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inleiding
In oktober 2004 werd de euregionale “Ontwikkelingsvisie Stedelijk Netwerk Limburgse Maasvallei” gepresenteerd. Deze visie
is in opdracht van beide provincies Limburg gemaakt. Op basis van die visie worden projectvoorstellen gedaan, die verdere uitwerking èn uitvoering behoeven. Eén van de belangrijkste projectvoorstellen betreft de zgn. Albertknoop, grof aangegeven als
het gebied tussen Lanaken en Maastricht. Over deze Albertknoop wordt in de visie het volgende gesteld:
“Het project voor de Albertknoop houdt een grensoverschrijdende ruimtelijke afstemming voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen ter hoogte van het Lanakerveld in. Verwevenheid is een sleutelbegrip opdat voldaan kan worden aan de verschillende
claims en potenties van het gebied, met name:
> realisatie van suburbia in een stedelijke context
> aansluiting bij het bestaande bedrijventerrein
> landschappelijke en natuurlijke begrenzing van het stedelijk gebied aan het Albertkanaal en de stedelijke bebouwingsgrens
van Maastricht
> ruimte voor startende kennisondernemingen en creatieve beroepen.
Bij deze ontwikkeling geldt een aantal voorwaarden:
> een passende overgang tussen de nieuwe en gemengde stedelijke ontwikkelingen en de bedrijventerreinen ten noordwesten
van Maastricht
> de bescherming van het Zouwdal als groene ader door het gebied en als verbinding tussen de groenzone Albertkanaal en
Grensmaas met ecologische en recreatieve functies
> de ontwikkeling van een parkfunctie voor de stadsrand van Maastricht
> en de provinciale natuurverbinding aan het Albertkanaal.
Noch de studie Europark noch de doelstellingen van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) zijn volledig verenigbaar met
het ontwikkelingsperspectief dat hier wordt geschetst voor het Lanakerveld. Er is dan ook overleg en meer gedetailleerd onderzoek nodig om de verschillende plannen op elkaar af te stemmen.” (zie kaarten 1 en 2)
De bovenvermelde ENA-doelstellingen hebben betrekking op de studie “Economisch Netwerk Albertkanaal”. Deze studie is
onder verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest gemaakt. Op basis van deze studie heeft het Vlaams Gewest een groter
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gebied in de Albertknoop aangewezen voor ontwikkeling als watergebonden regionale bedrijventerrein. De aangehaalde studie
“Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” betreft een in opdracht van de gemeente Lanaken uitgevoerde studie door het bureau Technum, naar de verdere ontwikkeling en invulling van het reeds bestaande bedrijventerrein Europark,
eveneens gelegen in het gebied Albertknoop. De stad Maastricht ten slotte is in het najaar 2004 gestart met een landschappelijke studie van het Zouwdal; deze studie dient enerzijds als onderlegger van het uit te werken bestemmingsplan en anderzijds
als belangrijke bouwsteen voor het project Albertknoop. Deze studie is intussen afgerond. (zie kaarten 3 en 4)

s tat u s
De in de euregionale ontwikkelingsvisie opgenomen stelling voor wat betreft de Albertknoop, nl. dat verder overleg en meer
gedetailleerd onderzoek nodig is om de verschillende plannen op elkaar af te stemmen, is op 6 december 2004 door beide provincies en beide gemeenten onderschreven in een bestuurlijk overleg over bovenvermelde visie. Het voorliggende startdocument moet gezien worden als een inventarisatie van alle in het gebied spelende belangen. Daarbij is aangegeven welke
partij(en) waar verantwoordelijk voor zijn en hoe per deelthema gekomen moet worden tot het bereiken van oplossingen. Het
is goedgekeurd door de Stuurgroep Albertknoop in vergadering van 12 april, 26 mei en 1 september 2005.
Het kaartmateriaal uit deze notitie is afkomstig uit de “Zouwdalstudie”, uitgevoerd door DS Landschapsarchitecten, de studie
“Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” van Technum, kaart- en fotomateriaal van de gemeenten Lanaken
en Maastricht en van de beide provincies Limburg.

l e e s w i j ze r
In deel 1 wordt de Albertknoop en zijn omgeving beschreven. Het betreft de gebiedsbeschrijving zowel territoriaal als in planologischjuridisch opzicht, alsook een beschrijving van de bestuurlijke omgeving. Daarbij is de meest actuele situatie met betrekking tot de
diverse beleidsintenties aangegeven. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de verschillende dilemma's en dus de noodzaak om te komen tot grensoverschrijdende samenwerking. In deel 2 worden de 5 afgebakende samenwerkingsthema's weergegeven. Daarbij is ieder thema exact beschreven en is de vraagstelling geformuleerd. In deel 3 is het plan van aanpak beschreven met
aandacht voor strategie en tactiek. In deel 4 wordt het verdere verloop toegelicht. Er wordt een opsomming gegeven van de acties per
thema en een aanzet van communicatie rond deze startnotitie uitgewerkt.

1 De Albertknoop en zijn omgeving >>
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1 De Albertknoop
en zijn omgeving
1.1 GEBIEDSBESCHRIJVING
1.1 Gebiedsbeschrijving
Territoriaal
Planningscontext
Territoriaal
1.2 Bestuurlijke omgeving
1.3 De noodzaak
van grensoverschrijdende
samenwerking
Het plangebied
is gelegen op de
grens tussen België en Nederland, meer bepaald ter hoogte van de gemeente Lanaken en de
stad Maastricht. Het gebied is gesitueerd rond de reservatiestrook voor de doortrekking van het Albertkanaal, nl. ter hoogte van
de reservering van het Cabergkanaal. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de te reactiveren grensoverschrijdende
spoorlijn Maastricht-Lanaken. Verder wordt het plangebied in het westen aan Belgische zijde bepaald door het Albertkanaal tot
aan de brug bij Veldwezelt, inclusief de industrielocatie van de steenbakkerij Heylen. In het zuiden/zuidoosten wordt het
gebied begrensd door het grensoverschrijdende Zouwdal, de bestaande naoorlogse wijk Malberg en de nieuwe woonlocatie
Nieuwe Caberg op het grondgebied van de stad Maastricht.
De ontsluiting van het gebied, de planologische setting aan beide zijden van de grens, de directe en indirecte uitstralingseffecten naar de omgeving en de ligging binnen een stedelijke context zijn onderwerp van dit onderzoek. Het gaat daarbij om:
> de aan- en afvoerwegen naar en vanuit het gebied
> de verbindingen met de grotere wegennetstructuren aan beide zijden van de grens, oost-/west- en noord-/zuidverbindingen
> de ontsluiting via transportsystemen van spoor en water
> de natuurwaardenfuncties van het gebied in een grensoverschrijdende context
> de invloed en beïnvloedbaarheid vanuit de ontwikkelingen in het gebied op de totale verkeersmobiliteit in het westelijk deel
van Maastricht en aan de Belgische zijde in de omgeving van Lanaken.
De ontwikkelingen binnen het gebied van de Albertknoop moeten afgestemd worden in het kader van de conservering van het
Zouwdal als verbindingszone tussen de grensoverschrijdende groene waarden. Het Zouwdal verbindt de aanwezige natuurwaarden aan de oostzijde van het Albertkanaal ten zuiden van Maastricht met de eveneens grensoverschrijdende groene waarden ten noorden van Maastricht in het gebied van de Grensmaas en De Hoge Kempen.
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Planningscontext
Het totale gebied van de Albertknoop kent op dit moment volgende geldende planologische randvoorwaarden.
(zie kaart 5)

BELGISCH-LIMBURG
Europark Lanaken (gemeente Lanaken)
Voor het Europark bestaat een gedifferentieerd planologisch kader voor de functie van bedrijventerreinen. Het industriegebied is
sedert 1965 in een Algemeen Plan van Aanleg aangewezen. Daaraan voorafgaand was in 1959 reeds een onteigeningsplan voor
economische doeleinden definitief gemaakt. Het Gewestplan Limburgs Maasland heeft bij KB d.d. 1980-09-01 het gebied als
“industriezone” bevestigd. Er is voor het Europark bij de realisatie geen Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) in procedure gebracht. Het gebied grenst aan het BPA voor de uitbreiding van Smeermaas, binnen welk
plan de bestemming van het gewestplan als reservegebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen is omgezet in “ambachtelijke zone”. Het bedrijf Celanese binnen het Europark is op basis van geschetste ruimtelijke kaders
rond de jaren '90 gerealiseerd en als bedrijfslocatie voor het noordwestelijke deel in gebruik.
Er is door de gemeente Lanaken in 2002 een uitwerkingstudie van het bureau Technum goedgekeurd, getiteld “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark”. Deze studie fungeert als een masterplan voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ze
plaatst de ontwikkelingen van het bedrijventerrein in een regionaal ruimtelijk perspectief en op een langere tijdshorizont. De nota
werkt een structurerend voorstel uit voor een totaalconcept voor de duurzame ontwikkeling van het gebied. Fragmentaire ontwikkelingen kunnen vervolgens vanuit dit kader worden ingevuld. In de eerste fase wordt het gebied ontwikkeld, dat door de
gemeente werd aangekocht rond de zetel van Celanese. De inbreiding en reactivering van de spoorlijn en de aanleg van de rangeerbundel is via een bouwvergunning geregeld, net zoals de windturbines.
Het bedrijventerrein Europark richt zich volgens dit masterplan naar:
> regionale en internationaal gerichte bedrijven
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> productiebedrijven met grote capaciteit aan vervoer van stukgoed per spoor
> watergebonden bedrijven
> bedrijven die behoefte hebben aan grote percelen.
Het bedrijventerrein zoneert zijn bedrijvigheid als volgt:
> één zone voor industriële bedrijvigheid rond Sappi en Celanese
> één zone voor consolidatie van regionale bedrijvigheid en lokale bedrijvigheid ten noorden van de spoorlijn
> één zone voor bestaande en nieuwe regionale bedrijven ten zuiden van de spoorlijn
> één zone voor meer transportgerichte bedrijven rond spoorwegbundels
> één zone voor watergebonden bedrijvigheid aan het kanaal.
Het bedrijventerrein Europark wordt voor de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gescheiden in een noordelijk en zuidelijk
deel. Het noordelijk deel wordt ontsloten via de bestaande ontsluiting. Het zuidelijk deel wordt ontsloten vanuit Nederland door
de aanleg van de omleiding ten zuiden van Smeermaas, die afbuigt naar het zuiden, onder het spoor door gaat en daar verbonden wordt met de nieuwe ontsluitingsweg voor het geheel, die Maastricht plant vanaf de Maas naar zijn bedrijventerrein
Lanakerveld. Het Lanakense tracé voor de hoofdontsluiting is gepland om aan te sluiten, dwars door de cultuur-historisch en
landschappelijk waardevol verklaarde driehoek, op het Nederlands grondgebied tussen de Brusselseweg, het dijklichaam van
de te reactiveren spoorbaan en de Belgische grens aldaar (zie hierna onder Maastrichtse ontsluitingstracé). (zie kaarten 6 en 7)
Aan het gemeentelijke beheersbedrijf van het Europark is in januari 2005 een voorwaardelijke vergunning verleend voor de aanleg van een rangeerbundel, als aftakking van en resp. aansluitend op de te reactiveren spoorbaan tussen het station van
Maastricht en Lanaken. De rangeerbundel kan later eventueel doorgetrokken worden voor de nieuwe industriële bedrijvigheid
in de ENA-locatie. (zie kaart 8)
Er is in maart 2004 een vergunning verleend voor de aanleg van 4 windturbines voor energieopwekking op de 4 hoekpunten
rondom het Celanesterrein. De windturbines zijn een onderdeel van een plan voor bevordering van alternatieve energieopwekking in het kader van de verplichtingen van het Kyoto-verdrag. (zie kaart 9)
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Economisch Netwerk Albertkanaal (Vlaams Gewest)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wijst op het grote belang van het Albertkanaal voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen.
> Het Albertkanaal en de E313 zorgen voor goede transportmogelijkheden, over de weg en over het water. Er is bovendien nog
ruimte voor bijkomende infrastructuur van o.a. spoorwegen en pijpleidingen.
> Er is nu reeds veel bedrijvigheid rond het Albertkanaal. Er is nog voldoende ruimte voor de groei van zowel watergebonden
als niet-watergebonden economische activiteiten.
Deze troeven maken dat de omgeving rond het Albertkanaal bij uitstek geschikt is voor het aanleggen van nieuwe regionale
bedrijventerreinen. Het RSV wijst op het belang om de omgeving van het Albertkanaal uit te bouwen tot een netwerk. Dit is
nodig omdat er geen grote steden in het gebied liggen die de economische ontwikkeling kunnen ondersteunen. Een netwerk
kan die ondersteunende rol opvangen. Door de omgeving van het Albertkanaal als één netwerk te benaderen, kunnen de economische sterkten van het gebied elkaar aanvullen en kan de economische groei gestructureerd opgevangen worden.
(zie kaarten 10 en 11)

