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1. Overzicht van de werkzaamheden in de projectperiode 
 
In het eerste werkjaar van de projectperiode (2017) is vooral aan visievorming gedaan. Daar was nood aan, 
aangezien er heel wat belangen, behoeften, bezorgdheden, ambities en claims lagen op het Kolenspoor. De 
neuzen moesten eerst in dezelfde richting worden gezet. Enerzijds moest klaarheid worden geschept in het 
amalgaam aan studies, ontwerpen, denkoefeningen, enz. Deze zijn boeiend en inspirerend maar misten 
onderlinge afstemming. Anderzijds moest alles concreter, tastbaarder en relevanter worden gemaakt voor 
beleidsmakers. Om deze redenen hebben we voluit ingezet op het consulteren van een breed stakeholderveld. 
Eind 2017 is vanuit die consultatie een gedragen, integrale ‘strategische toekomstagenda voor de regio’ 
opgesteld met drie strategische krachtlijnen (zie bijlage 1): het Kolenspoor als een 
- innovatief mobiliteitsnetwerk 
- groen economisch netwerk 
- ruimte om te ontmoeten en te beleven. 
 
Concreet zijn volgende zaken gebeurd in 2017: 
- Het concretiseren van de opdracht, het afbakenen van de scope van het project en kennismaking met het 

projectgebied en de vele lopende en geplande projecten/plannen/initiatieven. 
- Het uitwerken van een globale visie. 
- Het definiëren en valideren van gezamenlijke strategische toekomstagenda. 
- Afstemming met bestaande relevante trajecten en herijking van concrete projecten i.f.v. de toekomstvisie 

(het Z33 City Project, LIRES, Beleidsplan Ruimte Limburg). 
- Het anticiperen op de aangekondigde verkoop van de NMBS-gronden van het oostelijk deel van het 

historische Kolenspoortracé. 
- Consultatie van het brede stakeholderveld met het oog op visievorming, het inventariseren van de 

verschillende belangen en bezorgdheden, en het creëren van draagvlak.  
- Het creëren van een nieuwe manier van werken, met o.a. het installeren van een regiegroep en later een 

projectbureau, een stuurgroep, enz. 
 
Het tweede werkingsjaar van de projectperiode (2018) was een schakeljaar, met een focus op de 
beleidsmatige verankering van deze visie door middel van: 
- de goedkeuring van de ‘strategische toekomstagenda voor de regio’ in provincieraad en gemeenteraden 
- de aankoop van het oostelijke gedeelte van het historische Kolenspoortracé door de provincie (t.w.v. 14,7 

miljoen euro) 
- het gunnen van een opdracht m.b.t. het opstellen van een communicatiestrategie en -plan en (t.w.v. 84.107 

euro incl. BTW) aan Connect 
- het gunnen van een opdracht m.b.t. het uittekenen van een ruimtelijke visie en strategie in functie van de 

uitbouw van een innovatief mobiliteitsnetwerk geënt op het Kolenspoor (kortweg: ‘innovatieve 
mobiliteitsstudie’) (t.w.v. 176.291 euro incl. BTW) aan het consortium Tractebel-MaatOntwerpers-
GranStudio-UAntwerpen.  

De vermelde middelen zijn door de provincie Limburg vrijgemaakt.  
 
Volgende realisaties binnen het strategisch project zijn in 2018 geïnitieerd, getrokken en uitgevoerd door en 
in samenwerking met diverse betrokken actoren en stakeholders, en gedragen en ondersteund door de 
stuurgroep: 
- Beleidsmatige inbedding van de strategische toekomstagenda door ze unaniem – meerderheid + oppositie 

– te laten goedkeuren. 
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- Het opmaken en informeel aftoetsen van een eerste verkennende nota m.b.t. een toekomstige 
governancestructuur.  

- Het verder faciliteren van het dossier rond de aankoop van het oostelijke gedeelte van het historische 
Kolenspoor. 

- Het uitwerken van de offertevraag voor een regiobrede studie m.b.t.  het creëren van een fysieke 
verbindingsas tussen Maasmechelen en Beringen i.f.v. het uitbouwen van een innovatief 
mobiliteitsnetwerk. 

- Het uitwerken van de offertevraag om een communicatiestrategie en -plan op te stellen voor het 
Kolenspoor. 

- Het zoeken naar afstemming tussen LIRES en het strategisch project, dit met als doel synergieën te zoeken 
rond te financieren projecten. 

- Advies verlenen. 
 
Het derde en laatste jaar van de projectperiode (2019) lag de focus op de voorbereidingen voor concrete 
realisaties op terrein, bestaande uit drie elementen:  
- Het opmaken van een geïntegreerde ruimtelijke visie en bijhorend actieplan in co-creatie met alle 

betrokken stakeholders (lijst: zie bijlage 2). Een startnota voor het Kolenspoor als fietssnelweg van de 21ste 
eeuw is opgesteld, waarbij het tracé voor de toekomstige fietssnelweg is bepaald (inclusief aantakkingen 
met andere bestaande, geplande en mogelijke vervoersnetwerken, belangrijke knoop- en mobipunten, 
dwarsdoorsnedes en profielen, randvoorwaarden, etc.). Het bijhorend actieplan zet in op een gefaseerde 
maar snelle uitbouw van de fietssnelweg. Het tracé van deze toekomstige fietssnelweg vormt de 
ruggengraat van een innovatief mobiliteitsnetwerk. Er is een concrete visie ontwikkeld op dat netwerk 
waarbij concrete trajecten, lijnen en knopen voor bestaande, geplande en gewenste (nieuwe) 
vervoersmodi zijn uitgetekend, inclusief een gefaseerde aanpak (acties op korte, middellange en lange 
termijn). Dergelijk netwerk creëert nieuwe opportuniteiten voor economie, wonen en ontspannen, die 
verder zijn verkend samen met stakeholders vanuit een regionale systeemanalyse enerzijds en een 
inventarisatie van lopende en geplande relevante projecten anderzijds. Dit heeft geleid tot een 
geïntegreerde ruimtelijke visie KolenspoorStad/KolenspoorLand, waarbij een tiental ruimtelijke werven zijn 
afgebakend. Deze werven zijn focusgebieden die in een volgende fase kunnen uitgroeien tot 
(piloot)projectgebieden en waar de drie strategische krachtlijnen afzonderlijk of in een combinatie 
samenkomen. De werven vormen experimenteerzones waar het potentieel van de (toekomstige) 
fietssnelweg ten volle kan worden benut in het licht van Bicycle Oriented Development (BOD). Samen 
vormen de werven een parelsnoer van plekken die worden opgeladen met een concreet ruimtelijk en 
maatschappelijk programma. Om dit geïntegreerd ruimtelijk toekomstbeeld en actieplan voor het 
Kolenspoor op te stellen, is de opdracht van het consortium Tractebel uitgebreid van de innovatieve 
mobiliteitsstudie tot het ontwerp van het volledige geïntegreerd toekomstbeeld (t.w.v. ca. 60.000 euro 
incl. BTW).  

- Het uitwerken van een eerste ontwerp van communicatieplan i.s.m. het bureau Connect. Daarbij lag de 
focus op het ontwikkelen van een overkoepelend narratief voor de regio. Dit ‘meta-verhaal’ – het 
Kolenspoor: pionieren met traditie – is binnen het projectbureau ontwikkeld maar nog niet gevalideerd 
door de stuurgroep. De inschatting was om eerst de geïntegreerde ruimtelijke visie af te ronden, zodat 
duidelijk zou worden in welke mate het ontwerp-narratief zou overeenstemmen met visie en actieplan. Er 
is binnen het projectbureau tevens een proeve van mogelijk communicatiemateriaal en een stappenplan 
ontwikkeld om het Kolenspoor naar het bredere publiek te communiceren, maar dit dient nog verder te 
worden verfijnd. 

- Het opzetten van een vitale coalitie en samenwerkingsvorm om de toekomst van het Kolenspoor 
duurzaam te verankeren (governance). De charettes in het kader van de fietssnelweg, de studie innovatief 
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mobiliteitsnetwerk en het geïntegreerd ruimtelijk toekomstbeeld garandeerden multi-sectorale 
betrokkenheid en eigenaarschap. In functie van de nieuwe projectaanvraag dienden tien stakeholders (De 
Lijn, departement MOW, BikeValley, Greenville, VITO Energyville, LRM, POM, s-LIM, Stebo en Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland) een steunverklaring1 in. Alle betrokken gemeentes en de provincie 
engageerden zich in deze projectaanvraag om de visie en actieplan verder te verfijnen en uit te voeren in 
functie van financiële haalbaarheid, een engagement dat op de stuurgroep van 23 januari 2020 werd 
herhaald. Tot slot zijn er heel wat bilaterale, eerder informele gesprekken gevoerd op strategisch niveau 
met stakeholders en dit met als doel om hen te blijven informeren en enthousiasmeren met het oog op 
een toekomstig samenwerkingscharter.  

