertkanaal - N2
Tussen de huidige stadsrand van Maastricht en het Albertkanaal zijn er
potenties voor de ontwikkeling van een recreatieve pool van bovenlokaal
belang. Hierop wordt ingespeeld door het project voor de ontwikkeling van
Dousberg dat in de steigers staat en dat voorziet in recreatie, sport en
(ondersteunend) wonen, grotendeels op Nederlands grondgebied. Openbaar
vervoersbereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde. N2 ondersteunt dit
als westelijke hoofdtoevoerweg.

Synthese
kaart 6

synthesekaart projectvoorstellen stedelijk netwerk
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hoogdynamische knoop voor stedelijke ontwikkeling
hoogdynamische knoop voor economische ontwikkeling
toeristisch-recreatieve knoop
laagdynamische knoop van landschappelijk belang
laagdynamische knoop van ecologisch belang
gebied voor stedelijke ontwikkeling
gebied voor stedelijke verdichting
gebied voor stedelijke punctuele ingrepen
zoekzone voor stedelijke punctuele ingrepen
gebied voor economische verdichting
gebied voor economische herstructurering op lange termijn
geen verdere economische ontwikkeling mogelijk
startende bedrijven
wonen langsheen kanalen
stedelijk wonen
buitenplaats
haven
watergebonden economische activiteiten
logistieke activiteiten
zichtlocatie
kenniseconomie
MAAS airport
station
op- en afrittencomplex internationale snelwegen
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Van visie naar actie

De realisatie van de gesuggereerde projecten moet een structurele bijdrage
leveren tot het functioneren van het stedelijk netwerk. De ontwikkelingsvisie wil
de coherentie en complementariteit van de projectvoorstellen bewaken en
binnen een globaal ruimtelijk kader en een algemene systematiek een aantal
inhoudelijke aanzetten formuleren per project. Anderzijds zijn deze projecten
niet de ‘nodige en voldoende voorwaarde’ voor het bestaan van het stedelijk
netwerk Limburgse Maasvallei, maar vormen ze veeleer de concrete aanleiding
waarrond overleg, samenwerking, afstemming en uiteindelijk beleidsintegratie
tussen provincies en gemeenten langs beide zijden van de grens een start kan
nemen. De nog relatief summiere projectvoorstellen van deze ontwikkelingsvisie
moeten immers verder geconcretiseerd en verdiept door de verschillende
betrokken partijen.
Een aantal van de projecten kunnen overgedragen worden voor Europese cofinanciering, bijvoorbeeld via Interreg. Het criterium ‘Euregionale betekenis’ is
van doorslaggevend belang voor de selectie van dergelijke projecten.
Eerder werd reeds aangegeven dat de overkoepelende organisatiestructuur in
functie van de flexibiliteit relatief beperkt moet worden opgevat. Daarnaast moet
er voldoende aandacht uitgaan naar de platforms die de verdere ontwikkeling en
realisatie van de projectvoorstellen ondersteunen. Om het bovenlokale belang
van deze projecten niet uit het oog te verliezen, worden deze platforms
georganiseerd per projectgroep (zoals aangegeven in de vorige hoofdstukken)
en wordt een trekker gekozen in functie van het creëren van een draagvlak van
de projecten, maar ook in functie van een evenwichtige verspreiding over het
gehele stedelijke netwerk. De eventuele stuurgroepen voor de afzonderlijke
projecten moeten interageren met deze platforms per projectgroep.
Behalve de projecten op (middel)lange termijn is er op korte termijn behoefte
aan de verduidelijking van de identiteit en promotiekansen van de regio
Limburgse Maasvallei. Ook is er behoefte aan intensivering van de
kennismaking tussen beide (delen van) Limburgen.
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Bijlagen

Grensovergangen en mobiliteit
Op het schaalniveau van het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei is sprake van een
naderend verkeersinfarct. De hoofdsystemen functioneren nog niet geheel vlekkeloos (zie
onder

andere

de

stadstraverse

Maastricht)

en

de

onderliggende

stedelijke

netwerkstructuren hebben moeite om de toegenomen mobiliteit te stroomlijnen en in
goede banen te leiden. Zowel de opgave om moderne OV-systemen in te zetten als
vernieuwing van het watervervoerssysteem alsmede de classificatie van het wegenstelsel
is onvoltooid en nog niet in gang gezet.

wegverkeer
De hoofdstructuur wordt gemarkeerd door de noord-zuid as A2 (Eindhoven - Luik) en de
oost-west as A76/E314 (Hasselt - Aken). Aan Nederlandse zijde worden in de komende
10 jaar de knelpunten aangepakt.
−

A2 wordt verbreed (3-strooks vanaf knooppunt Kerensheide-Echt), de stadstraverse
door Maastricht wordt ondertunnelt (2007-2012).

−

In dezelfde periode wordt de aansluiting A2 - A79 bij Meersen verbeterd alsmede de
afwikkeling van het Maaskruisend verkeer in Maastricht-noord (ongelijkvloerse
kruising, aftakking Beatrixhaven).

−

A73 (Venlo-Echt) wordt aangelegd (2008 gereed).

−

N297 uit Duitsland ter hoogte van Born wordt op A2 aangesloten (2010).

Daarmee is aan Nederlandse kant de hoofdstructuur aangepast aan de toekomstige eisen
van het personen- en goederenvervoer en is een adequate doorstroming van het verkeer
verzekerd.
In het plan Belvédère - de laatste grote bouwlocatie in Maastricht - wordt rekening
gehouden met de aanleg van de Bosscherlaan (nieuwe verbinding Noorderbrug Smeermaas) en de reservering op lange termijn van een Tweede Noorderbrug. Van
Belgische zijde wordt gepleit voor een routering van de Boscherlaan via Smeermaas naar
Lanaken met behulp van de nog in te richten N77 (Lanakerveld). Aan Belgische kant zijn
er een aantal knelpunten, die soms beleidsmatig, soms tech-nisch of financieel opgelost
moeten worden en waarbij onder andere de ontwikkelingsvisie een kader moet scheppen
(naast het Mobiliteitsplan Maasland). Probleem daarbij is dat voor de Vlaamse
Gemeenschap grensovergangen in het algemeen geen thema zijn en er dus ook weinig
beleidsmatige (in termen van middelen) aandacht bestaat.
Voor de toeleiding van wegen naar Maastricht dient een besluit genomen te worden of dat
gebeurt via Bilzen (N2) of via Riemst (N79). Voor Maastricht is de toeleiding via N2 het
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meest geschikt (aanhaking op de daartoe berekende Via Regia), maar via N79 lijkt dit
minder leefbaarheidsproblemen te geven (doorsnijdingen zwaar verkeer en intensief
personenverkeer). Een alternatief om N79 te gebruiken en voor Maastricht aan te haken
op N2 (rotonde Veldwezelt) lijkt de Belgische betrokkenen geen goed compromis (grote
omrijfactor).
N78, als ‘schaduw-A2’ heeft een belangrijke verbindings- en bestemmingsfunctie. De
verbindingsfunctie