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 werd de zoeklocatie Lanaekerveld geselecteerd. De Vlaamse minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, wordt belast om o.a. een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen voor een
watergebonden en gemengd regionaal bedrijventerrein “Lanaekerveld” te Lanaken, na beslissing over een eventuele voorafgaande ontginning en een beslissing over de al dan niet schrapping van de reservatiezone voor het Cabergkanaal. Er wordt ook
een coördinatieplatform opgericht in uitvoering van deze beslissing. Dit coördinatieplatform staat in voor de uitvoering en de
monitoring van het actieprogramma, dat voortvloeit uit de besluitvorming over het Economisch Netwerk Albertkanaal. Bij de
agenda van de eerste vergadering wordt het volgende vermeld:
“Bij opmaak en beslissing over het RUP 'Leem in Limburg' wordt een nabestemming als watergebonden en gemengd regionaal
bedrijventerrein toegekend aan het nog te ontginnen terrein 'Lanaekerveld' te Lanaken op voorwaarde van de beslissing tot
schrapping van de reservatiestrook voor het Cabergkanaal. Aandachtspunt: uit recent overleg met de stad Maastricht blijkt dat
er mogelijke conflicten bestaan tussen geplande ontwikkelingen aan beide zijden van de grens. RUP 'Leem in Limburg', de plenaire vergadering vond plaats op 2004-07-08.”
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Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan GRUP “Leem in Limburg” (Vlaams Gewest)
De beoogde ENA-locatie voor de toekomst heeft op dit moment voor het noordelijke deel een agrarische bestemming en is ook
feitelijk in gebruik als landbouwgebied. Het locatiedeel, direct noordelijk aansluitend aan de fabriekslocatie van Heylen Bricks,
heeft de (na)bestemming landbouw met recht van leemwinning gekoppeld aan de plicht - na de leemwinning - het landschap
weer op maaiveldniveau te herstellen. Een deel van dat gebied is in afgraving resp. in gebruik voor de opslag van leem en dekaarde, een ander deel is nog agrarisch bestemd en in gebruik. De locatie van de bestaande steenfabriek Heylen Bricks heeft de
bestemming van industrieterrein voor een steenbakkerij. De steenbakkerij heeft een in 1996 hernieuwde Belgische exploitatievergunning tot 2020. Er is in het verlengde van de zgn. studie voor het “Economisch Netwerk Albertkanaal” door de Vlaamse
Regering de beslissing genomen om “Lanaekerveld” te Lanaken te ontwikkelen met watergebonden industriële bedrijvigheid.
Die watergebondenheid is haalbaar door een aldaar te faciliteren leemwinning voor de Kempense baksteenindustrie niet meer
naar maaiveldniveau te herstellen. Er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voorbereid, waarin deze plannen mogelijk worden gemaakt, genaamd GRUP “Leem in Limburg”. Het openbaar onderzoek is nog niet gestart. In de gepresenteerde concepten
is het volledige gebied incl. de “kop van het Zouwdal” boven de fabriek van Heylen, ontwikkelingszone voor diepe leemwinning,
zonder herstel van landschap met de mogelijkheid van water- en spoorontsloten industriële nabestemming.
Verkenningsnota “Leemwinning in de Vlaamse leemstreek” (Vlaams Gewest)
Het decreet i.v.m. oppervlaktedelfstoffen van 4 april 2003 en zijn uitvoeringsbesluit (VLAREOP) van 26 maart 2004 zijn in werking
getreden op 8 juli 2004. Deze regelgeving legt de juridische basis voor de opmaak van de bijzondere plannen voor winning van
oppervlaktedelfstoffen. Hierin zijn locatievoorstellen opgenomen die gebaseerd zijn op volgende criteria:
> uitbreiding van de bestaande ontginningsgebieden
> geologische interessante locaties op basis van boringen met informatie over de bruikbaarheid van het pakket.
Volgende locaties zijn relevant voor het Albertknoopgebied:
> ontginningsgebied Grenspaal 96 Lanaken: uitbreiden
> LIM064 Grenspaal 93 Lanaken: behoud en zone voor verwerking ter hoogte van steenfabriek Heylen.
Uiterlijk 2 mei 2005 moet door de belanghebbende overheden een advies uitgebracht worden. Deze zones werden reeds als
voorafnames opgenomen in een GRUP “Leem in Limburg”.
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N78 (Vlaams Gewest/provincie)
Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003 werd het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) goedgekeurd. Hierin
werd o.a. de selectie en typering van de secundaire wegen opgenomen. In het door de minister goedgekeurde RSPL is een aantal wegen slechts in het algemeen als secundaire weg geselecteerd en niet verfijnd naar een bepaald type secundaire weg. Deze
zijn binnen een onderzoeksvenster aangeduid als te onderzoeken typering. Het betreft:
> de N78 vanaf Stationstraat-Maaseik tot de N77-Lanaken
> de N2 vanaf de N700 tot de Nederlandse grens
> de N79 vanaf de E313 tot aan de Nederlandse grens.
Er wordt aangegeven dat verder onderzoek naar het Stedelijk Netwerk Zuidelijk Maasland en naar de verbindingen met
Maastricht kan bijdragen tot een meer nauwkeurige bepaling van de juiste functie en het juiste type van de N78. In de euregionale ontwikkelingsvisie wordt een concept van hiërarchie van de weginfrastructuren gehanteerd, waarbij de A2/E25 de internationale verbindende functie op zich neemt om de druk van het doorgaand verkeer op de N78 te verminderen. Concreet wordt in
de ontwikkelingsvisie een segmentering van de categorisering van de N78 voorgesteld, rekening houdend met de openbare vervoersfunctie van de N78 en dit zowel binnen als buiten de verstedelijkte gebieden. (zie kaart 12)

NEDERLANDS-LIMBURG
Lanakerveld algemeen
Sedert jaren is er de vraag naar uitbreiding van bedrijfslocaties voor lokale bedrijvigheid binnen Maastricht. De ruimte op het
grondgebied van Maastricht is beperkt.
Aan Lanakense zijde van de grens was eind jaren '90 ontwikkeling van bedrijvigheid gepland. In het regiodeel van het
Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg (2001) van de provincie Nederlands-Limburg is aangegeven dat het gebied Lanakerveld
in feite het enige gebied direct aansluitend aan de stad is, dat in aanmerking komt voor nieuwe woningen en bedrijven. Het
gebied is dan ook aangeduid als stedelijke reconversiezone. Daarbij wordt het probleem gesignaleerd van de reservering van
het Cabergkanaal (zie verder). De plannen ontstonden om deze aan Maastrichtse zijde een afronding te geven. Bovendien was
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er vanaf het midden van de jaren '90 zuidelijk van het Zouwdal nog een uitbreidingslocatie voor woningbouw in studie. Er was
noodzaak - op het moment van invoering van de wet Voorkeursrecht Gemeenten - speculatieve ontwikkelingen te beheersen.
Voor het totale gebied Lanakerveld werd daarom begin 2000 voorkeursrecht gevestigd, wat de gemeente verplichte e.e.a. binnen een termijn van 2 jaar om te zetten in een concreet bestemmingsplan. Gekozen werd voor een BP op hoofdlijnen, wat later
wel zou verplichten om e.e.a. nog met uitwerkingsplannen nader planologisch/juridisch te verfijnen. Dat BP doorliep zijn procedures van inspraak en besluitvorming vanaf 2001 en werd goedgekeurd met een aantal bepalingen m.b.t. natuurcompensatie en nadere uitwerkingsverplichtingen, o.a. t.a.v. consequenties voor het nabij gelegen waterwingebied.
Bestemmingsplan Lanakerveld Bedrijven (stad Maastricht/provincie Limburg)
Voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinlocatie Lanakerveld, direct aansluitend aan de Europark- en ENA- bedrijvenlocaties
aan Belgische zijde, vanuit Maastricht gezien aan de overzijde van het Zouwdal, heeft de stad Maastricht medio 2003 in een
bestemmingsplan op hoofdlijnen de planologische kaders vastgesteld en goedgekeurd gekregen. Bij deze plannen werd voortgeborduurd op de aanwijzingen in het Provinciaal Omgevingsplan van 2001 terzake en de bestuurlijke afspraken, die met de
provincie en andere nabuurgemeenten zijn gemaakt. De benodigde gronden zijn met toepassing van het voorkeursrecht nagenoeg volledig verworven.
De stad Maastricht werkt nu aan een planologisch uitwerkingsplan met daarbij een voorzet voor verkaveling. Het zal direct na
de zomer 2005 in een laatste procedure van inspraak worden gebracht. Alle uitgangspunten voor het bestemde deel t.o.v. en
in relatie met zijn omgeving worden daarin definitief bepaald. Het is de laatste planologische stap voor de realisatie, de aanvang van de werken is gepland in 2006. Een belangrijk punt in het uitwerkingsplan is de ontsluiting van het totale gebied. Er
zijn eerdere afspraken om het oostelijk van de rangeerbundel gelegen deel van het Belgische Europark zijn hoofdontsluiting te
bieden via het Maastrichtse bedrijventerrein. De Belgische wegen zijn reeds doorgetrokken tot aan de grens.
Bestemmingsplan Lanakerveld Wonen (stad Maastricht/Rijk)
De woonlocatie Lanakerveld beoogt een woonwijk van circa 300 woningen te realiseren. Daarvoor is in 2003 een bestemmingsplan op hoofdlijnen goedgekeurd en dat heeft

na de formele beroepsprocedures kracht van werking gekregen. Het

Voorkeursrecht van verwerving is op de gronden gevestigd.
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De stad Maastricht werkt aan een planologisch uitwerkingsplan met daarbij een voorzet voor verkaveling. Deze uitwerkingsplannen c.a. zullen voor wat betreft het bedrijventerrein direct na de zomer 2005 in een laatste procedure van inspraak worden
gebracht en voor wat betreft de woonlocatie eind 2005. Alle uitgangspunten voor de beide gebieden t.o.v. en in relatie met hun
omgeving worden daarbij definitief bepaald. Het is, ieder voor zijn deel, de laatste planologische stap voor de realisatie.
Bestemmingsplan Malberg
De gemeenteraad van Maastricht heeft in het kader van het landelijke stedelijk vernieuwingsbeleid in 2002 besloten om de dreigende sociale teloorgang en verpaupering van de naoorlogse wijk Malberg een halt toe te roepen. Door de minister van VROM is
deze wijk ook aangewezen als een van de 56 prestatielocaties voor woning(her)bouw. Er is een convenant gesloten met de grote
verhuurders om in 10 jaar tijd de wijk grondig te vernieuwen naar een meer gedifferentieerd woningaanbod. Juist in de randen
van de wijk, die uitzien op de Albertknoop, is sloop en nieuwbouw van woningen gepland. Het beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de
totale aanpak van de wijkvernieuwing is door de gemeenteraad inmiddels vastgesteld. Er lopen reeds bouwactiviteiten van stedelijke vernieuwing en er is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. In het kader van die plannen speelt, voor de
haalbaarheid van de te vernieuwen randbebouwing, de geluidsbelasting vanuit de industriële activiteiten van de steenfabriek
Heylen Bricks en de denkbaar met zware industrie in te richten Belgische ENA-locatie, een belangrijke factor.
Zouwdalstudie en stadsranden Maastricht (gemeenten/provincies/grensoverschrijdend)
Om de uitgangspunten van de afgrenzing van het buffergebied tussen de twee locaties te definiëren, wordt in opdracht van de
stad Maastricht de zgn. “Zouwdal-/stadsrandstudie” opgesteld, die in het najaar 2005 planologisch in procedure wordt
gebracht. De studie biedt input voor de beide uitwerkingsplannen in het Lanakerveld van de stad Maastricht en eveneens voor
de invulling van de stadsranden van de in renovatie gebrachte stadswijk Malberg. Voor die renovatie is door de stad Maastricht
in maart jl. een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht.
Volgens deze studie zal het Zouwdal zijn huidige bestemming van open agrarische zone met landschappelijke waarde in een
minimale breedte van circa 500 m over de volle lengte van het dalgebied duurzaam moeten behouden. Er worden aanbevelingen
gedaan om daarvoor de condities te verbeteren en zelfs te herstellen. Alle voorziene functies, anders dan de landbouwfunctie
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zelf, worden zoveel mogelijk ingevuld door een gevarieerde “landscaping” van de randen van het dal, enerzijds naast de
bedrijvigheid aan de grenszijde en anderzijds naast de woonranden aan Maastrichtse zijde. De gewenste natuurwaarden, waarvoor vanuit grensoverschrijdende planologie in de “Maasdalvisie” aandacht wordt gevraagd, krijgen volgens die studie hun
plaats in die randen én verder in de randen van de historische radiale dwarswegen door het dal vanuit Maastricht.
De beoogde functies van recreatief medegebruik worden in diezelfde randen uitgebouwd in de vorm van verbindingsroutes voor
fietser en voetganger. De inrichting van de landbouwexploitatie van het dalgebied en met name ook het landschapsbeheer moeten waarborgen gaan bieden voor de natuurwaarden van het gebied, noodzakelijk als compensatie voor de verdere verstedelijking. In de Zouwdalstudie zijn de verschillende ontwikkelingsbelangen aan beide zijden van het gebied zelf meegewogen. Er
wordt op basis van die weging een ontwikkelingsrichting aangewezen. (zie kaarten 13 en 14)
Gebiedsontsluiting naar België volgens Maastricht (stad Maastricht)
Planologisch is door de gemeente Lanaken in de studie over het Europark ten noorden van de spoorbaan en ten westen van de
dorpskern Smeermaas een ontsluiting via Nederlands grondgebied gepland, aansluitend aan de reeds bestaande brug over het
Briegdenkanaal. Dat kan door aan te haken op de ontsluitingsweg van het Nederlandse bedrijventerrein. Deze tracéreservering
geeft aansluiting over de grens dwars door de driehoek op Nederlands grondgebied tussen de Brusselseweg, het dijklichaam
van de te reactiveren spoorbaan en de Belgische grens aldaar. Deze driehoek is door de gemeenteraad van Maastricht bij zijn
besluitvorming over het Bestemmingsplan Lanakerveld cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol verklaard en voor “landschappelijke aantasting te ontzien”.
De Zouwdalstudie levert eveneens een voorlopige conclusie hoe en met welk tracé de hoofdontsluiting van het grensoverschrijdende Albertknoopgebied via het Maastrichtse deelgebied vorm zou moeten krijgen. Ze kiest enerzijds voor een noordwestelijke verbinding richting België over het spoor naar de reeds daarvoor bestemde brug achter Smeermaas, en anderzijds naar
Maastricht en het Nederlandse wegennet dwars door het dal naar de Brusselseweg, parallel aan de spoorbaan. De ruimtelijke
planningsuitgangspunten aan beide zijden van de grens “sporen” op dit punt niet met elkaar. (zie kaart 15)
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BEIDE LIMBURGEN
Reservering Cabergkanaal (België/Nederland)
Op basis van een traktaat tussen België en Nederland bestaat van in het midden van de 19de eeuw een tracéreservering voor
de aanleg van een verbindingskanaal tussen het Albertkanaal en het Julianakanaal, het zgn. “Cabergkanaal”. Het tracé is oorspronkelijk gereserveerd om België een recht van verbinding van de Schelde via het Albertkanaal naar de Maas te bieden. Een
dergelijke verbinding werd toentertijd voor de verdere toekomst noodzakelijk geacht.
Naderhand zijn er andere overwegingen aan toegevoegd en besproken, o.a. de mogelijke ontwikkeling van vierlaagscontainervaart over de Maas, die met de hoogte van de bestaande bruggen door de binnenstad van Maastricht niet haalbaar zou zijn.
Het tracé van de kanaalreservering loopt dwars door de bestemde locaties bedrijvigheid en wonen op Nederlands grondgebied en
door de ENA-ontwikkelingslocatie aan Belgische zijde. Het doorsnijdt tevens het Zouwdal als natuurverbindingszone.
In het Ruimtelijk Structuurplan van de Belgische provincie Limburg (MB d.d. 2003-02-12) p. 168 wordt het volgende gesteld:
“Binnen de uitwerking van een geïntegreerde visie op het Zuidelijk Maasland kan ook het Cabergkanaal worden onderzocht.”
Tevens wordt op p. 208 vermeld: “Bij het uitwerken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het netwerk Albertkanaal door de
Vlaamse overheid moet het tracé van het Albertkanaal in ogenschouw worden genomen. De provincie wenst na te gaan of de
aanleg van dat kanaal een meerwaarde kan betekenen voor het netwerk en meer bepaald voor de uitbouw van de poort Genk.”
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het volgende gesteld p. 513 (besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), bekrachtigd bij het
decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, inzonderheid op de bijlage gedeeltelijke herziening
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen
betreft): “Voor de aanleg van het Cabergkanaal (Lanaken-Maastricht) werden via een traktaat terreinen gereserveerd. In
relatie tot de bouw van een bijkomende sluis te Ternaaien zal in overleg met Nederland en Wallonië nagegaan worden of
deze reservering moet worden behouden.”
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Bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA),
ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wordt gesteld onder punt 9: “de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, te belasten de nodige initiatieven te nemen met het oog op de volgende infrastructurele maatregelen in het Economisch
Netwerk Albertkanaal: initiatiefneming voor het overleg over de al dan niet schrapping van de reservatie voor het Cabergkanaal te
Lanaken. Een coördinatieplatform-ENA zal opgericht worden ter uitvoering en monitoring van het actieprogramma.”
In het POL (2001) van de provincie Nederlands-Limburg is een paragraaf “(inter)nationale infrastructuur” opgenomen, waarin
de volgende voor de Albertknoop relevante tekst is opgenomen voor wat betreft de vaarwegen: “Op het traject van Stein naar
Luik is drielaagscontainervaart voldoende. Het geschikt maken van de zuidelijke Maasroute voor vierlaagscontainervaart komt
pas op lange termijn als mogelijke optie in beeld. Op dit moment is daarvoor geen markt. Bovendien moeten hiervoor verschillende bruggen over de Maas en het Julianakanaal aangepast worden. Dat geldt ook voor het Albertkanaal.
Daarbij is een afweging aan de orde waarbij het behoud van de stedelijke kwaliteit (inclusief het Maaskruisend verkeer) in
Maastricht een zwaarwegende rol speelt ... Aangezien de ontwikkelingen inzake de uitbreiding van de Sluis van Ternaaien, is
het niet langer nodig in Maastricht een reservering aan te houden voor een Cabergkanaal. En dat is van groot belang voor de
ruimtelijke mogelijkheden van Maastricht. Wij gaan daarom met de stad Maastricht en het Rijk de nodige stappen nemen om
het internationale traktaat voor de reservering van het Cabergkanaal te laten ontbinden.”
De gemeenteraad van Maastricht heeft in 2002 bij de raadsbehandeling van het BP Lanakerveld en ook daarvoor als haar
bestuurlijk standpunt aangegeven, dat het tracé ter discussie kan worden gesteld, maar pas als de dreiging van de gestapelde
containervaart door het hart van de stad Maastricht met alle problemen van de bruggen niet meer als een reële optie bij de
bevoegde instanties aan de orde is.
Reactivering spoorlijn Maastricht-Hasselt (Rijk/Vlaams Gewest/NMBS/provincies)
Er is tussen de beide provincies Limburg en de gemeenten Maastricht en Lanaken een grensoverschrijdende overeenkomst
gesloten voor de reactivering van de “rustende” spoorlijn tussen het station van Maastricht en het vroegere spoorwegstation in
Lanaken. De reactivering van de spoorlijn wordt met name ondernomen om Papierfabriek Sappi een mogelijkheid van spoortransport te bieden tussen haar productievestiging in Maastricht en de hoofdproductievestiging in Lanaken. Vanuit Belgische