 
 

2. Een dynamisch strategisch project 
 
Het strategisch project Kolenspoor is continu in verandering. Net zoals de regio. Actoren beslissen om 
bepaalde projecten niet te laten doorgaan of juist te versnellen, accenten verschuiven, nieuwe inzichten 
ontstaan. Doorheen het project hebben accentverschuivingen plaatsgevonden op het vlak van doelstellingen, 
opdrachtomschrijving en timing. 
 
2.1. Doelstellingen 
 
De offertevraag vermeldde volgende tien doelstellingen:  
1. Het kolenspoor ruchtbaarheid geven en dit op de ambtelijke en politieke agenda’s plaatsen.  
2. Het kolenspoor zichtbaar en voelbaar maken door de bovenlokale structuur een menselijke schaal te 

geven via puntsgewijze ingrepen en experimenten op het veld.  
3. Het realiseren van kleinschalige interventies als katalysator voor een grootschaliger hefboomproject op 

regionale schaal.  
4. Het positioneren van het kolenspoor in de strategisch samenwerkingsverbanden rond 

gebiedsontwikkeling, energie en (circulaire) economie.  
5. Het draagvlak voor een gezamenlijk project vergroten door gedeelde winsten te benoemen.  
6. Het zoeken naar synergieën door lopende en geplande initiatieven op elkaar af te stemmen zodat één 

samenhangend project ontstaat.  
7. Het profileren en initiëren van het kolenspoor als netwerk van innovatie (energie, water en circulaire 

economie) door de realisatie van concrete projecten die letterlijk en figuurlijk aantakken op het spoor.  
8. Het verbeelden van het kolenspoor als drager van een energielandschap dat niet enkel binnen het 

stedenbouwkundig discours als voorbeeldproject aan naambekendheid wint.  
9. Het versnellen van lopende investeringsprojecten die verband houden met het kolenspoor.  
10. Het uitschrijven van een integraal verhaal dat via een wisselwerking tussen een top-down en een bottom-

up benadering tot stand komt.  
 
Reeds snel bleek dat er in eerste instantie grote nood was aan het realiseren van doelstellingen 1 en 10. 
Daarom is in het eerste jaar gefocust op het werken aan een lange termijn visie, gedragen door heel wat 
stakeholders. In het tweede jaar is gewerkt op de beleidsmatige verankering van deze visie (door de 
strategische toekomstagenda te laten goedkeuren in de respectieve raden) en het opstarten van een 
communicatietraject. Het doel was om in jaar 3, eenmaal de communicatiestrategie en -planning was 

 
1 ANB zegde mondelinge steun toe maar wilde dit pas formaliseren in functie van een definitief actieplan. 
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gevalideerd, het Kolenspoor in bredere kringen te communiceren. De stuurgroep verkoos er echter voor om 
eerst de geïntegreerde visie en actieplan af te wachten, zodat er geen voorbarige communicatie zou 
plaatsvinden.  
 
Na heel wat gesprekken werd duidelijk dat zolang er geen fysieke verbinding zou bestaan tussen Beringen en 
Maasmechelen, het Kolenspoor een louter ‘virtueel project’ zou zijn. Daardoor is het inzicht ontstaan dat we 
als eerste project volop moesten inzetten op het realiseren van een mobiliteitsverbinding. Daarbij dienden we 
enerzijds verschillende bestaande projecten (MineTrail, fietssnelweg, maar ook bijvoorbeeld het 
LandInrichtingsProject MIJN Mangelbeek van VLM) op elkaar af te stemmen, te integreren, en aan te takken 
op andere mobiliteitsinitiatieven. Anderzijds wilden we deze mobiliteitsverbinding optillen door in te zetten 
op innovatieve mobiliteit en mobiliteitsoplossingen, zodat we de broedplaatsen rond innovatieve mobiliteit 
(BikeValley, de mobility cluster van i-cleantech Vlaanderen, …) op en langs het Kolenspoor kunnen valoriseren. 
Dit heeft geleid tot een offertevraag en opstart van een studie omtrent een innovatief mobiliteitsnetwerk. Dit 
past binnen de doelstellingen 6 en 9, en ook enigszins in doelstelling 7 met dien verstande dat het hier niet 
ging om het Kolenspoor als netwerk van innovatie op het vlak van energie, water en circulaire economie maar 
wel op het vlak van innovatieve mobiliteit. Binnen het latere deel van de studie van Tractebel - m.n.  binnen 
de systeemanalyse en vervolgens doorvertaling in concrete werven (prioritaire projectgebieden) langsheen 
het Kolenspoor - zijn de perspectieven van energie, water en circulaire economie wel geïntegreerd (zie 
doelstelling 4, 7 en 8). Partners als Energyville hebben interesse in het Kolenspoor om piloten en/of 
proeftuinen uit te rollen langs het Kolenspoor, iets wat is geïntegreerd in de ruimtelijke visie en het actieplan.  
 
Van in het begin is gewerkt op doelstelling 5. Het creëren van draagvlak was een permanente activiteit en 
gebeurde zowel in formele, co-creatieve sessies en projectorganen zoals regiegroep/projectbureau, dagelijks 
bestuur en stuurgroep, als via eerder informele gesprekken. De studie van het consortium Tractebel bouwde 
trapsgewijs één gemeenschappelijk project uit: vanuit een concreet tracé voor een fietssnelweg Kolenspoor 
werd een innovatief mobiliteitsnetwerk geweven, wat op zijn beurt leidde tot een geïntegreerde visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling op en langs het Kolenspoor met een focus op zowel de ontwikkeling en verdichting 
van de stedelijke knooppunten (KolenspoorStad) als de (ontsluiting, verbinding en versterking van de) open 
ruimtes en transitielandschappen (KolenspoorLand). Hierdoor is er één gezamenlijk project ontstaan waarin 
MineTrail, fietssnelwegen en andere mobiliteitsinitiatieven zijn geïntegreerd en van waaruit andere, BOD-
projecten zullen ontstaan, en dit vanuit het principe van gedeelde winsten. Het benoemen van gedeelde 
winsten is in de praktijk echter niet evident gebleken, omdat er aanvankelijk – met uitzondering door de 
rechtstreeks betrokken ambtenaren – weinig meerwaarde werd toegeschreven aan het Kolenspoor. Dat het 
Kolenspoor opportuniteiten had, werd door veel stakeholders erkend, maar hoe dat concreet gerealiseerd 
moest worden en waar we dan naar toe moesten, daar moest men het antwoord op schuldig blijven. Wél was 
men het er over eens dat er een gemeenschappelijke visie moest komen voor het geheel, maar concrete 
dossiers – bv. rond de aankoop van het oostelijke gedeelte van het Kolenspoor of de exacte locatie van de 
fietssnelweg – eisten heel wat aandacht op. We menen dat we in de strategische toekomstagenda erin 
geslaagd zijn om te vertrekken van het principe van gedeelde winsten. Het uitwerken van een 
gemeenschappelijke, concrete ruimtelijke visie met actieplan maakte dit principe tastbaar. Niettemin zal in de 
komende jaren dit principe bij elk project en bij elk gesprek moeten worden herhaald.  
 
Tot slot is het zo dat dit strategisch project niet heeft geleid tot ingrepen en realisaties op terrein in 2019 
(doelstellingen 2 en 3) in de betekenis van ‘schup in de grond’ en geïnitieerd vanuit het strategisch project. 
Wel zitten verschillende projecten, van heel klein tot heel groot, in de pipeline. De verwachtingen omtrent 
concrete realisaties op het moment van opstellen van het projectvoorstel, waren te optimistisch. We hebben 
ervoor gekozen om de lange termijnvisie scherp te stellen en te focussen op één groot, verbindend project 
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(de innovatieve mobiliteitsverbinding) als katalysator. Het realiseren van een fietssnelweg, waarvoor de eerste 
formele stap (een startnota) is afgerond, is echter een actie op mensenmaat en zal als een vliegwiel werken 
voor andere ontwikkelingen die binnen het actieplan zijn opgenomen. Dit actieplan geeft een overzicht van 
puntsgewijze ingrepen die dienen te gebeuren om de gewenste mobiliteitsverbindingen en ruimtelijke 
ontwikkelingen te implementeren. Er zijn een aantal (hefboom)projecten geïdentificeerd die versterkt en/of 
versneld kunnen worden.  
 
 
2.2. Opdrachtomschrijving 

 
In de offertevraag staan volgende taakstellingen geformuleerd:  
1. Vormgeven van de inhoudelijke visietrajecten. Deze taakstelling situeert zich op de lange termijn 

strategische visievorming. Er is reeds heel wat denkwerk op verschillende schaalniveaus gebeurd en 
lopende. Reeds bestaande visies en lopende planprocessen worden in deze fase geïntegreerd. De 
verhouding tussen de diverse sites in de verschillende gemeentes dient te worden scherp gesteld, zodat 
een globale verwevenheid ontstaat voor een groter gebied, ruimer dan de sites zelf. Er dient actief te 
worden meegewerkt aan het tot stand komen van een wervend en gedragen verhaal (visie) waartoe de 
verschillende partners/stakeholders zich engageren.  