binnen

het

stedelijk

netwerk

Maasland

is

duidelijk,

de

bestemmingsfunctie wordt geactiveerd door de lintvormige structuur van de functies
(wonen en verspreide handelslocaties). Momenteel vindt er sluipverkeer plaats dat
eigenlijk op A2 thuishoort. Daarnaast dient een besluit genomen te worden over de
toekomstige inrichting van de weg. Een zwaardere openbaar vervoersfunctie van N78 van
Maaseik - Maasmechelen en wellicht doorgetrokken naar Lanaken - Maastricht lijkt het
gepaste antwoord op de capaciteitsknelpunten in de toekomst. De bestaande N78 dient
daarvoor heringericht te worden met een vrije busbaan. Lightrail wordt momenteel qua
investering niet rendabel geacht (kosten - opbrengsten). Knelpunt is de rondweg Maaseik
en de brug over de Maas, die voor het langzaam verkeer niet toereikend is en mogelijk
zwaar verkeer als sluiproute aantrekt (Duitsland - Antwerpen - Eindhoven).
De aanhaking van N75 (Zwartberg - Stokkem) op N78 en de grensoverschrijdende
afwikkeling daarvan kan op verschillende manieren: via Maaseik of via Maasmechelen. De
combinatie openbaar vervoerbaan op N78 Maaseik-Maasmechelen en regionaal
verbindende ontsluiting secundair II van de N78 is haalbaar als grensoverschrijdende
voortzetting van N75. In alle gevallen dient het zwaar verkeer afgewikkeld te worden via
de primaire wegen, dus niet via N78.

spoorvervoer
Het spoor genereert 50% meer vervoerstromen dan een bus. Van daaruit zou een
reactivering van ongebruikte spoorlijnen dan wel nieuwe vervoersconcepten (lightrail) een
bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van vervoersstromen. De bestaande maar
niet in gebruik zijnde spoorlijn Hasselt - Lanaken - Maastricht biedt goede mogelijkheden
voor een grensoverschrijdende ontsluiting. Uit verrichte studies blijkt dat een
goederenspoor tussen Maastricht en Lanaken (ten behoeve van Sappi) haalbaar en
wenselijk is. Vooralsnog lijkt het dat een reactivering van het spoor Maastricht - Hasselt te
weinig vervoersaanbod oplevert. Maar aanbod kan ook de vraag opwekken.
Het hergebruik van het spoor Genk - Eisden (met de stoomtrein As - Bokrijk Maasmechelen als recreatief element) is alleen in de context van een bovenregionale
toeristisch-recreatieve functie in grensoverschrijdend perspectief te motiveren.
Opgemerkt wordt dat het gebruik van het Nederlands treinennet onvoldoende wordt benut
vanuit Belgisch Maasland. Dat kan verbeteren via een gerichte marketing en een betere
informatievoorziening.

openbaar vervoersverbindingen
Het is noodzakelijk de openbaar vervoersbereikbaarheid van het Maasland te
optimaliseren. Dit kan gerealiseerd worden door de gewestweg N78 te herinrichten, met
de nadruk op openbaar busvervoer, gezien deze weg de vijf Belgische gemeenten
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rechtstreeks verbindt. De aanleg van een lightrail tussen Maaseik - Eisden Maasmechelen - Lanaken lijkt geen haalbare optie.
Er bestaan knelpunten bij de openbaar vervoersverbinding Hasselt - TUL Diepenbeek Bilzen - Lanaken - Maastricht: lightrail lijkt hier een haalbare optie als de TUL wordt
betrokken als halteplaats.

waterwegen
De opheffing van de ruimtelijke reservering van het Cabergkanaal wordt ondersteund door
alle partijen. In Nederland zijn dat: Rijk, provincie, gemeente Maastricht (met voorbehoud).
In België zijn dat: Vlaanderen, provincie en gemeente Lanaken. Probleem blijft dat de
beide (federale) regeringen het tractaat pas na lange procedures kunnen opheffen. De
ontwikkelingsvisie zou een goed kader hiervoor moeten aanreiken.
De studie Economisch Netwerk Albertkanaal laat zien dat watergebonden bedrijvigheid in
Lanaken gewenst is.
In het POL wordt beleidsmatig uitgegaan van het opwaarderen van de Maasroute tot Stein
voor vierlaags-containervaart en van Stein tot Visé voor drielaags-containervaart. Door de
uitbreiding van de sluis Ternaaien wordt het Cabergkanaal overbodig en kan het traktaat
opgeven worden. De vrijkomende ruimte kan gebruikt worden om de ruimtenood voor
woningbouw op te vullen

langzaam verkeer
Een grensoverschrijdend fietsrouteknooppuntennetwerk is voorhanden. Bijzondere
aandacht zou gegeven kunnen worden aan een de grensovergangen daarbij. Er zijn
mogelijkheden om een voetveer ter hoogte van Elsloo (Beek) te realiseren. De recreatieve
routes zijn aanwezig in dit gebied, enkel de verbinding ontbreekt. Er blijken al
voorzieningen ter plaatse aanwezig te zijn. Enkel de eigendomssituatie vormt een
probleem. Anderzijds worden vanwege bezuinigingen eerder veren opgeheven dan
ontwikkeld.

wegencategorisering
Om een optimale grensoverschrijdende ontsluiting van de Limburgse Maasvallei te
verzekeren is het in eerste instantie noodzakelijk de wegencategorisering van de twee
provincies op elkaar af te stemmen. Om onder andere de bereikbaarheid van Maastrichtwest te verbeteren moet de typering van N78, N79 en N2 gedefinieerd worden. Ook de
aansluiting van N75 op N78 en het grensoverschrijdend vervolg is zo’n voorbeeld.
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Wonen
Het thema wonen staat synoniem voor de vraag naar de grensoverschrijdende betekenis
van de volkshuisvesting, zowel ruimtelijk, sociaal als cultureel.

woonbehoefte van Maastricht
Maastricht is voor de vervulling van haar lange termijn woningbehoefte aangewezen op
grensoverschrijdende, stadsregionale oplossingen. Op Nederlands grondgebied zijn na
verdichting van Maastricht en de uitbreiding Poelveld te Eijsden de mogelijkheden immers
uitgeput. De stedelijke dynamiek dient zich te beperken tot de zone rond Maastricht (delen
van de gemeenten Meersen, Eijsden, Lanaken en Riemst). De omringende open ruimte
dient beschouwd te worden als een gebied waar geen bijkomende woningen gewenst zijn.
Het doel is gezamenlijk naar geschikte locaties te zoeken zonder het groen, de open
ruimte en het landschap te schaden. De ruimtelijke structuur, de open ruimte en de
identiteit van het buitengebied moeten worden behouden en versterkt.
Voor grensoverschrijdende oplossingen komen voornamelijk de gemeenten Lanaken en
Riemst

in

aanmerking.