20 _ d e

a l b e rtk n o o p

optiek is ze eveneens nodig voor de eerder bedoelde ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingszone in het Europark met een goederenspoor. De voor die reactivering benodigde middelen worden door deze partijen en de beide spoorwegnetwerk-beheersbedrijven beschikbaar gesteld, o.a. aangevuld met middelen vanuit Europa.
Belgische en Nederlandse autoriteiten hebben plannen en er worden nadere studies verricht om de reactivering op termijn door
te zetten naar Hasselt, dit vooral voor een “light-railverbinding” tussen Maastricht en Hasselt (Spartacus-project van De Lijn). Er
zijn bij het afsluiten van de intergouvernementele convenant tot reactivering afspraken gemaakt over de maximale vervoersfrequentie, de tijd en de vorm van het railgebruik op de gereactiveerde spoorlijn. Het te reactiveren tracé loopt vanuit de Albertknoop
dwars door de in voorbereiding zijnde woonlocatie Belvédère. Het spoorwegtracé steekt naar het hart van Maastricht per brug de
Maas over en sluit aan op het rangeerterrein van het station in Maastricht.
Aan Belgische zijde is door de gemeente Lanaken aan de NMBS in augustus 2004 een voorwaardelijke vergunning tot reactivering van lijn 20 verleend voor het traject tussen de grens en het voormalige spoorwegstation in Lanaken, direct over het kanaal.
Aan Nederlandse zijde wordt door Pro-Rail een voorbereidend onderzoek gedaan voor de aanpak van het reactiveringplan. Er worden reeds opschonende werkzaamheden voor het begroeiingsvrij maken van de rails uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of en in
welke zin er naar Nederlands recht nog vergunningsprocedures voor reactivering moeten worden doorlopen. (zie kaart 16)

EUROPESE RICHTLIJNEN
Habitat en bescherming flora en fauna (Europa/Rijk/Vlaams Gewest)
De Belgische westelijke oever van het Albertkanaal is beschermd als Habitatrichtlijngebied (Overgang Kempen-Haspengouw).
Het hele zuidelijk gebied van het ENA ligt binnen 700 m van dit speciale beschermingsgebied. Dit betekent dat mogelijke negatieve effecten door deze ontwikkelingen op het Habitatgebied moeten onderzocht worden. In het Vlaams Ecologisch Netwerk
werd dit talud eveneens geselecteerd als grote eenheid natuur (GEN-Albertkanaal en Plateau van Caestert). Tevens wordt dit
talud in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg aangeduid als onderdeel van een provinciale natuurverbinding (NVB 21
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Albertkanaal), nl. verbinding die de Limburgse natuurlijke structuur tot over de provinciegrens heen ontsnippert tussen het Park
Hoge Kempen, Haspengouw en het Drielandenpark, Wallonië vooral aan het Albertkanaal en de Jekervallei.
Bij de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling aan Nederlandse zijde heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van
de natuurwaarden, die volgens Nederlandse wetgeving op basis van diezelfde Habitatrichtlijnen in het betreffende gebied soorten leefgebiedbescherming behoeven. Er is voor een aantal soorten compensatie nodig. In het kader van de planuitwerking voor
het Maastrichtse bedrijventerrein en de woonlocatie Lanakerveld zal dit thema aandacht krijgen in termen van verbetering respectievelijk herstel van de habitat van die soorten. Met name de bermen van de te reactiveren spoorlijn vragen aandacht, omdat
zij door de langdurige inactiviteit het ideale leefgebied zijn geworden van een beschermbare soort. De Zouwdalstudie heeft daarvoor de richting gegeven en in de uitwerking- en verkavelingplannen van de betreffende locatie worden varianten van compenserende maatregelen opgenomen. (zie kaarten 17 en 18)

1 De Albertknoop
enOMGEVING
zijn omgeving
1.2 BESTUURLIJKE
1.1 Gebiedsbeschrijving
Territoriaal
Planningscontext
NATIONAAL/FEDERAAL/GEWESTELIJK NIVEAU
1.2 Bestuurlijke omgeving
1.3 De noodzaak
van grensoverschrijdende samenwerking
Nederland
> Rijkswaterstaat heeft een wisselende opvatting over de noodzaak van handhaving van het tracé van het Cabergkanaal: enerzijds wordt de optie van vierlaagscontainervaart vanuit Nederland naar Luik opengehouden, maar anderzijds is er twijfel over
de bruikbaarheid van het tracé voor dat doel, door de beperkte breedte ervan en het hoogteverschil, dat binnen een kort traject moet worden overbrugd.
Anderzijds zijn er geluiden, die behoud van het tracé koppelen aan de noodzaak om de hoogwaterproblematiek, die voor de
binnenstad van Maastricht bij een stijgende Maas dreigt, beperkt te kunnen mitigeren met een gerichte stadsomleiding van
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de piek van het Maaswater vanuit Luik via het Albertkanaal, het Cabergkanaal naar de Grensmaas.
> Rijksbeleid heeft geleid tot een afspraak met grote gemeenten tot stadsvernieuwing van naoorlogse eenzijdig opgebouwde
woonwijken. In Maastricht is dit de woonwijk Malberg.
> Verder is er in februari 2005 vanuit het Ministerie van Volkshuisvesting een convenant gesloten met grote gemeenten,
waaronder Maastricht, voor het op peil houden van de noodzakelijke stedelijke woningproductie: Lanakerveld is daar een
onderdeel van.
Vlaanderen
> Voor de verdere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal werd ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering d.d. 23 april 2004 een coördinatieplatform opgericht. Er vonden al drie vergaderingen plaats van dit platform. Voor
het overleg Cabergkanaal wordt verwezen naar het rapport van de Vlaams-Nederlandse Maascommissie, waarin de wenselijkheid van behoud van de reservatie onderzocht wordt. Het rapport wordt op korte termijn bezorgd aan de bevoegde ministers met het oog op besluitvorming.
> Adviesaanvraag uitgebracht door de bestendige deputatie d.d. 29 april 2005 over de verkenningsnota “Leemwinning in de
Vlaamse Leemstreek“. Er werd een ongunstig advies gegeven voor alle nieuwe ontginningsgebieden, alle zoekruimtes in het
kader van locatiealternatievenonderzoek en alle uitbreidingsvoorstellen van bestaande ontginningen, behalve de zone
“Lafelt”. De hectaren die aan de landbouw (tijdelijk) worden onttrokken, moeten terug in de ruimtebalans opgenomen worden tijdens het lopende Vlaamse proces “ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos in Haspengouw-Voeren”.
> Het openbaar onderzoek over de GRUP ”Leem in Limburg” is nog niet gestart. De plenaire vergadering vond reeds plaats op
2004-07-08. In dit verslag wordt het volgende gezegd:

Grenspaal 93-96
“In haar advies vraagt de stad Maastricht rekening te houden met de geplande stedelijke uitbreiding. In het
kader daarvan wordt gevraagd een gedeelte van het ontginningsgebied met nabestemming watergebonden
bedrijvigheid te ruilen met een gebied (fase 2 Lanakerveld) op Nederlands grondgebied. Het te ruilen gebied
zou als buffer moeten functioneren tussen de woonwijken en de bedrijventerreinen en zou een onderdeel vor-
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men van het ecologisch-recreatief netwerk. Ook de provincie Nederlands-Limburg wijst op de noodzaak om hier
een bufferzone van voldoende omvang uit te bouwen.. De gemeente Lanaken gaat akkoord met de ontginning
van het gebied en de nabestemming. Er wordt wel gevraagd of het mogelijk is de fasering om te keren.
Op basis van de aangehaalde elementen zal nagegaan worden of een omkering van de fasering en een wijziging
van de nabestemming met het oog op een inrichting als bufferzone, voor een deel van het plangebied, mogelijk zijn. De afdeling Natuur gaat eveneens akkoord en vraagt aandacht voor een ecologische verbinding in de
vorm van een bufferzone. Ook de provincie Limburg vraagt meer aandacht voor de natuurverbindingsfunctie van
het Albertkanaal. Voor de afdeling Land is ontginning van het gebied bespreekbaar. ANRE

1

en de gemeente

Lanaken merken op dat een klein deel ontginningsgebied is weggevallen in vergelijking met de gewestplannen.
Besluit
Het gebied wordt behouden voor ontginning en beperkt uitgebreid (het deel dat is weggevallen). Aandacht zal
besteed worden aan de relatie met het stedelijk gebied Maastricht en de natuurverbindingsfunctie van (de
omgeving van) het Albertkanaal. Door ANRE zal onderzocht worden of de fasering kan worden omgekeerd.”

Gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen Grenspaal 93-96:
“De stad Maastricht vraagt aandacht voor milieuhygiënische aspecten, aangezien het woongebied wordt uitgebreid in de richting van het plangebied. De Dienst van de Scheepvaart vraagt zich af wat de zin is van het natuurgebiedje aan het kanaal. Het uitgangspunt is de realisatie van een natuurverbinding aan en in de omgeving van
het Albertkanaal. Een verduidelijking wordt opgenomen in de toelichtingsnota.
ANRE vraagt of het mogelijk is leemontginning voorafgaand aan de inrichting van het terrein toe te staan en eventueel op te nemen in het stedenbouwkundig voorschrift. De bemerking wordt in overweging genomen.”