2. Het uitwerken, aansturen en opvolgen van concrete projecten op en rond het Kolenspoor in 
samenwerking met diverse partners, gemeentebesturen en andere betrokkenen. Het kan gaan over 
nieuwe projecten die de coördinator opstart. Het kan tevens gaan over reeds lopende projecten waarvoor 
de coördinator de opvolging verzorgt en afstemming met het grotere geheel (bv. Minetrail, project 
Toerisme Limburg). Deze taakstelling situeert zich op het bereiken van korte termijn successen en 
realiseren van quick-wins. De coördinator gaat actief op zoek naar synergiën tussen projecten. Hij/zij zal 
projecten benoemen en concretiseren (in nieuw op te starten deelprojecten + lopende projecten) waarbij 
de gekende stakeholders rond de tafel worden gebracht (en zich engageren) maar ook nieuwe partners 
worden gezocht i.f.v. concrete realisaties. De coördinator zal tevens maximaal bottom-up initiatieven 
trachten te integreren zodat het kolenspoor een sterk draagvlak krijgt bij bewoners, gebruikers en allerlei 
groepen die actief willen meedenken en –werken. 

3. De communicatie en besluitvorming voor het project. Met communicatie wordt zowel externe als interne 
communicatie bedoeld. Het naar buiten brengen van het project in zijn geheel en de onderdelen is een 
belangrijk aandachtspunt. Het gaat over het zorgen voor consensus en afstemmen van visies en 
interpretaties tussen de verschillende partners en stakeholders. Hiertoe zal de coördinator een 
vertrouwensbasis uitbouwen voor het strategisch project. Verder horen onder het luik communicatie 
volgende taken:  
a. Het uitteken van een projectstructuur waarin de rol van iedere partner uitgeklaard is (financiële 

inbreng + output, …);  
b. Het opstellen van uitvoeringsprogramma door het benoemen van deelprojecten die de (nog verder te 

verfijnen) visie kunnen concretiseren in realisatiegerichte projecten waardoor de idee van het 
kolenspoor als katalysator voor ontwikkeling bij het grotere publiek gaat leven en diverse actoren 
overtuigd worden van de meerwaarde van de samenwerking (door het voorop stellen van tastbare 
projecten met een economische meerwaarde).  

 
De inhoudelijke visietrajecten zijn effectief vormgegeven. Er is een strategische toekomstagenda opgesteld, 
die is vertaald in een concrete ruimtelijke visie en actieplan (opdracht 1). Het realiseren van één groot 
hefboomproject in de komende jaren, m.n. de fietssnelweg Kolenspoor, moet een katalyserende werking 
hebben voor de rest van de regionale ontwikkeling. De eerste voorbereidingen zijn hiervoor gebeurd: de 
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provincie heeft het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor gekocht en de startnota voor de fietssnelweg is 
goedgekeurd. Daarnaast is ook een lijst opgesteld van prioritaire acties. Heel concreet daarin is de afbakening 
van de werven: projectgebieden waarbij betrokken actoren zich nu al, en in de toekomst nog veel meer, 
oriënteren op de toekomstige ontwikkeling van het Kolenspoor als fietssnelweg. Hoewel er op het terrein nog 
geen concrete realisaties (opdracht 2) zijn terug te vinden, heeft het visievormingstraject binnen het 
strategisch project als een vliegwiel gewerkt om bepaalde projecten te versnellen en/of beter te oriënteren 
richting het Kolenspoor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Landinrichtingsproject MijnMangelbeek van de 
VLM en de site-ontwikkeling van ZLDR-Mijn, de opmaak van plannen rond het Spoorpark in Genk, het Thorpark 
als regelluwe zone of de goedgekeurde subsidie voor een proefproject rond een zelfrijdende shuttle op 
Terhills. Het strategisch project heeft ook heel wat middelen losgemaakt die verdere concrete realisaties 
hebben voorbereid: 14,7 miljoen euro voor de aankoop van het oostelijke gedeelte van het historische 
Kolenspoortracé door de provincie en ca. 235.000 euro voor het uittekenen van een ruimtelijke visie en 
actieplan enerzijds en het opmaken van een startnota voor de fietssnelweg Kolenspoor anderzijds. De 
startnota is formeel goedgekeurd door een projectstuurgroep, de ruimtelijke visie en het actieplan dienen nog 
verder verfijnd te worden tot een coherent, realistisch geheel. Verder in het eindverslag geven we daartoe 
een aanzet door het formuleren van concrete strategische en operationele doelstellingen m.b.t. de 
toekomstige ontwikkeling van het Kolenspoor.   
  
M.b.t. communicatie en besluitvorming (opdracht 3) is gewerkt op formele besluitvorming omtrent de lange 
termijnvisie en op het voorbereiden van een communicatiestrategie en -plan. Er is tevens een projectstructuur 
opgezet doorheen het project. Voor de langere termijn zijn heel wat verkenningen gebeurd om een 
governancemodel uit te werken en een governancestructuur te verankeren, echter is daarover geen beslissing 
genomen. Ook communicatiestrategie en -plan zijn niet formeel gevalideerd door de stuurgroep, maar de 
basis die is uitgewerkt kan snel hernomen worden indien gewenst.  

 
 

2.3. Timing 
 
In de offerte was voorzien we om in het eerste jaar van de projectperiode, na een kennismaking met het 
gebied en de stakeholders, de volgende zaken te realiseren: 
(1) het definiëren van een lange termijnvisie,  
(2) het ontwikkelen van een werkbaar en wervend strategisch concept  
(3) het definiëren van doorbraakvraagstukken met aanzet tot antwoorden,  
(4) het formuleren van een programmatorische aanpak die de visievorming en het strategisch concept vertaalt 
naar tastbare en toegankelijke hefboomprojecten en zinvolle ruimtelijke interventies; 
(5) projectorganen op te zetten.  
 
Acties (1) t.e.m. (3) zijn gerealiseerd binnen de strategische toekomstagenda. Tevens zijn projectorganen 
opgezet in het eerste jaar (actie (5)), maar er is gekozen om deze te beperken tot het hoogstnoodzakelijke.  
Pas in het tweede jaar is een aanvang genomen met het definiëren van projecten en acties om in het derde 
jaar (2019) tot een uitvoeringsprogramma (4) vanuit specifieke vraagstukken (3) te komen. Dit was later dan 
voorzien, om vier redenen. Ten eerste heeft de ontwikkeling van en besluitvorming omtrent de strategische 
toekomstagenda langer geduurd dan voorzien. Daarnaast hebben we binnen het projectbureau en het 
dagelijks bestuur gekozen om te focussen op één speerpunt, m.n. het creëren van een innovatief 
mobiliteitsnetwerk. Wat ook meespeelde, was dat er binnen het strategisch project consensus was rond het 
feit dat we het voorzichtigheidsprincipe dienden te hanteren zolang het onduidelijk was wie eigenaar zou 
worden van het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor; deze aankoopprocedure heeft langer geduurd dan 
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voorzien. Tot slot bleek het heel moeilijk om een goed (over)zicht te krijgen op concrete projecten en plannen 
binnen de gemeentes. De innovatieve mobiliteitsstudie en later het opstellen van een geïntegreerde 
ruimtelijke visie bleek ook hier als vliegwiel te fungeren: niet alleen werd het gemeentes duidelijk dat er 
effectief een bijzondere mobiliteitsinfrastructuur in de steigers stond, ook creëerde het procesmatig een 
dynamiek van het delen van informatie omtrent projecten, plannen, visies en beleid.  
 
In het tweede jaar van de projectperiode was voorzien om meer in te zetten op het creëren van verbindingen 
binnen de projectorganen, op de selectie, definitie, opstart en begeleiding van (potentiële) hefboomprojecten 
en op de eerste aanzetten tot ruimtelijke interventies. We hebben in de praktijk gekozen om te focussen op 
de fietssnelweg en het realiseren van een innovatief mobiliteitsnetwerk om redenen die eerder zijn 
aangehaald. In 2019 is een overzicht gemaakt van belangrijke projecten, hun stakeholders, scope, 
randvoorwaarden, etc. die de ontwikkeling van het Kolenspoor mee zullen vorm geven.  
 
In het derde jaar was het de bedoeling om hefboomprojecten verder richting realisatie te leiden. Het is 
duidelijk dat dit te optimistisch was ingeschat. De innovatieve mobiliteitsstudie is opgeleverd en een startnota 
voor de fietssnelweg is opgemaakt. Dit garandeert de implementatie op middellange termijn, en is daarmee 
een concreet resultaat van het strategisch project. We hadden ook de intentie om te voorzien in een meer 
geïntensifieerd leertraject dat moet toelaten om de projectorganen op termijn autonoom te laten 
functioneren en zo de verdere uitvoering van het project zelfstandig te kunnen schragen en dragen. De tijd 
was hiervoor echter nog niet rijp: eerst dient te worden beslist over een concrete governancestructuur 
vooraleer kennis op een duurzame manier kan worden opgebouwd.  
 