Deze

gemeenten

worden

echter

beschouwd

als

buitengebiedgemeenten waar de open ruimte moet worden gevrijwaard van bijkomende
bebouwing. Inbreiding in dorpskernen beperkt zich tot kleine projecten van 10 à 15
woningen bedoeld voor de bewoners van Riemst en Lanaken zelf. Deze woonbehoefte
van Maastricht zou kunnen worden opgevangen in het stedelijk gebied Maasmechelen,
waar groei gewenst en ruimtelijk mogelijk is. De vraag is of de afstand geen
probleemstellende factor is, evenals het onaantrekkelijk imago ‘woonmilieu voor
arbeiders’, dat kenmerkend is voor Maasmechelen.

woondruk langs Belgische kant
Maastricht kent zeven types woonmilieus (of woontypologieën) waaronder het ‘groene
dorpse woonmilieu’. Dit milieu bestaat uit vrijstaande of gekoppelde woningen in een
groene, landelijke, rustige omgeving met de nadruk op wonen (zonder werk- of
voorzieningsfuncties) aan de rand van een stedelijk gebied, met als doelgroep de
middenklasse. Het zijn niet zozeer de woonmilieus zelf die in deze context aantrekkelijk
lijken voor Nederlanders, maar veeleer het woningtype (villa) en de eigendomssituatie die
in België te verkrijgen zijn. Ondanks de groeiende behoefte kan de stadsregio Maastricht
dit woonmilieu niet aanbieden. Door de sterk geleide markt die de bouwmogelijkheden
beperkt, lijkt het ontwikkelen van dit woonmilieu in Nederland onmogelijk.
Het fenomeen van Nederlanders die over de grens wonen is dan ook momenteel sterk
aanwezig, maar het wordt niet geleid. De Belgische vrije markt impliceert ongepland
bouwen naargelang de bestemming van het gewestplan.
De woondruk vanuit Nederlands Limburg van de Maasvallei brengt langs de Belgische
zijde de volgende concrete problemen met zich mee:
−

uitbreiding van de woongebieden naar de open ruimte;

−

aan elkaar groeien van woonkernen (verlies van identiteit en herkenbaarheid);

−

bouwen op grote kavels;
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−

invullen van woonuitbreidingsgebieden;

−

ontwikkeling van commerciële strips langs gewestwegen;

−

verstoring van de bouwmarkt (hoge prijzen en speculatie);

−

woningbeleid gericht naar de noden van de eigen bevolking is moeilijk door de
demografische

groei

en

dichtheden

die

hoger

liggen

dan

in

andere

buitengebiedgemeenten;
−

weinig homogeniteit en onduidelijke, onleesbare structuur in de woongebieden;

−

veel ruimteverlies;

−

te weinig groene structuren en verbindingen vanuit de woongebieden;

−

toenemend verkeer op de wegen.

Dit alles vraagt om gestuurde grensoverschrijdende oplossingen zoals een gezamenlijk
grondbeleid. Daarbij is het van belang de bebouwing te concentreren in stadsregio’s
(inbreiding) en het buitengebied te vrijwaren. In de kernen van het buitengebied kan,
afhankelijk van de grootte en functie, selectieve groei plaatsvinden. Momenteel wordt de
groei van de woningvoorraad beleidsmatig wel gestuurd, maar levert de spontane
woonmigratie ongewenste verdringing op de woningmarkt op. Een gezamenlijke visie op
de rol stad en land helpt de woondruk gezamenlijk te sturen in de gewenste richting.
Inbreiding in stedelijk gebied is reeds voorzien in het middengebied tussen Sittard en
Geleen. Deze tussenruimte wordt opgevuld door ca. 1200 woningen en een optimale
groenverbinding tussen de twee delen van het landschapspark De Graven.

nieuwe woonconcepten
De verwachte sterke vergrijzingstendenzen vragen om nieuwe woonconcepten. Op het
gebied van wonen en zorg voltrekken zich in de praktijk en in het beleid veranderingen die
kunnen worden aangeduid met de begrippen extramuralisering, scheiding van wonen en
zorg en overgang van aanbodsturing naar vraagsturing. Deze processen leiden tot nieuwe
woonzorgproducten en -arrangementen (zoals woonzorgcomplexen, woonzorgzones,
diensten aan huis). De voortgaande vergrijzing van de bevolking leidt tot 33% meer
ouderen in de ‘vierde leeftijd' (75+) in 2015, een toename van 2% per jaar. De frequentie
van handicaps en chronische ziekten boven 75 jaar zal naar verwachting nog niet
wezenlijk afnemen. Van belang voor de zorgbehoefte is ook de verwachte 40% toename
van het aantal ouderen met dementie. De totale zorgbehoefte blijft dus toenemen tot
2015, zowel voor de thuiszorg als voor de 24-uurszorg. De verwachting is dat de informele
zorg de toename van de zorgvraag niet zal bijhouden. Na 2015 zal het aantal ouderen
boven 75 jaar nog sneller groeien, maar zal naar verwachting de gezondheidstoestand
tegelijkertijd verbeteren. Er ontstaat steeds meer vraag naar arrangementen van publiek
gefinancierde zorg én privaat gefinancierde dienstverlening en woonruimte.
Als gevolg van het steeds hogere opleidingsniveau van ouderen en de steeds grotere
toegang tot informatie - onder andere door het toenemende PC-bezit - zullen steeds meer
ouderen zich op de markt presenteren als kritisch vergelijkende consument. Naast
ouderen die zich primair oriënteren op de eigen woonomgeving waar men geworteld is,
zullen er ook ouderen zijn die zich op de regionale, nationale of zelfs Europese
woonzorgmarkt oriënteren. Maar er blijft ook een groep ouderen met een sociaal of
cognitief kwetsbare positie die vooral aangewezen is op basisvoorzieningen in eigen
woonwijk of woonplaats. Voor deze groep ouderen zal in elk woongebied een goed
basispakket woonzorgvoorzieningen aanwezig moeten zijn.
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Om professioneler te kunnen werken, kosten te besparen en complete zorgketens te
kunnen vormen, gaan zorgaanbieders sectoroverschrijdende zorgconcerns vormen. Met
de groei van intensieve thuiszorg en kleinschalige woonvormen daarentegen zien we een
toename van het aantal locaties waar zorg geleverd wordt. Voor het leveren van 24-uurs
extramurale zorg ontwikkelen zorgaanbieders arrangementen die uitgaan van bepaalde
minimale aantallen cliënten binnen een wooncluster of aanleunzone. Bij kleinschalige
woonvormen zal ook in toenemende mate intersectoraal worden samengewerkt. Steeds
vaker zullen zorgaanbieders een transparante en modulaire offerte gaan uitbrengen aan
zorgcliënten en zorgkantoren, zodat een veelkleurig assortiment ontstaat.
Voor woningcorporaties wordt het marktsegment 'wonen en zorg' steeds belangrijker. Zij
ontwikkelen

naast

woonzorgcomplexen

nu

ook

geclusterde

woonvormen

voor

zorgintensieve groepen. De opgave is om flexibele en schakelbare woningen te bouwen,
die optimaal zijn zowel voor een diversiteit aan doelgroepen 'wonen en zorg' als voor de
reguliere woningmarkt. Ook gaan woningcorporaties meer woonzorgprojecten in de
middenklasse ontwikkelen, eventueel in samenwerking met private financiers.