1/ Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie
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> Met het Spartacus-plan wenst De Lijn tegen 2014 een efficiënt openbaar vervoersnetwerk met treinen, sneltrams, snelbussen
en bussen in Limburg te ontwikkelen, dat over de grens aansluit op Nederlandse regionale en verder reikende netwerken.
Voor haar Spartacus-plan kan De Lijn in 2005 en 2006 rekenen op Europese INTERREG-middelen, die 50 % dekken van de
studiekosten voor de opzet van sneltramverbindingen Hasselt-Maastricht en Hasselt-Maasmechelen-Sittard.
> De administratie Wegen en Verkeer, in samenwerking met De Lijn, de provincie en het betrokken gemeentebestuur, startte
een streefbeeldstudie op voor de weg N79 Riemst (tot E313-Maastricht). Hierin wordt vastgelegd hoe de weg en zijn omgeving er in de toekomst ruimtelijk en verkeerskundig gaan uitzien. Het streefbeeld is een voorbereidende stap op de concrete
realisatieplannen en heeft vooral tot doel op voorhand een aantal uitgangspunten vast te leggen, zonder reeds in detail alle
elementen te moeten ontwerpen. De provincie moet deze secundaire weg nog verder typeren als secundaire weg (type I of II).

PROVINCIAAL NIVEAU
Nederlands-Limburg
> In het in 2004 door alle deelnemende partijen (waaronder beide provincies Limburg en het Vlaams Gewest) vastgestelde ontwikkelingsperspectief Drielandenpark, is als strategische beleidslijn een ecologische corridor gepland tussen de SintPietersberg en de Kempen/Grensmaas. Het Albertkanaal vervult hierin een belangrijke functie als ecologische verbindingszone. Een werkgroep is belast met de gebiedsuitwerking van deze zone. Deze werkgroep (het grensschap Albertkanaal) heeft
concrete voorstellen gedaan voor de ruimtelijke inrichting van het deelgebied.
> Voor het verlenen van ontgrondingsvergunningen is de provincie bevoegd. Er is echter geen ontgrondingsvergunning vereist
indien de verlaagde aanleg van het Nederlandse industrieterrein in het bestemmingsplan geregeld is.
> De provincie is een provinciale woonvisie aan het ontwikkelen, welke in de loop van 2005 moet worden uitgewerkt in een 8tal regionale visies. De regio Maastricht-Mergelland is een van die regio's. Door de directe woonrelaties van Maastricht met
de gemeenten Lanaken en Riemst is in overleg met de centrumgemeente Maastricht afgesproken om die regionale woonvisie
uit te breiden met de gemeenten Lanaken en Riemst.
> De provincie is bezig met het opstellen van een Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). Een aantal van de in en rond
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de Albertknoop spelende zaken op het gebied van verkeer en vervoer moet daarin een plek krijgen. Daarbij kunnen overigens
ook delen van resultaten van het onderzoek van dienst zijn, zoals het door de provincie recentelijk uitgezette onderzoek bij
Buck Consultants International (BCI). Hierbij is door middel van interviews bij 25 toonaangevende (kennis)instellingen,
bedrijven en organisaties in Limburg in de euregionale omgeving een beeld verkregen hoe men de ruimtelijke, economische
en mobiliteitsontwikkeling voor de komende 10-15 jaar ziet. Dit door het provinciebestuur sterk benadrukte onderzoek, levert
structurerende beelden op van de zin én onzin van enkele in de Euregio levende ideeën op ruimtelijk, economisch en mobiliteitsterrein. Er is soms een rechtstreeks raakvlak met de euregionale ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei en de beoogde projecten. Het eindrapport is beschikbaar.
Belgisch-Limburg
> Aanvragen volgens omzendbrief WUG's: recent werden bij de provincie door de gemeente Lanaken verschillende aanvragen
ingediend om gebieden voor woonuitbreiding aan te snijden met het oog op het voeren van een corrigerend beleid ten aanzien van de hoge bouwgrondprijzen. Voor vier gebieden werd een aanvraag ingediend: Neerharen, Rekem, Gellik en
Veldwezelt.
> In het woningmarktonderzoek uitgevoerd in het kader van de afbakening van de kleinstedelijke gebieden werden de verschillende woningmarkten van Limburg afgebakend. Maastricht grenst aan volgende twee Belgische woningmarkten, nl. Maasland
(Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen) en Tongeren (Herstappe, Riemst en Tongeren). Lanaken behoort
tot de 6 gemeenten waar "pieken" worden vastgesteld rond de gemiddelde grondprijzen. De studie stelt vast dat de hoge grondprijs in de niet-stedelijke gemeente Lanaken veroorzaakt wordt door de druk vanuit Maastricht.
> De provincieraad stelde op 19 januari 2005 de typering van de N78 vast als secundaire weg type I vanaf het kruispunt
Boudewijnlaan-Maastrichtersteenweg te Maaseik tot het kruispunt Groenstraat te Lanaken en vanaf het kruispunt
Groenstraat-N78 te Lanaken tot het kruispunt N78-N77 als type II.
Secundaire wegen hebben als hoofdfunctie het verbinden en verzamelen op bovenlokaal niveau en als aanvullende functie het
lokaal toegang geven. Secundaire wegen zijn vooral van belang voor het ontsluiten van gebieden naar de hoofdwegen en de primaire wegen en als verbindingswegen op regionaal (provinciaal) niveau. Zij moeten tegelijkertijd een vlotte doorstroming en een
goede bereikbaarheid garanderen. Die wegen moeten worden ingericht, rekening houdend met de leefbaarheid en de verkeers-
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veiligheid. De uitvoering is in het algemeen die van een weg met gemengde verkeersafwikkeling met doortochtenconcept binnen
de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom gaat de inrichting in principe uit van een gescheiden verkeersafwikkeling. De hoofdfunctie van secundaire wegen type I is verbinden op regionaal niveau voor autoverkeer, openbaar vervoer en eventueel ook fietsverkeer op basis van mobiliteitsgenererende elementen van provinciaal belang. Omwille van de doorstroming op die wegen moet
het toegang geven buiten de bebouwde kommen zoveel mogelijk worden beperkt en waar mogelijk afgebouwd. De hoofdfunctie
van secundaire wegen type II is verzamelen c.q. ontsluiten op regionaal niveau. Dit type heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. Het toegang geven neemt een belangrijkere plaats in dan bij type I. Secundaire wegen II ontsluiten de kleinstedelijke gebieden, de specifiek economische knooppunten, de toeristisch-recreatieve knooppunten met een belangrijke mobiliteitsimpact, de structuurondersteunende gemeenten en de geïsoleerde grote bedrijventerreinen naar het hoger wegennet.

GEMEENTELIJK NIVEAU
Maastricht
> Bestemmingsplan Lanakerveld
De gemeenteraad van Maastricht heeft bij de vaststelling van het BP Lanakerveld (2003) de wens uitgesproken om het
Zouwdal een duurzame buffer te laten zijn tussen de ontwikkeling van bedrijvigheid aan de westzijde en de woonbebouwing
aan de oostzijde van het dal.
> Taakstelling voor woningproductie
De stad Maastricht heeft afspraken voor woningproductie met het Rijk en wil graag een afronding van de woonbebouwing aan
de westrand realiseren in het Lanakerveld, waarmee met name het marktsegment van particuliere vrije sectorbouw wordt
bediend.
> Cabergkanaal
De stad Maastricht heeft het formele standpunt van de gemeenteraad van 2002, dat het traktaat over het grensoverschrijdende Cabergkanaaltracé gehandhaafd moet blijven, totdat duidelijk is dat er geen ophoging van de bruggen zal worden geëist
om vierlaagscontainervervoer over de Maas te faciliteren.
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> Mobiliteitsplan
De stad Maastricht werkt aan een nieuw stedelijk mobiliteitsplan, waarin met name ook de westelijke toegang en ontsluiting
één van de bijzondere aandachtspunten is. Dit mobiliteitsplan wordt in samenspraak met de regio en de provincie opgesteld
en ook met de betrokken partners aan de Belgische zijde.
> Regionale woonvisie
De stad Maastricht werkt i.s.m. de provincie Limburg aan een regionale woonvisie. Hierin wordt de woningbehoefte van de
stad en haar omgeving, incl. het randstedelijke Belgische achterland onderzocht en samen met de omgevende regio wenst
men tot een gezamenlijke visie te komen.
> Milieuafstemming
De bestaande bedrijvigheid in het Belgische Europarkgebied beschikt over vergunningen voor aanleg en milieu-uitstraling
naar Vlaamse regelgeving. De milieunormering, die daarbij wordt gehanteerd, kiest op een aantal facetten van toegestane
omgevingsbelasting andere uitgangspunten, dan die naar Nederlands recht worden opgelegd en gehanteerd. In die vergunningen zijn o.a. ruimere normeringen opgenomen m.b.t. maximale geluidsbelasting naar de omgeving dan naar Nederlands
recht acceptabel zijn en is geen milieuzonering geregeld. In dit kader startte de stad Maastricht (ook in overleg met de steenfabrikant Heylen) milieu- en geluidsonderzoeken.
Lanaken
> Cabergkanaal
In het kader van het openbaar onderzoek van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft de gemeente de opheffing van het Cabergkanaal gevraagd.
> Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
De gemeente Lanaken is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het structuurplan heeft het statuut van een voorontwerp dat in juli 2004 besproken werd in een structureel overleg met de Administratie Ruimtelijke Ordening,
Huisvesting en Monumentenzorg (AROHM), de Afdeling Ruimtelijke Planning (ARP), de Afdeling RHOM Limburg en de provincie.
Het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan is nog niet volledig goedgekeurd maar men kan aannemen dat de krijtlijnen in het
voorontwerp gezet zijn. Opties in het richtinggevend deel zijn, voor wat betreft de Albertknoop, de aanduiding van het industrie-
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gebied en zijn uitbreiding. In dat kader treft de gemeente voorbereidingen voor een regionaal bedrijventerrein aan de oostkant
van het Albertkanaal, aansluitend aan het Europark, dat door de Vlaamse Regering geselecteerd werd als watergebonden bedrijvigheid in hun ENA “Economisch Netwerk Albertkanaal”-project. Het gebied is gesitueerd tussen de Carabinierslaan, zijnde een
stukje van de verbindingsweg Maastricht-Bilzen in het zuiden, de Nederlandse grens in het zuidoosten, de Maastrichterweg in
het noorden en het spoor in het noordoosten. Volgens de nu geldende planvoorbereiding is dat incl. de kop van het Zouwdal.
> Duurzaam bedrijventerrein Europark
Door het studiebureau Technum werd een visie uitgewerkt voor het bedrijventerrein Europark. Deze nota kan beschouwd worden als een soort “masterplan voor het gehele gebied”. Hieraan werden reeds verschillende bouwdossiers gekoppeld. Ter
ondersteuning voor deze bouwvergunningen is een bijbehorende nota opgesteld door het studiebureau. De inbreiding en
reactivering van de spoorlijn en de aanleg van een rangeerbundel zijn juridisch via verschillende bouwvergunningen geregeld, namelijk de reactivering van de spoorlijn NL-Lanaken met een voorwaardelijke bouwvergunning AROHM d.d. 2004-0820, het aanleggen van een rangeerbundel en overslagstation met een bouwvergunning AROHM 2005-01-13 met voorwaarden. Tevens is er ook een bouwaanvraag ingediend voor de ontsluiting van industriezone Europark en inbreiding bedrijventerrein te Lanaken.
> Euregionale Ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei
De gemeente heeft tijdens het openbaar onderzoek volgende opmerkingen geformuleerd t.o.v. deze studie, opgesteld door
de provincie Limburg: “De gemeente Lanaken ondersteunt ten stelligste de ontwikkeling van watergebonden industrie, zoals
gepland door het Vlaams Gewest en heeft bij de plannen van duurzame ontwikkeling voor het bedrijventerrein Europark reeds
rekening gehouden met de ontsluiting via de weg, het spoor, fietsroutes en de landschappelijke inpassing. Bij de ontwikkeling van het ENA-project heeft de gemeente Lanaken tijdens een plenaire vergadering van het in opmaak zijnde GRUP “Leem
in Limburg” de vraag gericht om de nodige aandacht te besteden aan de landschappelijke waardevolle elementen in de
omgeving, met nadruk op het aangrenzende Zouwdal.”
> Uitvoering van rangeerbundel via een autonoom gemeentebedrijf
De gemeente heeft samen met een aantal privé-partners een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de uitvoering
van het project “Spoorlijn 20”. Dit project bepaalt onder meer de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) dat
zal instaan voor de bouw van een rangeerbundel en publieke overslagstations. Het algemeen doel van het project is de revi-
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talisering van de spoorlijn Maastricht-Lanaken voor goederenvervoer en , in een latere fase , de mogelijkheid om over te gaan
tot de inbreiding van het bedrijventerrein. Planning van de werken: start exploitatie lijn 20 derde kwartaal 2006.