 

3. Belangrijke mijlpalen in een co-creatief traject 
 
Terugblikkend op het proces, zijn er een aantal belangrijke mijlpalen te definiëren die het project energie 
hebben gegeven: 
- Februari 2017: de verkenning per fiets van het projectgebied door de projectcoördinatoren levert 

belangrijke inzichten op. Zo blijkt o.a. dat er binnen de gemeentes weliswaar een wil is om het Kolenspoor 
samen te ontwikkelen, maar dat slechts weinigen het Kolenspoor in z’n totaliteit kennen/bezocht hebben. 
Ook is vastgesteld dat het Kolenspoor op dat moment helemaal niet de fysieke verbinding was die uit 
studies bleek te zijn: het is slechts op een aantal plekken berijd- en bezoekbaar. De urgentie om in te 
zetten op de fysieke verbinding als ruggengraat voor een échte regionale ontwikkeling, is daar ontstaan.  

- Maart-april 2017: binnen de regiegroep wordt een high-level visie besproken. Met de metafoor “2025: 
Limburg opent nieuwe mijnen” is de stap gezet van een problematiserend naar een waarderende 
benadering. Het potentieel van het Kolenspoor was weliswaar in verschillende studies aangetoond, maar 
in het dagelijks taalgebruik klonk weinig trots door. Binnen de regiegroep is de tone-of-voice veranderd 
door een positief toekomstbeeld, geënt op het verleden, naar voor te schuiven en te bediscussiëren. 

- Mei 2017: op de eerste stuurgroep worden voor het eerst sinds de start van het strategisch project op 
politiek niveau de verwachtingen m.b.t. het strategisch project besproken.  

- Oktober 2017: een sessie met stakeholders rond het Kolenspoor als mobiliteitsas genereert interessante 
inzichten en enthousiasme bij de deelnemers. Hier wordt ook duidelijk dat er eerst nood is aan een 
duidelijk en gedeeld toekomstbeeld. Samen met de overwegingen bij de oostelijke gemeentes, LRM en de 
provincie in het kader van een eventuele aankoop van het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor van de 
NMBS, leidt dit tot de beslissing om een strategische toekomstagenda voor de regio op te stellen. Deze 
wordt gepresenteerd op de tweede stuurgroep eind oktober en daarna verfijnd. 
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- December 2017-januari 2018: de strategische toekomstagenda wordt goedgekeurd in alle gemeenteraden 
en de provincieraad, in sommige gevallen na formele toelichting en/of informele voorbereidende 
gesprekken door de projectcoördinatoren. Een belangrijke mijlpaal, zeker gelet op de nakende provincie- 
en gemeenteraadsverkiezingen, die de toekomst van het strategisch project verduurzaamt. 

- Februari-maart 2018: de provincie is bereid om het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor te kopen. 
- April-mei 2018: offertevragen m.b.t. het uittekenen van een innovatief mobiliteitsnetwerk, het opmaken 

van een startnota voor de fietssnelweg Kolenspoor en het opstellen van een communicatieplan worden 
uitgestuurd en ingewacht; de provincie maakt hiervoor de nodige budgetten vrij. Gunningen gebeuren in 
de zomer van 2018. 

- Oktober 2018: gemeente- en provincieraadsverkiezingen veranderen de beleidsploegen en bijgevolg de 
samenstelling van de stuurgroep. Begin 2019 wordt de nieuwe stuurgroep bekrachtigd.  

- November 2018: de studie naar de fietssnelweg (startnota) en het innovatief mobiliteitsnetwerk wordt 
opgestart, net als het traject om tot een communicatieplan te komen.  

- Januari-februari 2019: de eerste charettes in het kader van de studie naar de fietssnelweg (startnota) en 
het innovatief mobiliteitsnetwerk vinden plaats. 

- Maart 2019: de stuurgroep komt voor het eerst in haar nieuwe samenstelling samen. Het 
communicatieplan wordt gepresenteerd, maar er wordt beslist om voorrang te geven aan het inhoudelijke 
en pas te communiceren als er een helder verhaal en plan zijn opgesteld.  

- April 2019: de provincie beslist om de opdracht van Tractebel uit te breiden naar het opmaken van een 
geïntegreerde toekomstvisie voor het Kolenspoor, inclusief actieplan. 

- Mei 2019: op de stuurgroep, die wordt uitgebreid met bevoegde politici en mobiliteitsambtenaren, wordt 
een metroplan als concrete uitwerking van het innovatief mobiliteitsnetwerk naar voor geschoven. Dit 
plan dient samen te worden gelezen met de vervoersmodi die door Tractebel worden voorgesteld. Het 
metroplan genereert uiteraard veel vragen omtrent haalbaarheid, fasering, etc. maar het creëert ook veel 
enthousiasme en geeft voor het eerst visuele identiteit aan de regio en aan het strategisch project.  

- Juni-augustus 2019: het voorstel voor (de aanvraag voor) een nieuw strategisch project wordt opgemaakt. 
Het zet de discussie omtrent de scope en de samenwerkingsvorm op scherp.  

- Zomer en najaar 2019: in verschillende charettes en bilaterale contacten worden de startnota voor de 
fietssnelweg, de visie omtrent het innovatief mobiliteitsnetwerk en de ruimtelijke visie op regionale 
ontwikkeling verder uitgewerkt en verfijnd. Aan de startnota voor de fietssnelweg Kolenspoor wordt een 
inleidende nota toegevoegd die de synergieën weergeeft omtrent het verbindende karakter van het 
Kolenspoor op het vlak van zowel mobiliteit als natuur en ecologie. Deze nota is tot stand gekomen middels 
een diepgaande en open workshop waarin alle stakeholders aanwezig zijn en waar een beter wederzijds 
begrip wordt geïnstalleerd.  

- Januari 2020: de startnota voor de fietssnelweg, de ruimtelijke visie KolenspoorStad/KolenspoorLand en 
het bijhorende actieprogramma worden goedgekeurd op de stuurgroep.  

 
 
4. Samenvatting studie Tractebel-Engie (zie bijlage) 
 
 
Het ruimtelijk toekomstbeeld en bijhorend actieplan zijn stapsgewijs opgebouwd: 
(1) De basis is de fietssnelweg van de 21ste eeuw, die het merendeel van de historische bedding van het 

Kolenspoor min of meer volgt, die uitlopers heeft naar Leopoldsburg en Dilsen-Stokkem/Maaseik, die 
onderdeel is van en aantakt met de provinciale structuur van fiets(snel)wegen en die zich inschakelt in een 
internationaal kader (Leisure Lane, Vennbahn, …). De fietssnelweg moet innovatie van in de regio mee 
integreren, moet autovrij, belevingsvol en comfortabel worden aangelegd (ABC), en moet de toeristische 
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trekkers, economische hotspots en unieke (erfgoed)landschappen ontsluiten en fysiek met elkaar 
verbinden. Landschappelijke integratie en beeldkwaliteit zijn erg belangrijk: de fietssnelweg moet het 
Kolenspoor toeristisch-recreatief opwaarderen. De studie naar het innovatief mobiliteitsnetwerk 
verankert tracé (incl. acties) van de fietssnelweg in een startnota. 

(2) We hebben vastgesteld dat een snelle ABC-fietsverbinding van oost naar west moet worden aangevuld 
met andere, complementaire en op de fiets gerichte vervoersmodi. Binnen de studie naar het innovatief 
mobiliteitsnetwerk worden een regionaal fietsdeelsysteem, een Kolenspoor-express (fietsbus), een 
Kolenspoorshuttle (fietsshutle op het spoor) en een ‘mobject’ (autonoom klein voertuig op gedeelde 
ruimte) naar voor geschoven. Het innovatief mobiliteitsnetwerk verknoopt de verschillende modi met 
elkaar en met de fietssnelweg en versterkt de fysieke verbinding van de toeristische trekkers, economische 
hotspots en unieke (erfgoed)landschappen in de regio. Het doel is de Limburgse modal shift aan te 
zwengelen, een betere multimodale ontsluiting van de regio te bekomen en het pionierschap in de regio 
m.b.t. fietsen, energie, natuur, etc. te faciliteren en te demonstreren.   

(3) Vanuit de visie rond het innovatief mobiliteitsnetwerk, met zijn lijnen, knopen en tussengebieden, is een 
geïntegreerd ruimtelijk toekomstbeeld en actieplan uitgewerkt. Daarbij worden de twee andere 
strategische krachtlijnen van de toekomstagenda – het Kolenspoor als groen economisch netwerk en als 
ruimte om te ontmoeten en te beleven – geïntegreerd. Daarvoor zijn concrete dynamieken op terrein 
(lokale initiatieven en coalities) in beeld gebracht en is een analyse gemaakt van de systemen en de daarbij 
horende kansen en sterktes.  