Lanakerveld
Lanakerveld bevind zich op grondgebied van de gemeenten Lanaken en Maastricht, ten
noordwesten van de stadsregio Maastricht. Het gebied word begrensd door de
Brusselseweg ten oosten, het dorp Smeermaas ten noorden, het Albertkanaal ten westen
en de randen van Malberg en Oud Caberg (stadsregio Maastricht) ten zuiden.
Door middel van een grensoverschrijdende samenwerking kan het gebied perspectieven
bieden op de ruimtebehoefte van de stadsregio Maastricht, zonder verstoring van de open
ruimte in de ‘buitengebieden’. Het zou immers geschikt zijn als een kwalitatief woongebied
met differentiatie van aanbod, aansluitend aan de herinrichting van Belvédère (circa 4000
woningen).
Deze zone biedt tegelijkertijd uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen die
kunnen aansluiten op het Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart, waardoor het waterstelsel
kan bijdragen tot de verbetering van de logistiek.
Het

Ruimtelijk

Structuurplan

structuurondersteunend

hoofddorp,

Vlaanderen
maar

houdt

definieert
echter

Lanaken
geen

rekening

als
met

een
de

voorstedelijke ligging van Lanaken ten opzichte van Maastricht en geeft te weinig
draagvlak voor ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingen van
voorstedelijk Lanaken.
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Duurzame economische ontwikkeling
De kamers van koophandel van beide provincies Limburg stelden vast dat de regio reeds
geruime tijd een modern-industriële regio is, maar desondanks weinig als zodanig wordt
erkend. Dit heeft te maken met de grensregionale situering, waardoor worden duidelijk
kansen worden gemist op het niveau van de uitbouw van een competitieve modernindustriële structuur.

gebied met een VAL-status
De logistieke activiteit van de regio wordt gegenereerd door haar ligging op het kruispunt
van internationale verbindingen van verschillende modi. Het wegverkeer wordt
gemarkeerd door de E25/A2 (Route du Soleil) en de E374/A76. De Maas- en
kanalenstructuur verbinden de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen met het achterland
naar één van de grootste Europese binnenhavens in Luik. Maar ook de havens van Born
en Stein spelen een rol in de subharborisatie van de havens van Antwerpen en
Rotterdam. Het railstelsel kan makkelijk de aanhaking aan naar het HSL-niveau. Tenslotte
speelt ook de luchthaven MAA een rol.
De economie in de Limburgse Maasvallei wordt - behalve door logistiek - ook gekenmerkt
door modern-industriële activiteit met een impact op verschillende schaalniveaus.
Stuwende productiemilieus op het vlak van hoogwaardige chemie en farmacie,
automotive, laagwaardige grondstoffen (zoals papier, keramiek, glas, cement en grind),
voedingssector en biotechnologie dragen daartoe bij. Zo wordt meer dan 50% van de
toegevoegde waarde gecreëerd door de industriële ondernemingen wat beduidend hoger
ligt dan het landsgemiddelde (in België 30%, in Nederland 17%). Het industrieel karakter
is het sterkst in Sittard-Geleen en Heerlen; de noord-zuid as Sittard-Geleen - Maastricht is
vooral op logistiek gericht terwijl Maastricht zich profileert op de zakelijke dienstverlening.
In het Belgisch gedeelte is er eerder sprake van industriële kernen met als uitspringers
Lanaken en Genk. In de regio Genk speelt de dominantie van FORD; in de regio SittardGeleen treffen we met name DSM, SABIC en NedCar aan, met tevens een belangrijke
faciliterende rol voor Chemelot (dochterbedrijf van DSM dat de logistieke infrastructuur
van DSM en SABIC beheert en ontwikkelt). Automotive, zware procesindustrie, chemie en
high chemicals zijn daarmee dominante industriële clusters die het industriële succes van
beide regio’s aanzienlijk verder kunnen bevorderen. Beide regio’s kenmerken zich
overigens als de centrale motoren van de economie en tewerkstelling in beide Limburgen.
Deze combinatie van logistiek en productie geeft het stedelijk netwerk een VAL-status
(logistiek met toegevoegde waarde).
De productiemilieus situeren zich in een breed domein van de nieuwe economie en de
maakketen van de moderne industrie. Daarbij zijn er tendenzen – of op zijn minst
potenties voor clustering tussen de verschillende activiteiten en productiesectoren:
−

chemie - automotive (met DSM als toeleverancier naar de automotive, want staal en
aluminium worden steeds meer vervangen door kunststof);

−

reactivering van de voedingscluster vanuit de geïntegreerde synergie tussen
biotechnologie en voeding waarbij ook DSM (food additifs) kan meespelen.
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Deze samenbundeling kan bovendien heel wat innovaties genereren bij bundeling van
kenniskwaliteit. Hier kunnen de universiteiten een belangrijke inbreng hebben;
−

grondstoffen - milieutechnologie;

−

medische technologie en biotechnologie;

−

call centers en zakelijke dienstverlening.

Logistiek is in dit alles geen aparte cluster maar zit verweven in de clusters van eerste en
tweede orde.
De industriële ontwikkeling heeft het milieu sterk onder druk gezet. Lucht, water en bodem
zijn aantoonbaar slechter af dan in overige delen van de provincies. De cumulatieve
milieubelasting zou door uitgekiende maatregelen de leefbaarheid en gezondheid ten
goede kunnen komen. Het samenspel van duurzame economische groei van moderne
technologisch georiënteerde clusters zoals automotive en chemie, voeding en
biotechnologie, grondstoffen en energie en zakelijke en maatschappelijke dienstverlening
en het investeren in het terugdringen van de milieubelasting en opwaarderen van groen
en ecologie zijn de uitdagingen voor de komende jaren.
Veel bestaande bedrijventerreinen aan weerszijden van de grens zijn aan revitalisering
toe. Enerzijds willen bedrijven allerlei faciliteiten op deze terreinen die er nu niet zijn,
anderzijds vraagt de moderne bedrijvigheid andere inrichtingen van bedrijventerreinen.
Een gezamenlijke revitaliseringsaanpak kan de bedrijventerreinen beter geschikt maken
voor de toekomst, waardoor minder nieuwe terreinen hoeven te worden ontwikkeld.
De duurzaamheidsaspecten die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn:
−

besparing, uitwisseling en opwekking van energie;

−

duurzaam waterbeheer (collectieve zuivering, afkoppeling hemelwater);

−

meervoudig

en

collectief

ruimtegebruik

(meerlaags

bouwen,

gezamenlijke

parkeerfaciliteiten, gezamenlijke afvalopslag);
−

ruimtelijke zonering (bijvoorbeeld van milieuhinderlijke bedrijven);

−

duurzaam bouwen (onder andere door materiaalgebruik);

−

multimodale ontsluiting en vervoersmanagement;

−

veiligheid (bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke bewaking).