1 De Albertknoop
enVAN
zijn
omgeving
1.3 DE NOODZAAK
GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKING

1.1 Gebiedsbeschrijving
Territoriaal
Planningscontext

1.2 Bestuurlijke
omgeving
Er zijn
in het gebied diverse ontwikkelingen gaande, die direct al of zeker op langere termijn, grensoverschrijdende confronta1.3 De noodzaak
grensoverschrijdende
samenwerking
ties van
vanuit
tegengestelde belangen
zullen opleveren.
Deze ontwikkelingen zijn:
> een gebiedsontwikkeling op Nederlands/Belgisch grondgebied in het laatste stuk onbebouwd gebied tussen Lanaken en
Maastricht
> de ontwikkeling van het Zouwdal als een duurzame landschappelijke buffer aan de rand van de stad met natuur, landbouw
en recreatie als dragers
> de vernieuwing van de wijk Malberg en de ontwikkeling van een nieuwe woonlocatie Nieuw Caberg te Maastricht
> de aanleg van een grensoverschrijdend bedrijventerrein Europark/Lanakerveld
> de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein 'Lanaekerveld' als ENA-locatie nabij de stad Maastricht
> de afgraving door leemontginning met nabestemming watergebonden bedrijventerrein op de kop van het Zouwdal.
Hier moeten afspraken gemaakt worden over:
> de invulling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein
> de grensoverschrijdende afstemming van milieunormering en de in dat kader te treffen grensoverschrijdende maatregelen
> grensoverschrijdende tracébepaling van een duurzame ontsluitende weginfrastructuur voor het bedrijventerrein en zijn
omgeving
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> de aanleg van een gezamenlijke grensoverschrijdende natuurbuffer/landschapsbuffer/landbouwzone, die mede noodzakelijk is om de grensoverschrijdende natuurwaarde van het gebied voor wat betreft deze verstedelijkingsplannen en voor de uitleg van nieuwe bedrijventerreinen, te compenseren
> al of niet behoud van de reservering van het Cabergkanaal
> grensoverschrijdende afspraken over leemwinningsplannen voor de Belgische baksteenindustrie.
Op die ontwikkelingen moet nu intergouvernementeel worden gestuurd en waar nodig bijgestuurd. Ook is samenwerking nodig
omdat oplossingen vallen binnen verschillende bevoegdheids- en verantwoordelijkheidslagen, verschillend per land en daardoor niet vanuit een solitaire positie van één bestuurslaag bilateraal op te lossen.
Conclusies in de intergouvernementele samenwerking kunnen zijn, dat met aanpassing van de afzonderlijke ontwikkelingsplannen en deels ook terugkerend op de reeds ingeslagen wegen, de eerder bedoelde confrontaties van belangen kunnen worden voorkomen of verzacht. Een aantal kan zelfs worden omgebogen tot “win-winsituaties”. Voor andere confrontaties zullen
wegingen gemaakt moeten worden, die complexer zijn, maar waar “samenwerkend onder ogen zien” altijd de voorkeur heeft
boven problemen miskennen, naar elkaar vooruitschuiven en daarmee uiteindelijk “echt” onoplosbaar maken. Na samenspraak kan de afweging elk voor zich en binnen zijn eigen bevoegdheden, nog altijd gemaakt worden en is de afweging zeker
gemaakt, of de confronterende weg uiteindelijk de extra kosten en de minder optimale oplossing echt waard is. Die duidelijkheid is er dan vooraf.
Grenzen vervagen en worden steeds minder beleefd. Dit wordt nog versterkt door steeds meer verplichtende Europese regelgeving. Gezamenlijke grensoverschrijdende belangen moeten samen onder ogen worden gezien. Er zijn nu nog grote verschillen in
regelgeving en beleidsdoelen tussen de twee gouvernementele systemen, maar die zullen in een snel tempo worden rechtgetrokken. Oplossingen, die verschillende belangen dienen en bezwaren verzachten of wegnemen, zullen veelal méér middelen kosten
dan de vanuit één unilaterale belangenafweging gekozen of te kiezen oplossingen. De inzet van die middelen moet wederzijds
open bespreekbaar worden gemaakt, alvorens per gouvernementeel systeem eerlijke afwegingen worden gemaakt. Prioriteiten
moeten met elkaar gedeeld worden en ondersteund naar andere bestuurslagen. Bundeling van middelen en met name ook het
gemakkelijker bereikbaar maken van nieuwe/extra middelen vanuit een grensoverschrijdende samenwerking en eensgezinde
opstelling van overheden zijn belangrijke opties en daarmee tevens noodzaak van de voorgestane samenwerking.
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Er bestaat reeds een voorbeeld van samenwerking rond grensoverschrijdende bedrijventerreinen, namelijk het CROBUS Parkx
(Realisation of European Border Crossing Business Parks ). CROBUS Parkx werd erkend als een INTERREG IIIB-project. Dit project omvat de realisatie van drie grensoverschrijdende bedrijventerreinen AVANTIS (Aken-Heerlen), Hazeldonk-Meer (BredaHoogstraten) en Europark (Coevorden-Emlichheim), het voeren van een internationale marketingcampagne en het ontwikkelen
en het opzetten van parkmanagement.
Aangezien het wetgevend kader rond het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer het best te vergelijking is met de Albertknoop, werd dit
bedrijventerrein geselecteerd om een plaatsbezoek te brengen. Er werd door de stad Hoogstraten en de projectleider Jaap Lange
een toelichting gegeven over de ontwikkeling van oorspronkelijk twee gescheiden bedrijventerreinen tot een samenwerking tussen
beide bedrijventerreinen op vlak van marketing en gemeenschappelijke voorzieningen. Ook werd ons een gids overhandigd met
de verschillende stappen die men moet doorlopen voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein.
Wij vinden het belangrijk dat de “Albertknoop” grensoverschrijdend verder wordt opgelost, zoals deze voorbeeldprojecten van
grensoverschrijdende bedrijventerreinen. Een heel scala aan praktische problemen bemoeilijkt grensoverschrijdende planning.
Om deze problematiek te kunnen vatten, hebben we geopteerd om de knoop te ontrafelen in een aantal thema's zonder echter
de samenhang te verliezen en om projectmatig te kunnen werken (cfr. ontwikkelingsplanologie 2). De euregionale ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei blijft het kader voor de ontwikkelingen in deze knoop. Deze knoop wordt beschouwd als het punt waar
Lanaken met Maastricht worden verbonden, als het ware “verknoopt” worden met het stedelijk weefsel van Maastricht.
In een volgend deel worden per thema/project de knelpunten, kwaliteiten en potenties verder onderzocht.

2/ Volgens het Ministerie van VROM betekent ontwikkelingsplanologie ‘integrale gebiedsontwikkeling als een gezamelijk proces van

complementaire partijen die streven naar verbetering van ruimtelijke kwaliteit door uitvoering en financiering van een aantal samenhangende ruimtelijke projecten’. VROM-raad, 2004, 22.