 
 
4.1. Fietssnelweg van de 21ste eeuw 
 
Op basis van veldstudie, bilateraal overleg met de gemeentes en charettes waarin een breed stakeholderveld 
betrokken was, zijn volgende elementen voor de fietssnelweg gedetailleerd in beeld gebracht: 
- Randvoorwaarden: maatvoering en afscherming, materiaal en kleur gebruik, comfort en verlichting 
- Ligging: relatie tot het maaiveld en linken met het bestaande weefsel, hellingsgraad steilrand 
- Veilige en comfortabele kruispunten: zichtbaarheid versus ecologische ontwikkeling, gelijkgrondse of 

ongelijkgrondse kruisingen 
- Fietssnelweg in het landschap: inname en verharding in ecologisch waardevolle zones 
- Eigendomsgrenzen en gebruik: integratie innovatief netwerk in beschikbare ruimte en in relatie tot 

bestaand spoor, haltes op knooppunten 
- Fietssnelweg binnen innovatief netwerk: integratie ontwikkeling fietssnelweg binnen transitietraject naar 

innovatief netwerk 
 
Er zijn verschillende versies van tracés uitgetekend, wat heeft geleid tot één voorkeursroute die binnen de 
startnota (conform de bepalingen in het Mobiliteitshandboek) is goedgekeurd. De startnota omvat daarnaast: 
- probleemstelling; 
- doelstellingen; 
- ruimtelijke en de verkeerskundige analyse. Er is o.a. nagegaan hoeveel ruimte er op het openbaar domein 

strikt nodig is en hoe de fietspaden, afwatering met grachten ed. optimaal in de waardevolle natuur 
omgeving kan worden geïntegreerd; 

- randvoorwaarden; 
- visie van de partners en actoren; 
- mogelijke oplossingsrichtingen met hun effecten; 
- afweging en keuze van de oplossing; 
- detaillering en verantwoording van de gekozen oplossing met voorontwerpplan(nen) (in kleur); 
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- kostenraming gebaseerd op de ‘samenvattende opmeting’ van het project, uitgesplitst per partij; 
- te nemen flankerende maatregelen ter ondersteuning van het project; 
- verslag(en) van de projectstuurgroep;  
- verdere procedure. 
 
In het bijhorende actieplan zijn knel- en conflictpunten waar verdere studie noodzakelijk is, opgenomen. 
Mogelijke acties op korte en (middel)lange termijn (met instrumenten, taakverdeling, actoren, financiële 
raming, kostenverdeling en timing) zijn beschreven en er zijn prioriteiten opgesteld met aanbevelingen over 
welke investering wanneer dient te gebeuren en welke impact dit heeft.  
 

 
 
 
In het transitietraject is voorgesteld om eerst in te zetten op het realiseren van de missing links (= delen van 
het tracé waar nu nog geen fietspad is) en het optimaliseren van de bestaande knopen en kruisingen. De 
missing links zijn het tracé station Houthalen richting Leopoldsburg, in Genk richting de haven, tussen C-mine 
en het station van As en van het station van As naar Maasmechelen. De gevaarlijke punten die momenteel als 
onveilig worden aangegeven, zijn:  
- Dilsen-Stokkem: N757, kruising Kantonsweg en kruising Europalaan 
- Zonhoven: kruispunt Houthalenseweg, kruispunt Kleine Hemmenweg 
- Houthalen: Stationsstraat 
 
Op middellange termijn moeten bestaande fietspaden worden geoptimaliseerd (profiel, kruisingen en 
verberding) om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de fietssnelweg.  
 
Daarnaast is aangegeven dat de fietssnelweg een toonvoorbeeld moet worden van goed ontwerp (zie 
screenshot uit de visienota, p.72) d.m.v.: 
- de integratie van innovatieve materialen en technologische innovatie  
- het versterken van biodiversiteit en natuurontwikkeling  
- het verbeteren van de beeldkwaliteit en landschappelijke integratie  
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4.2. Innovatief mobiliteitsnetwerk 
 
Op basis van veldstudie, bilateraal overleg met de gemeentes en charettes waarin een breed stakeholderveld 
betrokken was, is onderzocht hoe de fietssnelweg als ruggengraat kan dienen voor een innovatief 
mobiliteitsnetwerk. Via vier gebruikersperspectieven (bezoeker, bewoner, werknemer en bedrijf) zijn een 
aantal toekomstbeelden naar voor geschoven als input voor de discussie. Zes inhoudelijke perspectieven op 
de mobiliteit van de toekomst vormden de insteek: 
- complementair netwerk: een gelaagd netwerk dat inzet op een betere oost-westverbinding door maximaal 

hergebruik van bestaande infrastructuur; 
- multimodale beleving: een mentale shift naar duurzamere modi door optimale gebruikerservaring en 

landschapsbeleving; 
- gebruiker i.p.v. eigenaar: een regionaal fietsdeelsysteem op kruispunten van het netwerk; 
- breed scala aan nieuwe voertuigen: naadloze integratie van fietsers in nieuwe voertuigen aansluitend op 

bestaande projecten; 
- plaatsen van mobiliteit: attractiepolen en knopen langs het Kolenspoor zijn structurerend in het hele 

netwerk; 
- mobiliteit als transitie: een open leertraject (experimenteren en demonstreren) naar een duurzame modal 

split. 
 
Met het uitwerken van een toekomstgericht innovatief mobiliteitsnetwerk, willen we: 
- het Kolenspoor recreatief opwaarderen 
- de Limburgse modal shift aanzwengelen 
- het Kolenspoor beter multimodaal ontsluiten 
- experimenteren en demonstreren 
 
Naast het implementeren van een regionaal fietsdeelsysteem, worden drie modi naar voor geschoven:  
- de Kolenspoor express 
- de Kolenspoor shuttle 
- mobjects op een gedeelde ruimte 
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De Kolenspoor-express is een snelle bus waarmee het eenvoudig is om de fiets mee te nemen: 

 
 
 
De Kolenspoorshuttle maakt maximaal gebruik van de bestaande sporen en kan worden beschouwd als een 
soort van ‘fietstrein’. 

 
 
 
Mobjects zijn kleinschalige, driverless voertuigen die zich in een gedeelde ruimte (tussen fietsers en 
voetgangers) kunnen begeven. Ze zijn vooral geschikt voor the last mile en in een denser gebied.  
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Voor elk van deze vervoersmodi is een ontwerp opgemaakt van de tracés en haltes. Er is ook een eerste 
transitieplan voorgesteld: 
- in een eerste fase stelt de studie voor om in te zetten op: 

o het opstellen van een business case en indien haalbaar het uitrollen van een regionaal fietsdeelsysteem 
volgens het principe “back-to-some”, en dit in functie van de bestaande spoorlijnen en domeinen 
(mijnzetels, recreatieve domeinen, …) 

o het afstemmen van de bestaande spoorinfrastructuur op de fietser: het toegankelijk maken van perrons 
van actieve haltes (Hasselt, Zonhoven, Heusden, Zolder en Beringen) en het aanpassen van treinstellen 

o het in dienst stellen van een Kolenspoorexpress 1.0 (“panoramabus” die de belangrijkste toeristische 
attracties verbindt via een noordelijk tracé) binnen een netwerk van fietsbussen (Kolenspoorexpress, 
NZL-fietsbus, Maasshuttle); 

o business case, prototyping en testen van de Kolenspoorshuttle op het spoor Maasmechelen-As (tussen 
station van Eisden en station van As) en op het traject tussen be-MINE en de Kolenhaven (i.f.v. de 
ontsluiting van be-MINE PIT) en dit binnen een Europees samenwerkingsverband; 

o één of twee test tracks voor demonstratieprojecten van incubatoren en/of mobjects, met daaraan 
gekoppeld een Community of Practice rond innovatieve mobiliteit; 

- op middellange termijn dient: 
o een business case te worden opgemaakt voor de Kolenspoor-express 2.0 (= snelle bus op de E314) op 

basis waarvan de effectieve implementatie kan gebeuren – een evaluatie van de Kolenspoor-express 
1.0 (“panoramabus”) dient als eerste stap van de business case. In een eerste fase worden haltes die 
beperkte bijkomende infrastructuur vragen, aangelegd (haltes aan ronde punten, geoptimaliseerde 
bestaande haltes, …) 

o te worden onderzocht hoe de Kolenspoorshuttle kan worden geïntegreerd op bestaande (actieve) 
sporen in het westen: enerzijds kan Lijn 15 worden geoptimaliseerd door de realisatie van de 
elektrificatie en ontdubbeling waardoor een fietsvriendelijke ‘fiets-S-trein’ kan sporen vanuit Hasselt 
richting Beringen en Mol/Antwerpen en anderzijds kan de shuttle via Genk-Noord en het station van 
Genk worden doorgetrokken richting Bilzen. Op de verschillende haltes kan dan een fietsdeelstation van 
het regionaal fietsdeelsysteem worden voorzien.  

o te worden bekeken hoe en waar mobjects verder kunnen worden uitgerold (bv. langs de 
Hengelhoefdreef, richting de Schacht, C-mine, Centrum-Zuid, Thorpark, …) en dit na evaluatie en 
aansluitend bij lokale opportuniteiten; verknoping met andere modi is daarbij essentieel.  