De Beatrixhaven in Maastricht kan na revitalisering ca. 10 ha ruimte winnen. Voor verdere
ontwikkeling speelt het uitbreidingsgebied Lanakerveld een cruciale rol. Ter hoogte van
Stein zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor de chemische en de automotive clusters
(DSM en IP Swentibold, Nedcar) onder andere in Graetheide.

dienstensector en kenniscluster
Een derde karakteristiek moet in nauw verband met het voorgaande worden gezien. Zo
wordt

de

modern-industriële

ontwikkeling

die

in

de

vorige

paragrafen

werd

geargumenteerd, ondersteund door een sterke kennisinfrastructuur die zowel binnen de
O&O van de concerns tot ontwikkeling zijn gebracht als deze welke in de universitaire
spin-offs zijn gelegd. De scheppende maakindustrie – die met circa 25% van de
werkgelegenheid een essentiële factor van betekenis in de beide Limburgse economieën heeft immers stap voor stap een hoogwaardig karakter aangenomen (innovatief,
toegevoegde waarde). De dienstensector is met 70% een dominante bron van
werkgelegenheid.
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De kennisinfrastructuur van de beide Limburgen, als een is zo op het oog sterk bezet met
een transnationale universiteit, O&O instituten van multinationals, hogescholen voor alfa,
beta en gamma-studies en een open universiteit met specialisatie voor e-learning. Het
stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei is daarbij onderdeel van het grotere Euregionale
stedelijk netwerk MHAL (Maastricht - Heerlen - Aken - Luik). Het is van belang om daar op
in te gaan omdat op het subregionale niveau, zoals het stedelijk netwerk Limburgse
Maasvallei is, deze de slagschaduwen van het hogere schaalniveau ondervindt dan wel
een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van het hogere schaalniveau via specifieke
inrichtingsprogramma’s (functie-invulling).
Op het schaalniveau van MHAL fungeren de steden Luik, Aken, Maastricht en SittardGeleen als de harde kern van het kenniscluster genaamd ‘lifescience triangle’. SittardGeleen is het O&O centrum (van DSM) voor de life-science, Maastricht het centrum voor
de zogeheten gamma wetenschappen (onder andere medische technologie), Luik het
centrum voor de alfa-wetenschappen (geesteswetenschappen, medicijnen, rechten) en
Aken het centrum voor de beta-wetenschappen (techniek). Maastricht en Sittard-Geleen
zullen in het kader van het stedelijke netwerk Limburgse Maasvallei hun bijdrage moeten
leveren aan de inrichting, ontwikkeling en effectuering van dit kenniscluster. De
Universiteit van Maastricht en de T.U. van Aken, maar ook het LUC (Hasselt Diepenbeek) vormen broedplaatsen voor economische ontwikkeling in deze regio. De
ondertekende overeenkomst (november 2000) voor het uitbouwen van een transnationale
universiteit tussen de Universiteit van Maastricht (UM) en het Limburgs Universitair
Centrum (LUC) versterkt de potentie als Euregionale broedplaats van kennisontwikkeling.
Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij deze kenschets. De maakindustrie is
wereldwijd georiënteerd en staat ‘los’ van de regio, de dienstensector ontbeert een
‘stuwende of scheppende’ karakter, de bundeling van krachten bij de kenniscentra is
onvoldoende en de gemiddelde opleidingsgraad van de beroepsbevolking is matig.
Bovendien is de sociale dimensie van de economie, zijnde de werkloosheid, de
arbeidsparticipatie en de omvang van beroepsbevolking, voor de stad Maastricht
problematisch. In vergelijking tot andere steden van gelijkbare grootte heeft Maastricht
een hoge werkeloosheid, een matige arbeidsparticipatie en een forse terugloop van de
beroepsbevolking als gevolg van de vergrijzing.
Aan weerszijden van de grens wordt een totaal anders beleid gevoerd ten aanzien van de
detailhandel (city- en weidewinkels) en de diensten (kantoren). Aan Nederlandse zijde
wordt een sterk op bundeling gericht beleid voor de detailhandel voorgestaan
(mobiliteitsbeperkend), terwijl aan Belgische zijde een sterk op lintontwikkeling gericht
beleid is te bespeuren (mobiliteitsaantrekkend). Een afstemming ten aanzien van
toekomstige ontwikkelingen lijkt gewenst. Voor de bestaande situatie zijn alleen op lange
termijn aanpassingen mogelijk.
Twee gebieden komen in aanmerking voor ontwikkeling van deze activiteiten. Enerzijds
kan de lintvormige concentratie langs N78 van Lanaken tot Maasmechelen geordend en
geherstructureerd worden als uitwerking van een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch
plan. Anderzijds kom het middengebied tussen Sittard en Geleen in aanmerking voor de
uitbouw van culturele- en zorgvoorzieningen, evenals voor de ontwikkeling van een
kwalitatief kantorenpark in de stationsomgevingen van Sittard en Geleen.
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toerisme en recreatie
Ambities vullen elkaar aan in die zin dat Belgisch Limburg de grootschalige leisure kan
faciliteren en Nederlands Limburg de kleinschalige. Zo is er geen verschil van mening
over twee mogelijke grootschalige projecten te Eisden en Lanklaar. Deze kunnen alleen
gerealiseerd worden als er sprake is van een zogenaamd groot stedelijk netwerk (en geen
kleinschalig stedelijk netwerk, zoals het gebied nu beschouwd wordt). In het kader van
deze ontwikkelingsvisie is het dus van belang dat deze terminologie opgenomen wordt.
De twee projecten vormen als het ware toegangspoorten tot het nationaal landschap.
De Limburgse Maasvallei heeft uitstekende mogelijkheden voor toerisme en recreatie door
de natuurlijke en kleinschalige attractiviteit. Veel van die attracties worden momenteel
benut. De Ontwikkelingsvisie zou daar slechts enkele zaken aan kunnen toevoegen (zie
het thema water). Om delfstoffenwinningsgebieden de nabestemming natuur met
nevenfunctie recreatie te kunnen geven is een overeenkomst betreffende de stopzetting
gewenst. In België is deze in 2005 gepland, in Nederland pas tegen 2012.
Om het mijnpatrimonium te Eisden uit te bouwen tot toeristische pool kan het
bedrijventerrein Op de Berg een uitdovingbeleid ondergaan wegens de ongunstige ligging
en isolatie.
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Water als drager
Met de Maas als as van het stroomgebied zou bekeken moeten worden hoe het
waterstelsel bij kan dragen tot de verbetering van de logistiek, toerisme, bedrijvigheid en
natuur en landschap. Daarnaast voorziet kennis over en weer van het waterstelsel in een
behoefte. Het thema water gaat in op de grensoverschrijdende betekenis van de
watersystemen van rivier, beken en kanalen op het vlak van veiligheid, natuurlijkheid,
bereikbaarheid, vertier en nutsgebruik.