2 Afgebakende samenwerkingsthema’s >>
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2 Afgebakende
samenwerkingsthema’s
2.1 LEEMWINNING
ZOUWDAL
2.1 Leemwinning Zouwdal
2.2 Grensoverschrijdend bedrijventerrein
Volgens
het voorontwerp GRUP “Leemwinning in Limburg” wordt er “diepe” leemwinning voorzien aan het Albertkanaal. De
2.3 Reservering
Cabergkanaal
geplande nabestemming
voor dit gebied is watergebonden bedrijvigheid zonder grondaanvullingen, zoals nagestreefd in het
2.4 Grensoverschrijdende
verkeersontsluiting
kader van de
Belgische ENA-beslissingen voor de Albertknoop.
2.5 Grensoverschrijdend
wonen
Voor wat betreft het Belgische “kop-locatiedeel” van het Zouwdal zijn er volgende conflictpunten.
> De streefdoelen voor het Zouwdal zijn niet in overeenstemming met deze diepe leemwinning en geplande nabestemming, zoals
reeds gesignaleerd werd in de euregionale ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei van de beide provincies.
> Het behoud van het Zouwdal volgens de inmiddels voltooide Maastrichtse Zouwdalstudie met de aanbevolen minimale
dimensies van het nagestreefde open landschap, is niet haalbaar indien het voorontwerp leemwinningsplan op de kop nagenoeg in de “diepte” zal worden uitgevoerd. De westelijke randverbindingszone kan hierdoor niet tot stand komen.
> De plannen voor wijkreconstructie en woningrenovatie aan de stadsrand van Malberg van de stad Maastricht komen in het
gedrang door de Nederlandse wettelijke normering van maximaal toegestane geluidsbelasting voor woonmilieus (50 DB). De
vervangende bouw van woningen, die op die plekken reeds een levensduurcyclus hebben voltooid, zou in het perspectief van
de beoogde Belgische ontwikkeling geblokkeerd worden.
> De aanleg van een natuurverbindingszone door het Zouwdal in het kader van het Drielandenpark-project kan niet volledig
gerealiseerd worden: de verbinding zou door de diepe leemwinning op het meest kwetsbare punt op de kop van het Zouwdal
niet tot stand kunnen komen.
Op dit moment worden door de stad Maastricht, met medeweten van de gemeente Lanaken, milieumetingen/-onderzoeken uitgevoerd. Deze metingen en onderzoeken zullen de consequenties van de Belgische plannen voor dit gebiedsdeel definitiever
in beeld trachten te brengen. Daarna kan men conclusies trekken, maar aangezien de resultaten van reeds eerder onderzochte scenario's (de invulling van het gebied exclusief die “koplocatie” met niet-industriële bedrijvigheid op maaiveldniveau) mag
verwacht worden dat de herbouw van Maastrichtse bestaande woonbebouwing in Malberg niet door specifieke maatregelen
van afscherming zal belemmerd worden. Met de nieuwe plannen, “ook voor het kopgebied”, zullen de bronnen, met name de
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geluidsbelasting, nog verder toenemen.
Het GRUP “Leem in Limburg” bevindt zich, na een periode van ambtelijke voorbereiding tussen de verschillende Vlaamse administraties, nog steeds in een eerste besluitvormingsronde. Door de stad Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg zijn
tijdens de plenaire vergadering in het najaar 2004 voor dit concrete gebiedsdeel bedenkingen ingebracht. Er is tegelijk ook een
alternatief aangeboden voor het primaire doel van het RUP, nl. “een structurele leembehoefte uitbouwen van de Kempense
steenbakkerijen” nl. “ vervangende leemwinning op Maastrichts grondgebied” (het gebied van de tweede fase bedrijfsterrein
“Lanakerveld”). Het beslissingsbevoegde Nederlandse gezag (de provincie) bevestigt dat het geboden leemwinningsalternatief
realistisch is en met eenvoudige procedures meegenomen kan worden in het uitwerkingsplan voor de bedrijfsterreinlocatie. Dat
laatste plan zal volgens planning in het najaar 2005 in procedure worden gebracht door de stad Maastricht. De ingebrachte
bedenkingen hebben nog niet geleid tot aanpassing van de plannen van het Vlaams Gewest.
Recent heeft de stad Maastricht verkennende gesprekken gevoerd met de heer Heylen, directeur van de steenfabriek Heylen
Bricks en de concessiehouder voor het grootste deel van de leem in de “koplocatie” van het Zouwdal. Daarbij is een principiële bereidheid gebleken bij de steenbakker om de optie van ruil van leemwinningsrechten in de kop met leem in het nabijgelegen Nederlandse deel van de bedrijfsterreinenlocatie serieus mee te onderzoeken onder volgende voorwaarden:
> de kwaliteit en het volume van de leemvoorraden in het nabijgelegen Nederlandse gebiedsdeel moeten vergelijkbaar zijn
> de vergunningen daarvoor moeten binnen redelijke termijn beschikbaar kunnen zijn
> er mogen geen grote fiscale nadelen of arbeidstechnische problemen ontstaan ten gevolge van “gedeeltelijke arbeid en
bedrijfsvoering op Nederlands grondgebied”.
Eind mei 2005 heeft Heylen een eerste verkenning uitgevoerd i.v.m. de feitelijke leemaanwezigheid op de Nederlandse locatie.
Dat onderzoek is positief uitgevallen. Nu kan het alternatief verder worden uitgewerkt. Hiervoor zijn voorbereidende gesprekken met het Vlaams Gewest noodzakelijk. Ze kunnen worden gevoerd als een intergouvernementele verkenning van de haalbaarheid van de ruil aan Belgische zijde.
Recent heeft de provincie Belgisch-Limburg een verkennend gesprek gehad met de CVBA Leembank, zodat het duidelijker werd wat
de Leembank in het kader van de grondstoffenvoorziening voor haar Limburgse fabrieken wenst te bereiken.
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Vragen/afspraken
> Kan er op korte termijn een definitieve keuze gemaakt worden, die met weging van alle belangen en met maximale inzet, leidt
tot een gezamenlijk bestuurlijk streven om de “Belgische kop van het Zouwdal” als open landbouwgebied te behouden (onder
abstractie van de mogelijke westelijke ontsluitingsweg rond Maastricht)? Kunnen de reeds van bestemming gewijzigde gebieden of de onomkeerbaar voor leemwinning vergunde zones na leemwinning weer op maaiveldniveau hersteld worden?
> Kan er op basis van die keuze op korte termijn een gezamenlijke strategie en tactiek van opereren ontwikkeld worden richting de besluitvorming over het GRUP binnen de Vlaamse Regering? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Hoe een en ander in
een samenhang te brengen met nadere uitwerking van gezamenlijke belangen van ontwikkeling van bedrijvigheid in de
Albertknoop? (zie agendapunten hierna!)
> Kan met ondersteuning van de deelnemende bestuurlijke partijen door de stad Maastricht gestreefd worden naar een convenant met de Belgische steenbakkers voor alternatieve leemwinning op aanpalend Nederlands grondgebied? Dit voor zover
alsnog door de steenbakkers vrijwillig van reeds vergunde leemwinning in het betreffende deelgebied wordt afgezien.
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2 Afgebakende
samenwerkingsthema’s
2.2 GRENSOVERSCHRIJDEND
BEDRIJVENTERREIN
2.1 Leemwinning Zouwdal
2.2 Grensoverschrijdend bedrijventerrein
Binnen
de Albertknoop worden aan beide zijden van de grens nieuwe bedrijventerreinen gepland en ontwikkeld. Gelet op de ver2.3 Reservering
Cabergkanaal
schillende regelgevingen
die van toepassing zijn op deze gebieden en rekening houdende met de noodzaak tot een wederzijdse
2.4 Grensoverschrijdende
verkeersontsluiting
afstemmingwonen
van deze bedrijventerreinen op mekaar, moet men snel de nodige afspraken maken. Verder moet deze wederzijdse
2.5 Grensoverschrijdend
afstemming leiden tot een kwalitatieve meerwaarde voor beide toekomstige bedrijventerreinen.
Enerzijds wil de stad Maastricht, in aansluiting op de ontwikkelingen op Vlaams grondgebied, een bedrijventerrein ontwikkelen dat de naam “Albertknoop” zal krijgen. In opdracht van Maastricht heeft het studiebureau Haskoning daartoe een concept
van een verkavelingplan uitgewerkt (juni 2005) voor wat betreft de eerste fase, met reeds een eerste visie op een tweede fase
(totaal 50 ha). De eerste fase behelst een bedrijventerrein voor kleine en middelgrote ondernemingen en grenzend aan
Europark op Vlaams grondgebied. De ontsluiting via Nederland zal geschieden via een nieuw aan te leggen spoorweglaan,
parallel aan de spoorbaan en met een hoofdontsluitingsweg over het bedrijventerrein Lanakerveld, aansluitend op de 2de
Carabinierslaan in Veldwezelt. Deze aansluiting zou slechts in een tweede fase gerealiseerd worden, waarbij tussen de groene
rand van het Zouwdal en de hoofdontsluitingsweg één enkele rij bedrijfskavels zou worden gesitueerd. Over het definitieve
tracé van deze hoofdontsluitingsweg bestaat nog discussie. Tevens zal deze “westelijke ringweg” rond Maastricht moeten kaderen binnen een ruimere visie op de verkeersafwikkeling binnen de grensregio.
Aan Vlaamse zijde plant de gemeente Lanaken de aanleg van het bedrijventerrein Europark 2 (inbreiding bedrijventerrein), dat
enerzijds zal aansluiten bij het bestaande bedrijventerrein Europark en anderzijds aan het Nederlandse bedrijventerrein. De totale oppervlakte aan bedrijventerrein aan Vlaamse kant wordt daardoor 230 ha. Dit bedrijventerrein zal ontsloten worden enerzijds
via de Maastrichterweg en op termijn via de hoofdontsluitingsweg over het Nederlandse bedrijventerrein, anderzijds door de
spoorverbinding Lanaken-Maastricht, die gereactiveerd zal worden. Deze reactivering maakt onderdeel uit van een INTERREG IIIAproject. De gemeente Lanaken heeft een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opgericht dat zal instaan voor de ontwikkeling van
het nieuwe bedrijventerrein en de aanleg van de spoorinfrastructuur op Vlaams grondgebied. Het bedrijventerrein zal zich richten naar industrie met een spoorgebonden karakter.
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Het bedrijventerrein Europark grenst op zijn beurt aan het ENA-project. Binnen het kader van dit ENA-project plant het Vlaams
Gewest nog eens 60 ha bijkomende bedrijventerreinen voor watergebonden activiteiten ten zuiden van het Europark, tussen
het verbindingskanaal Briegden-Neerharen en het Albertkanaal enerzijds en de grens anderzijds.
De realisatie van dit grensoverschrijdend bedrijventerrein brengt bijgevolg een aantal uitdagingen met zich mee.
> Er moet een oplossing worden gevonden voor het tracé van de hoofdontsluitingsweg alsook voor de grensoverschrijdende aansluiting van wegen en infrastructuur op de bedrijventerreinen zelf. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de conclusies gemaakt binnen de Zouwdalstudie. Zo moet aandacht besteed worden aan de grensoverschrijdende regulering van de
waterhuishouding, aan het recreatieve grenspad en natuurverbindingszones, aan de aanleg van de buffergebieden tussen het
Zouwdal en de industriezones, aan de beeldkwaliteit en aan de natuurcompensaties.
> De typologie van de bedrijventerreinen is verschillend: aan Vlaamse zijde plant men zwaardere industrie, terwijl aan
Nederlandse zijde geopteerd wordt voor kleinere bedrijven. Dit bemoeilijkt de aansluitbaarheid van beide types van bedrijventerreinen, niettegenstaande deze aansluitbaarheid een must is. Zo moet rekening worden gehouden met een verschillende milieuwetgeving in Vlaanderen en Nederland, waarbij grensoverschrijdende milieuhinder moeilijk aanpakbaar wordt (terwijl daar toch een noodzaak toe bestaat aangezien de op korte afstand gelegen bestaande en geplande woningen aan de
westrand van Maastricht).
> Naar ruimtelijke inrichting en stedenbouwkundige voorschriften toe moeten beiden types van bedrijventerreinen maximaal
op mekaar worden afgestemd, om zoveel mogelijk eenzelfde “beeld” te krijgen.
> Onderzocht moet worden in welke mate een gemeenschappelijk parkmanagement kan worden uitgewerkt.
> De reactivering van de spoorlijn Lanaken-Maastricht en de daaraan gekoppelde uitbreiding van het bedrijventerrein Europark,
doet de gemeente Lanaken streven naar een bedrijventerrein voor spoorgebonden bedrijven. Deze visie strookt niet met de
watergebonden visie van het Vlaams Gewest voor het ENA-project.
Vragen/afspraken
> Op welke wijze kan dit grensoverschrijdend bedrijventerrein worden gerealiseerd, door de verschillende typologie (industrie
en kleine ondernemingen) maximaal op mekaar af te stemmen?
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Op welke wijze kunnen de verschillende milieunormeringen met mekaar verzoend worden op zo'n manier dat geen grensoverschrijdende milieuhinder ontstaat? Kan een Globaal Geïntegreerd Strategisch Project een oplossing bieden? Wie zal instaan
voor de financiering van dit gemeenschappelijk project? Biedt dit nieuwe mogelijkheden op het vlak van Europese fondsen?
> Op welke wijze kan de ruimtelijke inrichting van de bedrijventerreinen op mekaar worden afgestemd om tot één “beeld” te
komen? Hoe kunnen de twee verschillende bedrijventerreinen op mekaar worden afgestemd?
> Op welke wijze kan de gemeente Lanaken de nodige voorwaarden opleggen aan toekomstige bedrijven, ermee rekening houdend dat de ruimtelijke planning binnen het ENA-gebied tot de Vlaamse taakstelling behoort?
> Hoe is het Lanakense bedrijventerrein voor spoorgebonden bedrijven verenigbaar met het ENA-project voor watergebonden
bedrijven?
> Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de ontwikkelingen aan Vlaamse zijde geen verstoring van het Zouwdal met zich meebrengen of hinder zullen veroorzaken voor de woongebieden in de omgeving?
> Hoe kan de ontsluiting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein (ontsluitingsweg en daarop aansluitende wegen en
infrastructuur) het best verlopen? Moet dit niet kaderen in een ruimere benadering van de verkeersafwikkeling binnen de
regio (zie ook thema 4 Grensoverschrijdende wegeninfrastructuur)? Welke gevolgen heeft een mogelijke ontsluiting van de
Maastrichtse westelijke ring op de 2de Carabinierslaan in Veldwezelt voor de gewestwegen N2 en N 78 en de dorpskern van
Veldwezelt?
> Kan voor het beheer van het bedrijventerrein gedacht worden aan een grensoverschrijdende beheersstructuur die instaat
voor het parkmanagement?
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2 Afgebakende
samenwerkingsthema’s
2.3 RESERVERING
CABERGKANAAL
2.1 Leemwinning Zouwdal
2.2 Grensoverschrijdend bedrijventerrein
HetCabergkanaal
Cabergkanaal, in traktaat tussen België en Nederland vastgelegde reservering, een verbinding tussen het Julianakanaal en
2.3 Reservering
het Albertkanaal,
vormt een apart thema. Dit traktaat is in de jaren 1860 gesloten tussen België en Nederland en sindsdien als
2.4 Grensoverschrijdende
verkeersontsluiting
verplichte reservering
in streek- en bestemmingsplannen opgenomen. Over nut en noodzaak van deze reservering wordt sinds
2.5 Grensoverschrijdend
wonen
2000 weer discussie gevoerd. Feit is dat het handhaven van de reservering een forse wissel trekt op de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied Albertknoop. Hieronder volgen de standpunten van de betrokken overheden bij dit onderwerp.
Standpunt provincie Nederlands-Limburg
In het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg; 2001) is er heel bewust voor gekozen om de reservering voor dit kanaal niet
langer na te streven en feitelijk ongedaan te maken. Door de uitbreiding van het sluizencomplex bij Ternaaien (ten zuiden van
Maastricht) is er geen behoefte meer aan het Cabergkanaal. Bovendien wegen de kosten voor de aanleg niet op tegen de verwachte economische baten. Voor een goede ontwikkeling van het Lanakerveld werkt het ruimtebeslag van de reservering ook
zeer verstorend.
Standpunt provincie Belgisch-Limburg en de gemeente Lanaken
Er is geen aantoonbaar nut en noodzaak voor het handhaven van de reservering.
Standpunt stad Maastricht
Maastricht houdt de reservering toch open vanwege de door Rijkswaterstaat (RWS) gewenste optie om op termijn vierlaagscontainervaart over de Maas naar Luik mogelijk te maken. Daarvoor zouden enkele bestaande Maasbruggen beweegbaar gemaakt moeten worden, wat zal zorgen voor onaanvaardbare filevorming in het Maaskruisende verkeer. Indien RWS deze optie openhoudt, kan
een Cabergkanaal dienen om die vierlaagscontainervaart naar Luik over te nemen.
Om uit dit dilemma te komen heeft de stad Maastricht in de Zouwdalstudie een mogelijk alternatief tracé voor het Cabergkanaal
opgenomen. Dat tracé is in die studie gekoppeld aan de 500 m brede groenzone van het feitelijke Zouwdal en zou dan geen

42 _ d e

a l b e rtk n o o p

belemmering meer vormen voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouw- en bedrijventerreinen. Dit alternatief is nog niet
besproken met de rijksoverheden.
Standpunt Vlaams Gewest en het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Op vraag van de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie heeft onlangs een nieuwe verkenning Cabergkanaal plaatsgevonden naar nut en noodzaak voor de scheepvaart en als bypass bij hoogwater. De aanleg van het Cabergkanaal heeft voor de
korte termijn weinig toegevoegde waarde voor de scheepvaart. RWS erkent dat er voor de korte en middenlange termijn geen
behoefte is aan de vierlaagscontainervaart (in het Luikse stelt containervaart nog niets voor; bovendien moeten zo'n 15 bruggen aangepast worden).
De vermelde commissie doet geen uitspraak over de opportuniteit op lange termijn van het Cabergkanaal als vaarweg.
Het nut van het Cabergkanaal op langere termijn als bypass bij hoogwater wordt nader onderzocht in het kader van de Integrale
Verkenning Maas.
Vragen/afspraken
> In de stuurgroep Albertknoop is het standpunt ingenomen dat aandringen bij de hogere overheden voor opheffing van het
traktaat alleen zin heeft als de 4 betrokken lagere overheden het hierover met elkaar eens zijn. Alleen bij een eenduidige
keuze hiervoor van beide provincies en beide gemeenten kan een oproep daartoe aan de Belgische en Nederlandse regering
succesvol zijn. De belangrijkste vraag is derhalve of deze partijen tot een eenduidig standpunt in dit dossier kunnen en willen komen? Zijn er afspraken nodig en mogelijk voor studie naar een alternatief tracé, voor zover toch de omleiding op enig
moment wordt gewenst?
> Concreet betekent dat een keuze voor opheffing van de reservering òf eventueel ook nog een mogelijke keuze voor een ander
tracé, waarbij het Maastrichtse idee besproken en getoetst moet worden op haalbaarheid.
> Voor beide opties zal een kritisch tijdpad in beeld moeten worden gebracht, zeker aangezien de kortetermijnvoornemens van de
stad Maastricht t.a.v. de woningbouw- en bedrijventerreinontwikkeling in het gebied van Lanakerveld en de Belgische wens om
op de tracélocatie een nieuw economisch steunpunt voor watergebonden industriële bedrijvigheid te ontwikkelen en aan te leggen. Zijn hier belangen te verenigen van zorgvuldig afwegen en toch voortvarend werken en samen druk leggen naar traktaat
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bevoegde centrale overheden. Welke rollen kunnen door de provincies gespeeld worden?
> Bij haar werkbezoek aan de provincie Nederlands-Limburg op 11 mei 2005 heeft de Nederlandse minister van VROM,
mevrouw Dekker, toegezegd dit dossier actief te willen coördineren op rijksniveau met de andere departementen. Zij is van
mening dat eerst de betrokken Nederlandse overheden op een eenduidige lijn moeten zien te komen vooraleer hierover met
de Belgische overheid verder gepraat wordt. Om een doorbraak in dit dossier te bewerkstelligen, heeft de stad Maastricht
recent een brief gezonden naar de minister van Verkeer en Waterstaat met de concrete vraag om een duidelijk standpunt in
te nemen ten aanzien van de realiteitswaarde van vierlaagscontainervaart naar Luik.