- op lange termijn: 
o kunnen bijkomende haltes op de Kolenspoor Express worden voorzien 
o kan de lightrail spoorinfrastructuur vanaf Genk-Noord richting het station van Houthalen worden 

geïnstalleerd; er dient daarbij verder te worden onderzocht welk tracé daarbij het beste is (doorheen 
de Teut, via de spoorlijn Genk-Hasselt met een spoorbocht ter hoogte van Kiewit of via een derde tracé); 
door aansluiting in het station van Houthalen op de ‘fiets-S-trein’ tussen Hasselt en Mol en door een 
knooppunt op een gelijkaardige vervoersmodus op lijn 18 binnen het complex project NZLimburg, wordt 
daarmee een belangrijke verknoping voorzien.  

o kan het fietsdeelsysteem regio-breed worden uitgerold, met een uitbreidingsmogelijkheid naar de hele 
provincie. 

 
Op hoofdlijnen is dit plan gevalideerd. Een aantal knelpunten dienen nog verder te worden onderzocht. 
Belangrijk is dat er een visie op lange termijn is voorgesteld (zie metroplan) en een eerste fasering is 
aangebracht. 
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4.3. Opschalen van het Kolenspoor tot katalysator van de regio: KolenspoorStad/KolenspoorLand 
 
Het innovatieve karakter van het Kolenspoor wordt reeds benadrukt door: 
(1) de aandacht voor een aantal belangrijke ontwerpprincipes, m.n. de integratie van innovatieve materialen 

en technologische innovatie, het versterken van biodiversiteit en natuurontwikkeling en het verbeteren 
van de beeldkwaliteit en landschappelijke integratie (zie 4.1) 

(2) het uitbouwen van de fietssnelweg als ruggengraat van een innovatief mobiliteitsnetwerk (zie 4.2) 
 
Daarnaast is het de ambitie het Kolenspoor als katalysator te laten fungeren voor innovatie in de regio op het 
vlak van: 
(3) groene economie: de fietssnelweg en het complementaire innovatief mobiliteitsnetwerk creëren kansen 

voor nieuwe economische initiatieven op het vlak van bijvoorbeeld: 
o servicepunten, mobipunten en demonstrator/test tracks;  
o (toeristische) arrangementen die fietsen koppelen aan verblijf en attractiepolen; 
o kleinschalige circulaire systemen gelinkt aan duurzame energie/waterbeheer/afval/ biomassa;  
o kleinschalige logistiek met het Kolenspoor (fietssnelweg en shuttle) als drager;  
o initiatieven in de korte keten landbouw (in de nabijheid van bestaande woonconcentraties) met het 

Kolenspoor als drager.  
(4) het ontwerpen en ontwikkelen van belangrijke ruimtelijke schakels op en langs de 

Kolenspoorfietssnelweg. Centraal staat het kwaliteitsvol versterken van knooppunten, het versterken en 
verbinden van openruimtegebieden en de verbinding van economische clusters en woonkernen met de 
fietssnelweg.  

(5) het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het innoverend vermogen bij lokale projecten d.m.v. 
bovenlokale samenwerking en leertrajecten via het opzetten van Communities of Practice rond regio-
specifieke uitdagingen zoals innovatieve mobiliteit, herbestemming van industrieel erfgoed (bv. 
schachtbokken, pomphuis), tuinwijken van de 21ste eeuw (vooral op het vlak van energie) en 
beleidsinstrumentarium ruimte. 

 
Om deze visie met bijhorend actieplan (zie kaart pagina 19) uit te werken, is de opdracht van het consortium 
Tractebel uitgebreid d.m.v. een gunningsprocedure. Via bilaterale gesprekken, een veldstudie en 
inventarisatie van projecten, plannen en opportuniteiten, is een verkennende analyse uitgewerkt. In charettes 
met een breed stakeholderveld en binnen het projectbureau werden een ruimtelijke visie en actieplan 
uitgewerkt. Het innovatief mobiliteitsnetwerk, de analyse van toekomstige ruimtelijke systemen die hierdoor 
zullen ontstaan en kansen creëren (op het vlak van logistiek, circulariteit, energie, water, voedselproductie, …) 
en de analyse van de ruimtelijke bouwstenen (soorten natuur, knopen, trajecten, domeinen, … - zie kaart 
pagina 18) hebben geleid tot een concrete ruimtelijke visie voor toekomstige ontwikkelgebieden op en langs 
het Kolenspoor (‘werven’, bv. gebied tussen be-MINE en het station van Beringen). Voor elke werf (overzicht: 
zie pagina 20) zijn de inhoudelijke focus (uitdagingen, netwerken, systemen, ruimte…), relevante actoren, 
randvoorwaarden en te zetten stappen en timing geïntegreerd. Elke werf zal zijn eigen snelheid hebben en zal 
bestaande of geplande projecten integreren; daartoe is de lijst met projecten verder verfijnd (incl. timing, 
betrokken actoren, enz.). Een voorbeeld van de werf Beringen (van be-MINE tot station Beringen) is te vinden 
op pagina’s 20 en 21).  
 
De visie is uiteraard opgesteld in samenspraak met de gemeente en relevante actoren.  
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Overzicht van de werven 
 

 
 
 
 
 
Voorbeeld: werf van be-MINE tot station van Beringen 
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5. Communicatie 
 
Het promoten van de regio is een vraag die tijdens heel wat workshops en charettes naar boven is gekomen. 
Daarbij wordt vooral gedacht richting toerisme, maar is ook vaak gewezen op de nood aan het brengen van 
hetzelfde verhaal naar verschillende doelgroepen.  
 
Binnen het strategisch project is een eerste metaverhaal voor de regio ontwikkeld dat als onderlegger kan 
dienen voor communicatie-initiatieven richting bewoners, bezoekers, bedrijven en ‘brains’ 
(kennisinstellingen). Het vertrekt van de premisse dat deze regio sinds een eeuw uitmunt in pionieren. Van de 
razendsnelle ontwikkeling van heide- tot mijnregio met al zijn technisch vernuft tot de unieke reconversie na 
de sluiting van de mijnen: sinds een eeuw munt deze regio uit in pionieren op het vlak van mobiliteit, economie 
en natuurontwikkeling & landschapsbeleving. Dit strategisch project moet uitmonden in een ambitieus 
toekomstplan (ruimtelijke visie + actieplan) dat het pionierschap ook de komende kwarteeuw wil verankeren.  
 
Het narratief ‘pionieren met traditie’ dient nog verder te worden verfijnd en afgestemd met verschillende 
stakeholders, om van daaruit de communicatie over het projectgebied te voeren. Op termijn moet dit leiden 
tot afstemming tussen communicatie-initiatieven naar verschillende doelgroepen, tot het bieden van een 
megafoon aan relevante projecten en tot, waar nodig, de ontwikkeling van (aanvullend) 
communicatiemateriaal over de regio. 
 
Belangrijk is om samen met een aantal kernpartners een Kolenspoor-ambitie te formuleren. Het kan dan gaan 
om een set aan doelstellingen (zie verder onder punt 7), al dan niet aangevuld met de meest innovatieve 
projecten en/of projecten met een hefboomwaarde. Idealiter kan een samenwerkingsverband 25 
pioniersprojecten selecteren die tegen 2025 uitgevoerd moeten zijn. Deze Kolenspoor-ambitie van de 
Kolenspoor-coalitie wordt best formeel vastgelegd in een ondertekend samenwerkingscharter. De 
ondertekening van dit charter kan het startschot zijn van een evenement waar de resultaten van de voorbije 
projectperiode worden gepresenteerd (Kolenspoor-Expo).  
 
 
 
6. Lessons learned: een terugblik in tien punten 
 
Het loont de moeite om lessen te trekken uit een strategisch project. We sommen er hieronder tien op. Dit 
zijn punten die niet alleen voor dit maar ook voor andere strategische projecten relevant (kunnen) zijn.  
 