natuurlijkheid
De Maasvallei kan als grensoverschrijdende drager van het gebied worden uitgebouwd.
De ecologische waarde, de structuur en de veerkracht kunnen op een samenhangende
manier ontwikkeld worden. De Maasgradiënten kunnen de functies van waterberging en
natuurontwikkeling vervullen en de uiterwaarden kunnen hersteld worden in relatie tot de
rivierbedding. De aantakkingen van de zijbeken moeten versterkt worden opdat ze als
grensoverschrijdende natte ecologische verbindingen kunnen fungeren. Vooral de
natuurverbindende functie van de Abeek en de Itterbeek in het noorden en de Jeker, de
Voer, de Berwinne en de Geul in het zuiden kan ontwikkeld worden.
Water is een structurerend element. Het rivierbed is duidelijk ingetekend in het landschap
en het zomer- zowel als het winterbed dienen cartografisch duidelijk ingetekend te worden
met aanduiding van een bouwvrije zone. Het natuurlijk karakter van de Maas dient als
onderleg-ger te worden gebruikt voor andere functies. De natuurlijke structuur van
verschillende beken wordt versneden door kanalen (Zuid-Willemsvaart en Julianakanaal)
en lijninfrastructuren waardoor een barrièrewerking optreedt in de beekvalleien. Evenals
de grindwinning heeft dit een grote impact op de natuurlijke structuur. Daarnaast is het
ook een provinciale taak de aantakking van de zijbeken aan de rivier te optimaliseren om
duurzaamheid te verzekeren (hot issue). Er zijn opportuniteiten om beken te herinrichten,
te herwaarderen en om ze terug in het landschap te integreren. De beken kunnen dan als
landschappelijke dragers dienen voor natte groene verbindingen.
De Grensmaas van Maastricht tot Maaseik is het enige stukje rivier dat niet gestuwd is,
wat uniek is in Europa. De potenties die daaruit kunnen vloeien dienen geanalyseerd te
worden. De vismigratie dient in beide richtingen weer mogelijk gemaakt te worden
(Benelux-akkoord). Aan de Vlaamse zijde van de Maas zijn er mogelijkheden om een
natuurgebied te ontwikkelen tussen Maasband en Elen (tot aan de Kogbeek). Het
bezoekerscentrum De Wissen kan verder uitgebouwd worden als natuureducatief centrum
op Euregionaal niveau.

toerisme, recreatie en bereikbaarheid
De Maas is momenteel niet ten allen tijde bevaarbaar. De bevaarbaarheid, evenals de
bediening van de sluizen (in Maastricht gesloten in het weekend), de aanwezigheid van
steigers (gebrek vnl. aan de Zuid-Willemsvaart) dient geoptimaliseerd te worden om de
toervaarten uit te breiden. Het voorstel om watertaxi’s in te zetten lijkt enkel uitvoerbaar te
zijn binnen stedelijke gebieden. Zachte water- en oeverrecreatie dient bevorderd te
worden tussen Maastricht en Maaseik, met als doel niet enkel de toervaarten uit te
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breiden, maar ook andere aspecten van water- en oeverrecreatie te stimuleren zoals
hengelen, kano, wandelen en fietsen. Betreffende wandelen en fietsen kunnen
bijkomende voet/fietsveren de grensoverschrijdende routes optimaliseren. In Elsloo is
echter geen veer gewenst daar de verbinding met Kotem onnodig is door de verdwijning
van een zeker aantal huizen. De voet- en fietsverbinding langs de A76 dient aangepakt te
worden. Momenteel is deze brug enkel bereikbaar via een relatief grote omweg. De
suggestie om een lift ter hoogte van de brug te plaatsen die ook bruikbaar is voor
rolstoelgebruikers kan de bereikbaarheid verhogen. Een ander aandachtspunt is de
verdwijnende horeca in het winterbed van de Maas.
De economische potenties van het kanaal Neerharen-Briegden kunnen vergroot worden.
Het gabarit van het kanaal kan verhoogd worden tot 1350 ton, wat nieuwe mogelijkheden
bied voor los- en kadefaciliteiten, rekening houdend met de VEN-groenzone langs het
kanaal. De haalbaarheid om het bedrijventerrein Rotem te ontsluiten via het water dient
geanalyseerd te worden.
De naam ‘Grensmaas’ benadrukt de scheiding tussen beide landen. De term zou
bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door de naam ‘gemeenschappelijke Maas’ (la
Meuse commune). Er is nog een groot gebrek aan informatie; onder andere bevat het
‘MER Grensmaas’ veel kaartmateriaal. Een cumulatief onderzoek resulteerde in een
eindplan voor de provincie, twee Boertien-lokaties en een Vlaamse ingreep van
voorkeursalternatieven.

veiligheid
Het is van belang dat er een duidelijke afstemming word geregeld betreffende de
veiligheid. In België wordt er nog steeds gewerkt met dijken, terwijl er in Nederland de
tendens is om overstromingsgebieden te voorzien. Het Eindplan Grensmaas voorziet een
verbreding van de Maas aan Nederlandse zijde op 12 en aan Belgische zijde op 3
plaatsen. In België zijn de gekozen locaties Hochter Bampd (34 ha) en Herbricht (17 ha) in
Lanaken, en Kotem (55 ha) in Maasmechelen. In Nederland zijn dit Bosscherveld,
Borgharen, Itteren, Aan de Maas, Meers, Maasband, Urmond, Nattenhoven, Grevenbicht,
Koeweide, Visserweert en Roosteren. Dit moet de veiligheid verhogen, waardoor nieuwe
overstromingen in de grensstreek voorkomen worden.
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Groen en landschap
Het thema landschap en groen zal als een ‘groene’ draad door alle andere thema’s lopen
en deze als het ware verbinden. De werkhypothese is dat ten aanzien van
(grensoverschrijdende) groen- en landschapsstructuren meer dan voldoende bekend is en
ook beleidsmatig is vastgelegd. Landschap en groen kunnen dus fungeren als kaders voor
de andere thema’s.

behoud, bescherming en ontwikkeling
Om natuur en open ruimtes te behouden, beschermen en ontwikkelen is het noodzakelijk
versnippering, verstedelijking en areaalvermindering tegen te gaan. Bebouwing moet
geconcentreerd worden in de stedelijke gebieden en in de kernen van de buitengebieden.
Economische activiteiten dienen duidelijk afgebakend te worden zodat het buitengebied
gevrijwaard blijft.

open ruimte verbinding
Doorheen het stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei kan een open ruimte verbinding
gecreëerd worden vanuit het Kempens Plateau (Nationaal Park Hoge Kempen) naar het
Nederlands Heuvelland (gebied van de Geul). Deze grensoverschrijdende ecologische
verbinding vormt de belangrijkste oost-west verbinding in het gebied. Het tegengaan van
niet-agrarische bebouwing en lintbebouwing is hier van hoog belang zodat de samenhang
tussen de onderdelen versterkt kan worden. Bestaande lijninfrastructuren (voornamelijk
N78 en A2) zouden geen belemmeringen mogen vormen voor ecologische en
landschappelijke structuren van hogere orde.
De landbouw wordt beschouwd als een belangrijke drager van het cultuurlandschap. De
levensvatbare (marktconforme) landbouw zou ondersteund moeten worden met goede
ruimtelijke condities, voor de overige landbouw zou verbreding van het economisch pakket
(beheerslandbouw, recreatie) een oplossing kunnen zijn. Beheer door plaatselijke
landbouwers maakt de bescherming en de ontwikkeling van kleine landschapselementen
mogelijk.