2 Afgebakende
samenwerkingsthema’s
2.4 GRENSOVERSCHRIJDENDE
VERKEERSONTSLUITING
2.1 Leemwinning Zouwdal
2.2 Grensoverschrijdend bedrijventerrein
De Cabergkanaal
ontwikkelingen van het regionaal bedrijventerrein Europark op Belgisch grondgebied en Albertknoop op Nederlands grond2.3 Reservering
gebied enerzijds
en in een latere fase de watergebonden regionale bedrijventerreinen Lanakerveld in het Economisch Netwerk
2.4 Grensoverschrijdende
verkeersontsluiting
van het Albertkanaal
2.5 Grensoverschrijdend
wonen (109 ha) anderzijds, zullen heel wat bijkomend verkeer genereren.
Het Europark ligt aan het Albertkanaal en is zodoende gekoppeld aan alle Belgische, Nederlandse en Duitse steden en havens.
Het verbindingskanaal van Briegden-Neerharen zorgt voor de ontsluiting naar de Kempen en het Maasland (voor beperkte tonnages).
Door het projectgebied loopt de te reactiveren spoorlijn Hasselt-Maastricht. De heropening van deze spoorlijn wordt uitgebouwd in het kader van de ontsluiting tussen beide Sappi-vestigingen enerzijds en het uitbouwen van een overslagcentrum
anderzijds. Op langere termijn wenst men ook de verbinding tussen Hasselt en Maastricht te reactiveren. In het Spartacus-plan
wordt deze verbinding ook voor personenvervoer (light-rail) opgenomen. De ontsluiting naar het hoofdwegennet in België en
Nederland gebeurt via de secundaire wegen (N78 en N2) naar het hoofdwegennet (E313 Tongeren, E314 Maasmechelen en E25
Maastricht).
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De noordelijke ontsluiting van Europark gebeurt via België hoofdzakelijk via een weg naast het Albertkanaal en wordt verbonden met de N77 (Maastrichterweg) ten oosten van het kanaal. Het zuidelijk deel wordt ontsloten via het bedrijventerrein
Albertknoop op Nederlands grondgebied. De geplande omleidingsweg voor het bedrijventerrein Europark kan ten zuiden van
Smeermaas voortijdig afbuigen naar het zuiden zodat minder woongebieden moeten doorsneden worden (woonkern
Smeermaas). Deze weg gaat onder het spoor door en wordt verbonden met de nieuwe weg die Maastricht plant vanaf de Maas
naar zijn bedrijventerrein. Ter hoogte van Nederland gaat deze tracéreservering door cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol verklaard gebied.
In de wegenwerken van de bedrijvenzone Albertknoop is tevens een ontsluiting opgenomen over Lanakerveld naar de N2. 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.
Aan Belgische zijde wordt gepleit voor een routering van de Bosscherlaan 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 technisch of
financieel opgelost moeten worden en waarbij onder andere de streefbeeldstudie N78 een kader moet scheppen. Probleem
daarbij is dat voor het Vlaams Gewest grensovergangen in het algemeen geen thema zijn en er is dus ook weinig beleidsmatige (in termen van middelen) aandacht.
Voor de toeleiding van wegen naar Maastricht moet een besluit genomen worden of dat gebeurt via Bilzen (N2) of via Riemst
(N79). Voor Maastricht is de toeleiding via de N2 het meest geschikt (aanhaking op de daartoe berekende Via Regia), maar deze
optie geeft leefbaarheidsproblemen op Belgisch grondgebied. De leefbaarheid van een aantal kernen Lanaken-Veltwezelt,
Waltwildert en Mopertingen-Bilzen worden hierdoor aangetast. De optie van de N79 geeft dan voor Maastricht problemen. De
huidige doorsnijding van bestaande Maastrichtse woonwijken en het nu al zeer grote verkeersaanbod leidt tot veel klachten van
omwonenden. Een alternatief om de N79 te gebruiken en voor Maastricht aan te haken op de N2 (rotonde Veltwezelt) lijkt geen
goed compromis (grote omrijfactor). De gemeente Riemst vraagt bovendien voor de N79 een selectie als secundaire weg type
II omwille van de doortochtenproblematiek. De secundaire wegen N78 en N2 zijn niet afgestemd om dit extra vrachtverkeer af
te wikkelen.

(zie kaarten 19 en 20)
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Vragen/afspraken
> Bij de discussienotitie “Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan” (PVVP) , een discussienotitie wegverkeer van de provincie
Nederlands-Limburg, werd het grensoverschrijdend aspect ingebracht. Bij de studie “Maaskruisend verkeer” een initiatief
van de stad Maastricht, zal een projectgroep gestart worden met deelname van de betrokken Belgische partners. Maastricht
zal bij de herziening van haar mobiliteitsplan het grensverkeer mee onderzoeken.
> Het doel is om ook een afzonderlijk grensoverschrijdend onderzoek uit te voeren rond wegeninfrastructuur om na te gaan hoe
economische ontwikkelingen en kansen in de ruime regio kunnen worden ondersteund door beleid voor personen- en goederenverkeer, zonder rekening te houden met de landgrenzen. Binnen deze studie moet o.a. de ontsluiting van het bedrijventerrein Albertknoop en de macro-ontsluiting van Maastricht onderzocht worden. Hiervoor is een grensoverschrijdende samenwerking nodig tussen het Vlaams Gewest Administratie Wegen en Verkeer (AWV) en AROHM, de provincie Belgisch-Limburg,
de stad Maastricht, de gemeenten Lanaken en Riemst en de provincie Nederlands-Limburg en het Nederlandse Ministerie van
Verkeer en Waterstaat noodzakelijk.
> Om een optimale grensoverschrijdende ontsluiting van de regio te verkrijgen, is het in eerste instantie noodzakelijk de
wegencategorisering van de twee provincies op elkaar af te stemmen. Willen we dat nastreven en is dit haalbaar? Het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Rijn, Schelde Delta onderzoekt dit momenteel, nl. welke verkeersmodellen en databestanden in Nederland en Vlaanderen bestaan er en hoe deze aan elkaar kunnen gekoppeld worden. De opdracht voor deze
studie is verleend aan de Nederlands-Vlaamse combinatie Ecorys-Resource Analysis en zal in juli 2005 klaar zijn. Het eerste
deel van de studie zal dus een situatiebeschrijving zijn, zonder al eindoplossingen aan te dragen.
> Hoe pakken we dat aan? Ook bij de herziening van het RSV, waarvan de voorbereidende werken reeds starten in 2006, moeten de knelpunten opgelost worden in de verkeersverbindingen met Nederland. Is een verbetering van de A69 (EindhovenHasselt) reeds een voldoende ontlasting voor het doorgaand verkeer richting Luik op de A2? Is er een betere aansluiting nodig
tussen de A2 en de E3 ter hoogte van Maastricht? Wat met het grensverkeer? Voorts moet een goede afstemming tussen het
onderliggend wegennet (regionaal/lokaal) en hoofdwegennet (snelwegen) concreet worden uitgewerkt rond Maastricht. Wij
stellen voor om een extern studiebureau aan te stellen voor deze studie.
> Welke opdracht en financiering? Een werkgroep moet dit verder onderzoeken.
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2 Afgebakende
samenwerkingsthema’s
2.5 GRENSOVERSCHRIJDEND
WONEN
2.1 Leemwinning Zouwdal
2.2 Grensoverschrijdend bedrijventerrein
In de
euregionale ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei wordt een relatie gelegd tussen het project Albertknoop en de ont2.3 Reservering
Cabergkanaal
wikkeling vanverkeersontsluiting
kleinschalige woningbouwmogelijkheden aan de oostrand van Maastricht.
2.4 Grensoverschrijdende
2.5 Grensoverschrijdend wonen
Het als zodanig ervaren knelpunt op het gebied van wonen, is de toenemende druk op de Belgische woningmarkt vanuit
Nederland en in dit geval met name Maastricht. Doordat de gemeente Lanaken op het gebied van wonen slechts een beperkte,
lokale functie heeft (vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen), is er sprake van een zekere verdringing op die woningmarkt,
die ten koste gaat van de eigen Lanaakse bevolking. Feit is dat 22 % van de bevolking van Lanaken de Nederlandse nationaliteit
bezit. Tegelijkertijd heeft de Belgisch-Limburgse studie naar de afbakening en kenmerken van de Limburgse woningmarkten
vastgesteld dat Lanaken behoort tot de 6 gemeenten waar “pieken” worden vastgesteld rond de gemiddelde grondprijzen en
dat de hoge grondprijs in de niet-stedelijke gemeente Lanaken wordt veroorzaakt door de druk vanuit Maastricht.
Bij de Belgische gemeenten (ook de gemeente Riemst moet hier vermeld worden) en de provincie is het beeld ontstaan dat de
stad Maastricht bepaalde woonmilieus te weinig ontwikkelt en/of daar de ruimte niet voor wil/kan bieden, waardoor vermelde
verdringing plaatsvindt. Om dat beeld te objectiveren, is het allereerst zaak dat de stad Maastricht inzicht biedt in de op stapel
staande woningbouwplannen voor de komende 5 tot 10 jaren.
Daarnaast is het ontegenzeggelijk zo, dat de gemeenten Lanaken en Riemst deel uit maken van het woningmarktgebied rond
Maastricht. De provincie Limburg (NL) heeft onlangs een provinciale woonvisie gemaakt, die de diverse woningmarktregio's aan
het uitwerken zijn in regionale woonvisies. De regio Maastricht-Mergelland is zo'n regio, die echter bij de landsgrens ophoudt.
Het is dus logisch en noodzakelijk om vanuit deze regio nadere afstemming te zoeken met beide vermelde Belgische gemeenten. De discussie over de grensoverschrijdende migratie moet ook in objectieve banen geleid worden. Dit is noodzakelijk om
het overlegproces over de woningbouw verder op gang te helpen en de woonfunctie van met name de gemeente Lanaken te
kunnen bepalen.
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De regionale woonvisie Maastricht en Mergelland 2005-2009 vermeldt: "Uit de factoren die verhuisbewegingen over de nationale grenzen heen beïnvloeden (nationale fiscale en sociale regelgeving, prijsontwikkelingen van woningen en grond) valt op
te maken dat de mogelijkheden voor een aanpak op regionale schaal klein zijn. De verschillen in nationale regelgeving zullen
op Europese schaal moeten worden aangepakt. Verschillen in prijzen van grond en woningen zijn een gevolg van de vrije marktwerking en bovenregionaal ruimtelijk beleid.
Op regionaal niveau kan enkel worden gestuurd op afstemming van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering. Dat houdt in:
> afspraken maken tussen grensgemeenten over de omvang en invulling van een woningbouwprogramma
> binnen de regio Maastricht-Mergelland inzetten op een hoogwaardige invulling van de nieuwbouw: nadruk op grotere koopwoningen en een aantrekkelijke woonomgeving o.a. buitenplaatsen in de groene gordel aan de oostkant van Maastricht,
naast het bouwen voor specifieke doelgroepen als ouderen en jongeren. Vertrek van inwoners als gevolg van ontbrekend aanbod kan hierdoor worden verminderd."
Aan de 2de opdracht wordt momenteel invulling gegeven in de regionale woonvisie Maastricht-Mergelland. Voor de concretisering van deze opdracht wil de regio samenwerken met de provincie en in afstemming met de andere regiogemeenten. Het doel
daarbij is een betere balans in de regionale samenwerking te krijgen.
De gemeenten Lanaken en Riemst vallen nadrukkelijk binnen de invloedssfeer van Maastricht wat betreft het wonen. De
gemeente Lanaken beschikt over een ruime plancapaciteit voor woningbouw. Voor de planperiode 2002-2017 zullen 517 kavels
vrij op de markt komen (nu nog onbebouwde percelen) en 30 kavels ingevolge splitsing van bouwpercelen. Vanuit dit gegeven
heeft de stad Maastricht in haar concept-woonvisie aangegeven in overleg met beide provincies en de gemeenten Lanaken en
Riemst te willen komen tot wederzijdse afstemming van de woningbouwprogramma's.
In het kader van het bestuurlijk overleg Albertknoop is door de stad Maastricht bestaand materiaal over de woningmarkten aan
beide zijden van de grens geanalyseerd. Daaruit heeft de stad Maastricht de conclusie getrokken dat er nog wat aanvullend onderzoek nodig is vooraleer grensoverschrijdende afspraken gemaakt kunnen worden. Elementen die daarbij aan de orde komen, zijn:
> hoe ziet de woningbehoefte er met name kwalitatief uit?
> wat is de plancapaciteit (aantallen, soorten woonmilieus)?
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> welk beleid wordt er gevoerd om de woningbehoefte zoveel mogelijk op eigen grondgebied te accommoderen o.a. ter hoogte van de oostkant van Maastricht naast de reeds in ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties in Maastricht en Eijsden?
Het voorstel van de stad Maastricht is om op basis van een dergelijk onderzoek met de gemeenten Lanaken en Riemst een overleg te starten om de noodzaak, wenselijkheid en haalbaarheid van onderlinge afspraken in beeld te brengen. Het gaat daarbij
dus niet om een grootse visie, maar om concrete afspraken over de woningbouwplanning voor de komende jaren aan weerszijden van de grens. Ook zouden Maastrichtse corporaties hun woningbouwinspanningen in het verlengde van dergelijke afspraken moeten kunnen uitbreiden naar daarvoor in aanmerking komende bouwlocaties in bijvoorbeeld Lanaken en Riemst.
Vragen/afspraken
> De stad Maastricht zal de Belgische partners op een adequate manier inzicht geven inzake de op stapel staande woningbouwplannen voor de komende 5 tot 10 jaren voor wat betreft de in het geding zijnde woonmilieus.
> Kan ingestemd worden met de beschreven aanpak van een beperkt onderzoek?
> Is de directe ligging van de gemeente Lanaken t.o.v. de stad Maastricht geen aanleiding om de huidige status van deze
gemeente in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ter discussie te stellen? De uitkomsten van vermeld onderzoek zullen
een andere status naar verwachting bevestigen.

3 Manier van aanpak/strategie/tactiek >>
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3 Manier
van
aanpak/strategie/tactiek
Stuurgroep
Albertknoop
Er is een Stuurgroep Albertknoop opgericht. Deze Stuurgroep zal 1x per 2 maanden bij elkaar komen.

Deelnemers
Bestuurders van beide provincies Limburg, de gemeenten Lanaken en Maastricht en vertegenwoordigers van de rijksoverheden,
geassisteerd door ambtelijke medewerkers, die ook een rol spelen in de werkstructuur zoals hierna geschetst. In algemene zin
zijn de volgende afspraken gemaakt of te maken: de rijksoverheden moeten en zullen bij het project betrokken worden.

Afspraken daartoe zijn inmiddels gemaakt.
Namens het kabinet van minister Keulen van het Vlaams Gewest zal de heer Rik van de Konijnenburg deelnemen aan het project. Namens minister Dekker aan Nederlandse zijde zal de heer Vincent van der Werff deelnemen.