 
(1) Investeer in echte co-creatie en medeverantwoordelijkheid 

 
Het hele proces van het strategisch project was doorademd van het ‘samen tot stand brengen van de 
toekomst’. Er is veel nadruk gelegd op betrokkenheid, engagement en mede-eigenaarschap van en bij eerste- 
en tweedelijnsstakeholders. In eerste instantie is gebouwd aan een kring van beleidsmakers (provincie + 7 
gemeentes, eerst ambtelijk en daarna politiek). Zij zetten samen een denkrichting uit. Bilaterale gesprekken 
met stakeholders, waarbij zeer goed geluisterd werd naar belangen en behoeften, heeft deze denkrichting 
verfijnd tot een strategisch kader dat politiek is verankerd. De vertaling van dit kader in een concrete 
operationele visie en programma is gebeurd in een bredere kring van stakeholders.  
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De reden voor deze aanpak, is dat we snel op een mentale weerstand botsten: “wij willen wel meedenken, 
maar wat wil de politiek eigenlijk bereiken?”. De nood aan een coherent verhaal is een rode draad doorheen 
het proces gebleken, wat meteen ook een moeilijke oefening was aangezien het samen bouwen aan zo’n 
toekomstvisie juist onderdeel was van het strategisch project. Dit heeft geleid tot een iteratief proces: een 
zoektocht waarbij overleggen in grotere kring, politiek aftoetsen, in kleine groep ontwerpen of schaven en 
verfijnen, enz. elkaar afwisselden. Door het groot aantal stakeholders en de beperkte menskracht (zie verder) 
heeft dit meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk door iedereen was ingeschat.  

 
 

(2) Neem voldoende tijd voor het opmaken, verankeren en vertalen van een visie en strategie  
 
De opdracht was om snel concrete projecten op te starten. Er is inderdaad doorheen het proces een constante 
nood gevoeld om aan de slag te gaan. Terzelfder tijd was er sprake van een tegenkracht: investeren in concrete 
projecten, al was het maar het opmaken van een overzichtelijke kaart in het gebied, heeft maar zin als we 
weten welke richting we uitgaan en welke prioriteiten we willen stellen. Het heeft de nodige tijd gevraagd om 
dergelijke visie en strategie op te maken, te verankeren in beleid en bij stakeholders, en te vertalen naar 
concretere beelden en acties.  
 
Twee factoren hebben dat proces beïnvloed en hebben gezorgd voor zowel vertraging als versnelling. Ten 
eerste was er de aankoop van het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor. Dit zette enerzijds druk op het samen 
vorm geven van een samenhangend, overkoepelend verhaal voor het Kolenspoor. Initiële kandidaat-koper 
LRM vroeg op zijn minst een duidelijke en door de betrokken gemeentes gedragen visie vooraleer zich te 
engageren tot aankoop. Dat zette druk op de ketel om uit de veelheid aan ideeën en opportuniteiten, toch 
een richting te kiezen. Anderzijds was de door de NMBS-geplande verkoop voor veel actoren ook een reden 
om eerder een afwachtende houding aan te nemen, omdat dit te veel onzekerheid met zich meebracht: wie 
eigenaar zou worden, zou bepalend zijn voor de toekomst van het Kolenspoor. Eenmaal beslist was dat de 
provincie dit gedeelte van het Kolenspoor ging kopen, nam ook de urgentie toe om de strategische 
toekomstagenda in een concreet plan om te zetten. 
 
Een tweede reden was het feit dat middenin het proces gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
plaatsvonden. Dit heeft eind 2017 geleid tot een versnelling in het proces, omdat beleidsactoren begrepen 
dat een (bij voorkeur unanieme) goedkeuring in gemeente- en provincieraad van de strategische 
toekomstagenda de beste garantie vormde dat nà de verkiezingen het roer niet zou worden omgegooid. 
Daarom is veel geïnvesteerd in het informeren over en steun verwerven voor de strategische toekomstagenda 
– geen evidente zaak aangezien het high level karakter van de strategie. De verkiezingen zorgden er anderzijds 
voor dat er in het verkiezingsjaar 2018 weinig mogelijkheden waren om publieke activiteiten op te zetten. 
Daarom is in die periode gekozen voor het voorbereiden van de concretisering van de strategische 
toekomstagenda. Doordat er gedurende acht tot tien maanden vooral achter de schermen werd gewerkt, was 
het momentum dat eind 2017 en begin 2018 was gecreëerd, ten dele verloren gegaan. Eenmaal de 
voorbereidende fase van de studie van Tractebel achter de rug was, is opnieuw gewerkt aan momentum met 
verschillende charettes waarbij stakeholders werden uitgedaagd om samen de concrete toekomst vorm te 
geven.  
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(3) Investeer in het smeden van een kerngroep van ambassadeurs 
 
Hoewel het strategisch proces om redenen die hierboven beschreven zijn in golven verliep, is er van bij het 
begin gebouwd aan een kleine maar cruciale groep van ‘ambassadeurs’. Met de keuze om een regiegroep 
samen te stellen, met verantwoordelijke ambtenaren uit elke gemeente, die ook mee verantwoordelijkheid 
namen over het proces, is hierdoor een vaste kern ontstaan die de drive kon gaande houden. Hierin wisselden 
informele coalities al eens van samenstelling: ook binnen deze groep was er sprake van een grillig (maar 
normaal) proces van het zoeken naar gemeenschappelijk standpunten, het overstijgen en verbinden van 
belangen en het overwinnen van weerstanden.  
 
Eenmaal er een strategische toekomstagenda was vastgelegd en de richting voor het Kolenspoor dus duidelijk 
werd, vervelde de regiegroep tot een projectbureau. De bedoeling was om snel naar concrete acties toe te 
werken en de ambassadeurs meer tijd te laten investeren in het strategisch project. Een verhoogde 
tijdsinvestering bleek helaas onmogelijk, maar het gevoel van mede-verantwoordelijkheid bij de groep is 
gebleven. De groep is doorheen het hele proces gezond kritisch gebleven t.o.v. het project en elkaar, maar 
door middel van kennisuitwisseling en discussie en door het samen ervaren van een onduidelijk proces van 
niet altijd exact te weten waar naartoe te gaan maar toch stappen vooruit te zetten, is er een kwetsbaarheid 
én robuustheid in het proces gekomen. 
 
Opvallend was dat ook binnen de stuurgroep een aantal ambassadeurs zijn opgestaan. Vooral bij diegenen die 
over de verkiezingen heen het proces mee hebben kunnen opvolgen, is een veranderende houding vast te 
stellen. Aanvankelijk sceptische stemmen waren op het einde ‘believers’, hoewel ook hier natuurlijk de 
noodzakelijke gezonde dosis kritiek aanwezig bleef en zelfs bewust werd getriggerd – het is immers belangrijk 
dat elke kernstakeholder zich in het project kan blijven herkennen.  
 
 
(4) Agendasetting gaat breder dan politiek alleen  

 
Een grote sterkte in dit strategisch project, was dat er aanvankelijk vanuit een waarderend kader werd 
gedacht: de kansen van het gebied waren uitvoerig bestudeerd en in beeld gebracht. Er waren mooie, concrete 
toekomstbeelden uitgewerkt voor deelaspecten (sectoren, plekken) en een aantal high-level concepten voor 
het geheel (bv. Kolenspoor als connector en collector). Toch stelden we vast dat er weinig urgentie was om 
het Kolenspoor als regionale uitdaging aan te pakken. De eerste opdracht bestond er dan ook in om de 
concrete, gedeeltelijke toekomstbeelden te verbinden met de high-level concepten én zicht te krijgen op 
belangen, wensen en plannen van stakeholders. Er moest m.a.w. aan regionale agendasetting worden gedaan 
die het lokale, het sectorale en het conceptuele oversteeg.  
 
Een concreet voorbeeld is de fietssnelweg: we stelden in het eerste projectjaar vast dat hiervoor ‘plannen’ 
bestonden binnen de sector van mobiliteit, maar dat deze moeilijk integreerden in de oefeningen die reeds 
hadden plaatsgevonden voorafgaandelijk aan het strategisch project. Met uitzondering van het 
mobiliteitsbeleid was er geen groter kader voor deze plannen, met bijvoorbeeld als gevolg dat de 
projectcoördinatoren bij de sectoren milieu en natuur vijandig werden onthaald als “de verdediger van het 
asfalt” en dus de “vijand van de gladde slang”. Vanuit de idee ‘reculer pour mieux sauter’ is daarom eerst 
gebouwd aan een bredere maatschappelijke visie over de fietssnelweg: welk mobiliteitsbeleid willen we, hoe 
verbinden we dat met andere maatschappelijke ambities en welke rol zien we daarin concreet voor het 
Kolenspoor? Uiteindelijk heeft dit geleid tot de strategische krachtlijn “het Kolenspoor als ruggengraat voor 
een innovatief mobiliteitsnetwerk”. Door daarna ook steeds het multi-sectorperspectief te hanteren in de 
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uitwerking, stapsgewijs actoren te detecteren die hierin een rol speelden en hen open, constructief en 
luisterend te benaderen, bouwden we de vitale coalitie rond het innovatief mobiliteitsnetwerk systematisch 
uit. De strategische agenda vormde daarbij een cruciaal referentiekader, een as waarrond de alliantie concreet 
kon worden vormgegeven, verdiept en verbreed.   
 