steilrand Kempens Plateau
De herkenbaarheid van de Steilrand van het Kempens Plateau en de bosgordel moet
versterkt worden.

stedelijk groen
In Nederland is er een relatief groot gebrek aan stedelijk groen, waardoor verbindingen
moeilijker realiseerbaar zijn door de hoge verstedelijkingsgraad. Mensgerichte natuur- en
boslocaties kunnen gecreëerd worden rondom Maastricht en Sittard-Geleen.

mijnpatrimonium Eisden
Het mijnpatrimonium te Eisden fungeert hier niet enkel als recreatieve pool, maar ook als
toegangspoort naar het Nationaal Park Hoge Kempen.
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Herinterpretatie van POL en RSPL
visie
De hoofdruimte Maasland verenigt een belangrijke stedelijke rol met een belangrijke open
ruimte rol. De Maasvallei is sterk bepalend voor het beeld van beide provincies; het is een
uitdrukking van een noord-zuid richting aan de rand van de provincies. Enerzijds is de
Maas drager van meer stedelijke en economische ontwikkelingen, anderzijds biedt zij
grote kansen voor natuur en milieu, landbouw en toerisme en recreatie met een sociale en
culturele kwaliteit. Voor het verder ontwikkelen van een geïntegreerde visie op deze
deelruimte is een grensoverschrijdende samenwerking absoluut noodzakelijk, evenals de
opheffing van de barrièrewerking.

structuur en relaties
De structuur (noord-zuid richting), evenwijdig aan de Maas, is opgebouwd uit fysisch en
historisch bepaalde stroken. Elke strook heeft zijn eigen kenmerken: de beboste steilrand
van het Kempens Plateau, het middenterras aan Belgische zijde met de ZuidWillemsvaart, N78 en de meer stedelijke ontwikkelingen, het laagterras met zijn
historische Maasdorpen en een nog vrij heldere agrarische structuur, de uiterwaarden als
overstromingsgebied, het middenterras op Nederlandse zijde met het Julianakanaal en de
E25/A2. Nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten bij die structuur, in het bijzonder bij het
middenterras op de linkeroever en bij de stedelijke kernen op de rechteroever.
Niet enkel dienen er relaties te worden gelegd tussen de verschillende natuurlijke
complexen, maar ook tussen de stedelijke en economische ontwikkelingen en de
recreatieve structuur, met een onderzoek naar de noodzaak van bijkomende
infrastructuren.
De stedelijke gebieden in de Limburgse Maasvallei zijn (inter)nationaal verbonden met
Aken, Luik, Tongeren, Hasselt, Genk, Roermond en Heerlen - Kerkrade. Deze
verbindingen zijn echter niet overal optimaal. Het verbeteren van de bereikbaarheid van
het Maasland is een belangrijk aandachtspunt. In het bijzonder bestaat er nood aan
hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen aan de Belgische zijde en in verbinding met
Nederland zowel voor personen- als voor goederenvervoer.
Een ander specifiek aandachtspunt is de druk vanuit Nederland inzake wonen en
bedrijventerreinen.

Maas- en beekvalleien als natuurlijke lineaire dragers
De watersystemen en hun valleien worden gezien als kwetsbare natuurlijke systemen die
de ruimte structureren. Het herstel in veerkrachtige watersystemen en het realiseren van
robuuste ecologische verbindingen is noodzakelijk, met consolidatie en versterking van de
huidige verwevenheid van functies (grotendeels agrarisch gebruik). De valleien moeten
beschermd worden tegen bebouwing en versnippering. De historische Maasdorpen blijven
beperkt in hun ontwikkeling. In Maaseik en op een aantal plaatsen in Nederland zijn
mogelijkheden voor het creëren van waterfronten.
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De rivier zelf vormt in eerste instantie de basis voor natuurontwikkeling en riviertoerisme
(plassen, delfstoffenwinningsgebieden, Maas, kanalen en beken). Daarnaast moeten
voldoende mogelijkheden blijven om de waterhuishouding van het gebied te regelen
(beteugeling risico’s overstroming en wateroverlast). De wijze van verruiming betekent in
het Grensmaasgebied stroomgeulverbreding, weerdverlaging, vrije erosie en verbreding
van bestaande ecologische functies. De Grensmaas kan zich ontwikkelen tot een vrij
stromende grindrivier in een natuurlijk landschap. Dit komt tot uiting in het project 'levende
Grensmaas'.
Veel aandacht moet gaan naar de nabestemming en herstructurering van de
ontginningsgebieden. De nabestemming van zand- en grindwinningsgebieden is ook een
aandachtspunt bij het realiseren van het landschapspark Hoge Kempen.

natuurlijk baken
Het gebied waar de Maasvallei zich met waterplassen verbreedt ten noorden van Maaseik
wordt als natuurlijk baken beschouwt. Verweving van watertoerisme en -recreatie is
mogelijk in verhouding tot de draagkracht van het gebied. Samenwerking tussen Maaseik
en Roermond is gewenst.

netwerk van open ruimte gebieden
De vlakte van Bocholt (groot natuurcomplex gekoppeld aan het waternetwerk), het
Kempens Plateau (met een groot aaneengesloten bos- en heidecomplex), Vochtig en
Droog Haspengouw, Voeren en het Heuvelland (agrarische cultuurlandschappen met
historische natuurlijke elementen) moeten maximaal verbonden worden tot een
samenhangend netwerk.
Grensoverschrijdende open ruimte verbindingen en/of natuurverbindingen kunnen worden
ontwikkeld vanuit het Kempens Plateau (Nationaal Park Hoge Kempen) naar het
Nederlands Heuvelland (gebied van de Geul) doorheen het stedelijk netwerk Zuidelijk
Maasland en de stedelijke ontwikkeling tussen Maastricht en Geleen.

vlakte van Bocholt met verweving van landbouw en natuur
De vlakte van Bocholt profileert zich als een gebied met belangrijke open ruimte functies.
Natuur en grondgebonden landbouw — vaak van Vlaams niveau — zijn te ondersteunen
functies. De ontwikkeling van nieuwe toeristisch-recreatieve infrastructuur is hier niet aangewezen.