Werkwijze
Er wordt gestreefd naar het stapsgewijs oplossen van alle knelpunten. Zonder nader overleg in de stuurgroep of consultatie
vooraf zullen er door één van de deelnemers aan het overleg binnen hun bevoegdheden geen onomkeerbare beslissingen in
het gebied genomen worden, die de geschetste thema's voor het overleg raken. De stuurgroep maakt afspraken over inzet van
menscapaciteit en eventueel gezamenlijke financiering van onderzoek, uitwerking en realisatie. Het stuurgroepoverleg heeft
wisselend bij elk van de partijen zijn plaats van samenkomen.
Ambtelijke werkgroep
Om het totale project te kunnen beheersen, is een goede continuïteit biedende werkstructuur noodzakelijk. Deze moet nog verder worden uitgewerkt. Vast staat, dat er ambtelijke capaciteit moet worden ingezet om het stuurgroepoverleg kwalitatief voor
te bereiden en (vervolg)acties te kunnen invullen.
De eerste gedachten zijn:
> per thema één of meer werkgroepen, die doelgericht verdere stappen voorbereiden, tussentijds afstemmingsoverleg voeren.
Binnen elke werkgroep worden bij de start streefdoelen en een planning van de aanpak en te verwachten inzet van middelen

52 _ d e

a l b e rtk n o o p

en menskracht afgesproken. Elke partij laat minimaal één ambtelijke representant participeren in de werkgroep, tenzij anders
wordt afgesproken.
> De initiatiefverantwoordelijkheid voor vervolgacties voor elk van de thema's wordt gekoppeld aan één van de ambtelijke
deelnemers, die hun bestuurder in het stuurgroepoverleg assisteren. De betreffende initiatiefverantwoordelijke is voor
zijn/haar thema inbrengend en toelichtend woordvoerder in het stuurgroepoverleg.
> Volgende inititiefnemers worden voorgesteld:
- grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop: William Vancleynenbreugel, gemeente Lanaken
- leemwinning : Ingrid Erlingen, provincie Belgisch-Limburg
- reservering Cabergkanaal: Léon Roomans, provincie Nederlands-Limburg
- grensoverschrijdende wegeninfrastructuur: Kristien Lefeber, provincie Belgisch-Limburg
- grensoverschrijdend wonen: Eric Gruisen, stad Maastricht
> De initiatiefverantwoordelijken komen minimaal 1 x per 2 maanden tussentijds bij elkaar in een centraal coördinatieplatform,
dat de agenda van het stuurgroepoverleg voorbereid en verder de voortgang van de verschillende werkgroepen en de afstemming bespreekt en verder vanuit het totaal overzicht nieuwe en/of aangepaste acties formuleert.
> Dit platform zet ook de acties uit op basis van beslissingen van de stuurgroep en informeert de betrokken bestuurders van
elke partij tussentijds over de uitkomst van relevante acties.
> Elke werkgroep maakt afzonderlijk afspraken over taakverdeling, frequentie, vorm en locatie van overleg.
Projectcoördinatie
Het centrale coördinatieplatform en ook verder de continuïteitsaspecten van het overleg en de werkstructuur vragen om een
kwalitatieve projectcoördinatie, die daarvoor voldoende tijd beschikbaar heeft, volume nader te bepalen. Gedacht wordt aan
een externe, in te huren persoon. Over de betaling daarvan zullen nadere afspraken worden gemaakt.

4 Planning >>
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4 Planning
Als wij op een gefragmenteerde manier naar dit unieke gebied blijven kijken, zal het effect van elke ingreep verwaarloosbaar zijn bij het streven naar een kwalitatieve ontwikkeling van de Albertknoop als geheel. Ontwikkelingen zullen worden
tegengewerkt door ontwikkelingen aan de andere zijde van de grens; latere ontwikkelingen zullen als desinvestering worden bestempeld.
Met dit project beogen wij voornamelijk de dialoog over het gewenst functioneren van het grensoverschrijdend bedrijventerrein
na te streven. De andere thema's, namelijk de leemontginning, de grensoverschrijdende verkeersontsluiting en het wonen, zijn
nodig om het initieel project in goede banen te leiden.
Vandaar ook dat op korte termijn een kleine werkgroep zal gestart worden om de micro-ontsluiting van het bedrijventerrein
grensoverschrijdend te onderzoeken. Hiervoor wordt eind augustus-begin september met de Administratie Wegen en Verkeer
van het Vlaams Gewest, de stad Maastricht en de gemeente Lanaken en de provincie Belgisch-Limburg een overleg gestart.
Op langere termijn moet men aansturen bij de rijksoverheden op aanwijzing van het grensoverschrijdend bedrijventerrein
Albertknoop als “pilot” met experimenteerruimte voor regelgeving, beheer en denkbaar zelfs grensoverschrijdende exploitatie.
Men zal een gezamenlijke studie- en uitwerkingsopdracht uitschrijven voor een totaalplan op basis van de verschillende wensen voor inrichting, beheer en exploitatie voor dit bedrijventerrein, te financieren door beide provincies. Op basis daarvan kan
men de rijksoverheden aanspreken op het toestaan van uitzonderingssituaties.
Acties
1 Aankaarten pilot bij rijksoverheden
Dit is al voor de Nederlandse zijde op 11 mei 2005 gedaan bij minister Dekker. Zij zal dit met haar collega's van het Ministerie
van Economische Zaken (EZ) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) opnemen; regio heeft voortouw,
VROM ondersteunt.
2 Formuleren opdracht voor totaalplan bedrijvenlocatie Albertknoop, Nederlands en Belgisch deel
Initiatiefnemers: voorbereiding beide gemeenten
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Termijn: juli -oktober 2005
Attentiepunten:
- aanbesteding
- opdrachtgevers zijn de beide gemeenten; voor juli 2005
- de financiering door de beide provincies aan de hand van het voorbeeld ontwikkelingsvisie Maasvallei door middel van een
convenant tussen beide provincies (op basis van reeds gemaakte afspraken binnen het bestuurlijk overleg).
3 Vooruitlopend op onderzoek: ontsluitingsproblematiek oppakken met betrokkenheid van AWV
Initiatiefnemers: beide gemeenten
Termijn: augustus - september 2005
Enkel het ontwikkelen van een grensoverschrijdend bedrijventerrein op zich is onvoldoende voor een succesvolle samenwerking. De problemen moeten ook gekaderd worden binnen de andere thema's van leemwinning, reservering Cabergkanaal,
grensoverschrijdende wegeninfrastructuur en grensoverschrijdend wonen.
Leemwinning Zouwdal
Beïnvloeding van dit dossier heeft alleen zin door middel van een rechtstreekse interventie op ministerieel niveau. Er wordt
afgesproken een ad hoc werkgroepje (provincies en gemeenten) met de voorbereiding te belasten. In dat werkgroepje moeten
ook de mensen van de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) en van het coördinatieplatform van het ENA opgenomen worden. Daaraan voorafgaand moet er wel nog een open vooroverleg met steenfabrikant Heylen hebben plaatsgevonden. Doel van de werkgroep is om het dossier zo goed mogelijk te documenteren met zo weinig mogelijke knelpunten (dus
inclusief deals met exploitanten) als voorbereiding voor het gesprek met de minister.
Acties
1 Overleg met steenfabrikant Heylen
Initiatiefnemers: gemeente Maastricht en provincie Belgisch-Limburg
Termijn: vanaf 9 mei 2005, af te ronden in najaar 2005
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2 Instellen werkgroep.
Initiatiefnemer: provincie Belgisch-Limburg
Termijn: na duidelijkheid rond compensatievoorstel
3 Afspraak maken met minister.
Initiatiefnemer: provincie Belgisch-Limburg
Termijn: na completeren dossier door werkgroep
Resevering Cabergkanaal
Actie richting rijksoverheden heeft pas zin als de stad Maastricht op één lijn zit met de andere partners. Tijdens het overleg met
minister Dekker is afgesproken dat een gezamenlijk overleg tussen de Nederlandse overheden noodzakelijk is. VROM zal daarbij coördineren. Inmiddels worden in overleg met VROM bestuurlijk ook directe contacten gelegd met Rijkswaterstaat om tot de
gewenste verduidelijking te komen.
Actie
Organiseren breed overleg
Initiatiefnemer: provincie Nederlands-Limburg
Termijn: 2005
Resultaten overleg bepaald verdere acties
Grensoverschrijdende verkeersontsluiting
Het uitvoeren van een gezamenlijk en structureel onderzoek op een groter schaalniveau naar de infrastructurele problematiek
van Maastricht/Lanaken. Daarbij moet ook de problematiek van het Maaskruisend verkeer betrokken worden. Alle mobiliteitsafdelingen van de deelnemers worden betrokken bij de begeleiding en uitvoering van dat onderzoek en de conclusievorming.
Vooraf is terugkoppeling nodig naar de provinciale portefeuillehouders.
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Actie
Starten van een werkgroep om de inhoud van het onderzoek en de financiering te onderzoeken.
Initiatiefnemers: beide provincies met AWV
Termijn: najaar 2005
Grensoverschrijdend wonen
In samenwerking met de provincies Belgisch- en Nederlands-Limburg zullen de gemeente Lanaken en de stad Maastricht een
verkenning uitvoeren naar grensoverschrijdende wooneffecten. Onderkend wordt dat dit gevolgen kan hebben voor een mogelijk andere functie van Lanaken bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Van de kant van Maastricht wordt nadien eventueel het initiatief genomen om in overleg met VROM de mogelijkheden te onderzoeken van een wederzijds erkende grensoverschrijdende woningmarkt met eveneens grensoverschrijdende Maastrichtse
woningbouwinitiatieven en financiering.
Actie
Bestuderen onderzoeken en afweging van verdere stappen
Initiatiefnemer: stad Maastricht
Termijn: na de zomer 2005
Communicatie
Het is de bedoeling dit rapport als uitgangspunt te nemen voor verder bestuurlijk overleg binnen de gemeenten en de provincies,
het Rijk en het Vlaams Gewest; met als te verwachten resultaat meer overeenstemming tussen de diverse verantwoordelijke besturen. Zo zal er in het najaar een gezamenlijke bijeenkomst met de provincieraden en de gemeenteraden georganiseerd worden.
Wij zullen ons naar aanleiding van deze nota tot de bestuurders richten met volgende vragen:
1 Delen zij onze uitgangspunten om de Albertknoop als grensoverschrijdend project aan te pakken?
2 Kunnen zij zich vinden in onze probleemanalyse en herkennen zij de problemen die wij aanhalen?

d e a l b e rtk n o o p Planning _ 59

3 Zien zij de problemen en kansen voor het gebied Albertknoop op eenzelfde manier?
4 Gaat men akkoord om elkaar te informeren over plannen die in dit gebied of op dit gebied betrekking hebben?
5 Zijn zij bereid om bestuurlijk actief te zijn om meer afstemming in dit gebied te realiseren en om als dusdanig een concrete
invulling te geven aan dit project?
…

Kaarten >>

62 _ d e

a l b e rtk n o o p

kaart 1 Luchtfoto bestaande situatie - stad Maastricht
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kaart 2 Regionale situering Europark - uit “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” - gemeente Lanaken
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kaart 3 Positionering van het plangebied m.b.t ecologie en

recreatie - uit “Zouwdalstudie” - stad Maastricht

kaart 4 Maastricht stad en landschap uit “Zouwdalstudie” - stad
Maastricht
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kaart 5 Vigerend bestemmingsplan
België en Nederland, uit “Zouwdalstudie”
- stad Maastricht
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kaart 6 Situering binnen het ENA - uit “Duurzame ontwikkeling bedrij-

venterrein Europark Lanaken” - gemeente Lanaken
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kaart 7 Structuurschets Europark - uit “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” gemeente Lanaken
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kaart 8 Rangeerbundel Europark - uit
“Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein
Europark Lanaken” gemeente Lanaken

kaart 9 Toekomstimpressie Europark uit “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” gemeente Lanaken
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kaart 10 Inrichtingsvoorstel Lanaekerveld - uit “Nadere uitwerking

Economisch Netwerk Albertkanaal” (eindrapport) - Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap - ARP
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kaart 11 Fasering Europark - uit “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” -

gemeente Lanaken
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kaart 12 Concept ontsluiting - uit “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” -

gemeente Lanaken
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kaart 13 Groene randstructuren - uit “Zouwdalstudie” - stad Maastricht
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kaart 14 Indicatie geluidscontouren bij volledige uitgifte industrie -

kaart 15 Bedrijventerrein Albertknoop - regionale weg - uit “Zouwdalstudie” -

bedrijventerreinen Albertknoop en Heylen uitgaande van uitruil leemwinningsconcessie (bron: Witteveen + Bos) - uit “Zouwdalstudie” stad Maastricht

stad Maastricht
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kaart 16 Concept blokindeling Maastricht-Lanaken - uit “Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark Lanaken” -

gemeentebestuur Lanaken
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kaart 17 Bouwstenen - natuurontwikkeling - avifauna - uit “Zouwdalstudie” -

stad Maastricht

kaart 18 Bouwstenen - natuurontwikkeling - overige fauna - uit
“Zouwdalstudie” - stad Maastricht
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kaart 19 Ontsluiting bedrijventerrein N78 - uit “Streefbeeldstudie N78” (ontwerp) - AWV
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kaart 20 Totaalbeeld mobiliteit - uit “Euregionale
ontwikkelingsvisie stedelijk netwerk Limburgse Maasvallei”
provincies Belgisch- en Nederlands-Limburg
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COLOFON
Deze startnotitie werd opgesteld door het bestuurlijk overleg Albertknoop. De leden van dit bestuurlijk overleg zijn: de
gemeenten Maastricht en Lanaken, de provincies Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg.

f oto g r a f i e Eddy Daniels, Tongeren v o r m g e v i n g Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie & Onthaal,
Provincie Belgisch-Limburg o p l ag e 500 exemplaren pa p i e r Munken Lynx 115 gr. en 240 gr.
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