Kempens Plateau met open ruimte functies en stedelijkheid op de rand
Het betreft een groot gebied met een toeristisch-recreatief profiel op Benelux-niveau. Het
plateau zelf wordt maximaal gevrijwaard van hoogdynamische ontwikkelingen. Aan de
rand worden hoogdynamische stedelijke en in het bijzonder toeristisch-recreatieve
functies ontwikkeld. De steilrand en de bosgordel vormen de westelijke grens van de
Limburgse Maasvallei. Dit is een harde grens die fysiek voelbaar en zichtbaar moet blijven
als overgang tussen bebouwing en natuur.

vochtig en droog Haspengouw, Voeren en het Heuvelland
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Het betreft agrarische cultuurlandschappen met een grote variatie aan landschappelijke
en cultuurhistorische kwaliteiten. Er wordt hier gestreefd naar landschappelijke openheid
of een bebouwingsarm karakter. Toerisme en recreatie zijn in deze gebieden sterk
ontwikkeld. Deze gebieden staan onder druk door akkerbouw en grootschalige landerijen,
economische ontwikkelingen, verstedelijking enz. Ook de leefbaarheid staat plaatselijk
onder druk als gevolg van de afnemende en vergrijzende bevolking.
Er moet meer samenhang worden gebracht in het behoud en de ontwikkeling van de
groene en cultuurhistorische waarden en het toeristisch medegebruik. Ook moeten de
relaties van de gebieden met de omringende stedelijke gebieden versterkt worden.

asymmetrisch Maasland
Het stedelijk netwerk van provinciaal niveau op de linkeroever is ondersteunend voor de
grootschalige stedelijke ontwikkelingen op de rechteroever. Deze asymmetrie vraagt niet
alleen om goede verbindingen tussen linker- en rechteroever maar vooral om een
gedifferentieerd en kwaliteitsvol profiel op de linkeroever.
Om de ongestructureerde verstedelijking van het Maasland tegen te gaan worden deze
gebieden gezien als stedelijke netwerken. Daarin worden bijkomende ontwikkelingen
(woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen enz.) bevorderd ter vrijwaring van het
ommeland (bijvoorbeeld Nationaal Park Hoge Kempen, Haspengouw, Heuvelland).
Binnen het netwerk worden nieuwe ontwikkelingen geconcentreerd in een beperkt aantal
gebieden.
Op de linkeroever betreft dit het middenterras met de N78 als openbaar vervoersas en de
Zuid-Willemsvaart als drager.
Op de rechteroever betreft het de ontwikkelingen in de Stadsregio Zuidelijk Maasdal met
als kern het regionaalstedelijk gebied Maastricht en delen van de gemeenten Eijsden
(structuurondersteunend hoofddorp met specifiek economisch knooppunt) en Meersen
(structuurondersteunend hoofddorp), de ontwikkelingen in de Stadsregio Sittard-Geleen Stein - Beek en de uitbouw van de luchthaven MAA (specifiek economisch knooppunt
Businesspark Maastricht Aachen Airport).
Op deze oever bestaat de hoofdopgave uit de ontwikkeling van de internationale positie
van Maastricht (uitbouw van het specifiek economisch knooppunt), de centrumvorming
van Sittard-Geleen als kleinstedelijk gebied in het netwerk met een specifiek economisch
knooppunt - namelijk de ontwikkeling van DSM Kerensheide - Graetheide en IP
Swentibold/Nedcar, de economische opgave voor de luchthaven MAA met inpassing in de
omgeving

en

de

uitbouw

van

het

toeristisch-recreatief

knooppunt

van

het

structuurondersteunend hoofddorp Valkenburg.
Op de linkeroever worden stedelijke activiteiten geconcentreerd in de kleinstedelijke
gebieden van provinciaal niveau Maaseik, Maasmechelen en Bree.
De ontwikkeling van Maaseik staat echter los van die van het stedelijk netwerk Zuidelijk
Maasland. Maaseik positioneert zich als autonoom stedelijk gebied en functioneert
daardoor als centrum voor de omliggende open Maasvallei. Het gebied moet daarom op
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zijn niveau een vrij brede waaier aan kleinstedelijke voorzieningen aanbieden. De nadruk
ligt echter op watertoerisme en -recreatie afhankelijk van de Maas.
Verder bestaat de opgave uit de ontwikkeling van Lanaken en Dilsen-Stokkem als
structuurondersteunende hoofddorpen met specifieke economische knooppunten, de
uitbouw van de bipool Eisden-Lanklaar als hoogdynamisch toeristisch-recreatief
knooppunt, de uitbouw van andere toegangspoorten naar het Nationaal Park Hoge
Kempen en het tegengaan van ontwikkelingen langs infrastructuren (in het bijzonder N78).

toeristisch-recreatief netwerk Limburgse Maasvallei
Het Maasland maakt vrijwel in zijn geheel deel uit van een toeristisch-recreatief netwerk
dat bestaat uit een aaneenschakeling van hoogdynamische infrastructuren (bijvoorbeeld
watersportinfrastructuur) en van gebieden die meer in aanmerking komen voor
natuurgericht toerisme (bijvoorbeeld het Heuvelland). De Maasvallei en het water vormen
de centrale thema's. Maaseik en Maastricht hebben als cultuurhistorische steden en als
centra voor watertoerisme (in Maaseik door de nabijheid van de jachthavens van de
Spaanjerd en Heerenlaak) een belangrijke toeristisch-recreatieve rol. Samenwerking rond
het watertoerisme tussen Maaseik en Roermond en tussen Maastricht en Lanaken is
gewenst. De historische en leefbare structuur van de Maasdorpen dient behouden te
worden met bijvoeging van een recreatieve nevenfunctie. Het voormalig mijnterrein te
Eisden is ingenomen door hoogdynamische functies (Merkendorp, bioscoop, hotel enz.).
De toeristisch-recreatieve functie en het openbaar vervoer van de bipool Eisden-Lanklaar
moet sterk worden uitgebouwd evenals de andere toegangspoorten naar het Nationaal
Park Hoge Kempen. Dit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het Kempens Plateau als
toeristisch-recreatief product van Benelux-niveau. Ook de uitbouw van Valkenburg als
structuurondersteunend hoofddorp met toeristisch-recreatief knooppunt is gewenst.
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Grensmaas
In het kader van de projecten van de ‘Grensmaas’ worden er wel aanzetten gegeven voor
een

grensoverschrijdende

aanpak.

Deze

hebben

betrekking

hebben

op

natuurontwikkeling, waterberging, veiligheid en landschap. In dit kader worden ook een
aantal uitspraken over de Belgische Maasoever gedaan. Zo voorziet het ‘eindplan
Grensmaas’ aan Belgische zijde in een verbreding van de Maas op de drie
boertienlocaties locaties, met name Hochter Bampd (34 ha) en Herbricht (17 ha) in
Lanaken, en Kotem (55 ha) in Maasmechelen. In Nederland moeten verbreding aan
Bosscherveld,

Borgharen,

Itteren,

Aan

de

Maas,

Meers,

Maasband,

Urmond,

Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide, Visserweert en Roosteren de veiligheid verhogen
en nieuwe overstromingen in de grensstreek voorkomen.
Voor vele andere aspecten van het Maaspark, zoals de ruimtelijke structuur en de
toeristisch-recreatieve potenties, zijn er nauwelijks aanzetten voor een BelgischNederlandse afstemming.
Natuurontwikkeling verandert de overwegend vlakke en open gebieden aan de rivier tot
een zone met hoogopgaande natuurlijke bebossing. Samen met de toename van de
begroeiing in het omringende cultuurlandschap langs lijnelementen als een recreatieve
route, beken, en de kanalen, ontstaat een besloten en rijk begroeid landschap. De
inrichting van het Maaspark tot één samenhangend rivierlandschap moet aan de bezoeker
de beleving van continuïteit geven.
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