 
(5) Zorg voor een regionale katalysator 

 
De initiële bedoeling om de regionale ontwikkeling op en rond het Kolenspoor op gang te trekken, was om dat 
via enerzijds een visie en anderzijds concrete realisaties op het terrein te doen. De realiteit is dat de échte 
doorbraak is gekomen toen we de keuze maakten om de fysieke verbinding, i.c. de fietssnelweg, centraal 
stelden. Het Kolenspoor als ruggengraat van een innovatief mobiliteitsnetwerk werkte als een katalysator op 
verschillende niveaus. Het is de as gebleken waarrond een coalitie kon worden gesmeed, gedeelde winsten 
konden worden geformuleerd en tegengestelde belangen (bv. verharding vs. ecologische systemen) 
ontegensprekelijk aan de oppervlakte kwamen.  
 
Ten eerste was er geen ‘regionaal gevoel’ aanwezig, waardoor vaak de opmerking werd gemaakt “er is geen 
strategisch project Kolenspoor zolang er geen fysieke verbinding is”. Zeker omdat het Kolenspoor de vroegere 
mijnsites verbindt en het strategisch project coherentie in en rond de site-ontwikkeling nastreefde, werd veel 
belang gehecht aan het primordiaal realiseren van een fysieke verbinding. Concrete realisaties op het terrein 
zouden misschien wel een gevoel hebben kunnen geven van wat het Kolenspoor op langere termijn allemaal 
zou kunnen betekenen, maar de – omwille van beperkte budgetten de facto lokale - ingrepen zouden niet of 
nauwelijks het regionaal ontwikkelingsdenken hebben versterkt. Een regionaal project, waarbij regionaal 
denken en handelen moest worden versterkt, had nood aan een concrete, tastbare en fysiek-ruimtelijke 
drager op regionaal niveau: een mobiliteitsverbinding.  
 
Bovendien had de keuze voor een fietssnelweg als mobiliteitsas het voordeel dat er werd gerefereerd aan de 
historische functie van het Kolenspoor. Vroeger vormde de spoorweg het sluitstuk van puntsgewijze 
economische ontwikkelingen. Terzelfder tijd was het een katalysator van een nieuw regionaal economisch, 
maatschappelijk en ruimtelijk systeem. Het narratief dat het Kolenspoor als mobiliteitsas in de 20ste eeuw de 
vele lokale sites verbond, opschaalde en versterkte, werd vertaald naar een 21ste -eeuwse variant – de 
fietssnelweg – en gaf het project de noodzakelijke schwung. 
 
Ten derde is de idee van een fietssnelweg misschien niet spectaculair, maar wel tastbaar, concreet en 
wervend. Het houdt een belofte in van een andere manier van leven, wonen en werken, maar is terzelfder tijd 
heel helder, haalbaar en begrijpbaar. De idee liet toe om enerzijds strategische verkenningen meer te gaan 
focussen. Om het strategisch karakter voor Vlaanderen te honoreren, moest de ambitie hoger worden gelegd: 
wat hebben we nodig om die andere manier van leven, wonen en werken ook daadwerkelijk te realiseren, om 
het potentieel van die nieuwe verbinding ten volle te gaan benutten? Hoe onderscheiden we ons van andere 
regio’s? Belangrijk daarbij is dat we de fietssnelweg niet concipieerden als het leggen van een optimale puzzel 
tussen alle ruimtelijke ontwikkelingen heen maar de logica juist omdraaiden: hoe kan de fietssnelweg de 
fysieke as en maatschappelijke motor vormen waarrond de regio zich verder gaat ontwikkelen? Anderzijds liet 
het toe om veel makkelijker na te denken over concrete realisaties: een fietssnelweg is eenvoudig te 
verbeelden, en vanuit die verbeelding was de stap sneller gezet naar concrete acties die de fietssnelweg 
optillen tot motor van regionale ontwikkeling. Dat sommige deelnemers aan de laatste charettes de 
voorgelegde visies als “de meest duidelijke toekomstvisie ooit” hebben omschreven, is een compliment dat 
de keuze voor een duidelijke, regionale (fysiek-ruimtelijke) katalysator bevestigt.  
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(6) Creëer wervend ruimtelijk-visueel materiaal 
 
Doorheen het project bleek een grote nood aan helder en wervend ruimtelijk-visueel materiaal (kaarten, 
streefbeelden, referentiebeelden, …). Door de strategische toekomstagenda is er woordelijke taal gegeven 
aan het project, maar (te) lange tijd ontbrak het aan een beeldtaal. De studie van Tractebel kwam ten dele 
tegemoet aan deze nood aan ruimtelijk-verbeeldend materiaal. De metrokaart “Kolenspoor als innovatief 
mobiliteitsnetwerk” is een perfect voorbeeld van hoe zo’n beelden een wervend en katalyserend effect 
kunnen hebben: ze vormde de aanleiding voor concrete discussies, zorgde voor draagvlak door de helderheid 
en begrijpbaarheid en werkte als een vliegwiel voor het verdere proces.  
 
 
(7) Opschalen van capaciteit en budget voor uitvoering 
 
Van bij het begin worstelde het strategisch project met de beschikbare menskracht die kon worden ingezet 
om de doelen te bereiken. De regiegroep en zijn opvolger, het projectbureau, fungeerden vooral als klankbord 
voor de projectcoördinatoren en op bepaalde momenten ook voor de studie van Tractebel. Geen van de 
gemeentes kon meer mensen inzetten voor de concrete werking, en ook binnen de provincie kon maar met 
mondjesmaat personeel worden ingezet. Daarnaast was er weliswaar een werkingsbudget en heeft de 
provincie doorheen het proces nog extra middelen vrijgemaakt voor studies en een communicatieplan, maar 
een budget dat bijvoorbeeld kon worden ingezet om concrete projecten te stimuleren, was er (nog) niet. Toen 
op een bepaald moment bleek dat er LIRES-middelen werden toegewezen aan het Kolenspoor voor ca. 1 
miljoen euro, leek dat voor een doorbraak te kunnen zorgen, maar personeelswissels bij de POM zorgden 
ervoor dat dit spoor niet concreet kon worden uitgewerkt tijdens de projectperiode.  
 
Door de beperkte inzet van mensen en middelen botste het project op praktische limieten. Ook betekende 
het een al bij al beperkt direct financieel engagement vanuit de gemeentes. Naar het einde van het project 
toe groeide echter de bereidheid om vanaf een volgende fase meer mensen en middelen in te zetten om de 
centrale opdracht, m.n. het uitvoeren van het actieplan, te coördineren en ondersteunen. De discussie 
omtrent wie wat waar bijdraagt en wie welke opdracht krijgt om uit te voeren (governance), dient nog verder 
te worden gevoerd. De projectcoördinatoren hebben dit doorheen het strategisch project verschillende malen 
ter sprake gebracht, maar de tijd bleek nog niet rijp om op dat moment de discussie ten gronde aan te gaan.  
 
 
(8) Zorg voor een duidelijk leiderschap én gedeeld eigenaarschap 

 
Doorheen het strategisch project is sterk ingezet op gedeeld eigenaarschap. De projectcoördinatoren, 
regiegroep en projectbureau brachten mensen en plannen samen, visies en plannen werden co-creatief 
opgemaakt, gemeentes en provincies namen stapsgewijs beslissingen. Maar toch speelde vaak de vraag op: 
bij wie ‘ligt’ dit project nu? Wie is de trekker? Wie neemt het initiatief tot verdere stappen? Wie is het gezicht?  
 
Met de beslissing tot aankoop van het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor door de provincie is het 
zwaartepunt, dat aanvankelijk eerder bij de gemeentes lag, verschoven richting bovenlokale overheid. In een 
volgende fase van het project is zowel gedeeld eigenaarschap als duidelijk leiderschap noodzakelijk. Daarom 
is het aangewezen om in de toekomst een ‘middenstructuur’ op te richten waarin gemeentes, provincies én 
de belangrijkste stakeholders zich samen (formeel) verenigen. Een raad van bestuur kan de nodige garanties 
geven voor betrokkenheid en professionalisme, terwijl een voorzitter het project een smoel kan geven.  
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(9) Evenwicht tussen bovenlokale planning en decentraal initiatief  
 
Regionale ontwikkeling is een evenwichtsoefening tussen enerzijds het opmaken van een toekomstplan en 
anderzijds het (blijven) vrijwaren van bottom-up initiatieven. De roep om een gedetailleerd masterplan is vaak 
gehoord. “Weten wat we zullen doen”, in de zin van concrete bestemmingen vastleggen voor elk stuk grond, 
vormt een handige leidraad voor beslissingsnemers, niet in het minst voor het alloceren van budgetten – 
waaraan de nodige discussies voorafgaan, die best zo concreet mogelijk zijn. Terzelfder tijd is de toekomst 
onzeker en zijn plannen vaak achterhaald nog vooraleer ze gevalideerd zijn. Zeker in een regio van dergelijke 
complexiteit en schaal, met tegengestelde vormen van ruimtegebruik, met ruimtelijk-economische systemen 
die andere oriëntaties hebben, met een grote variatie aan stakeholders, moet er voldoende ruimte zijn voor 
decentrale initiatieven.  
 
Daarom is binnen het project gekozen voor een tussenvorm van planningskader: geen gedetailleerd 
masterplan, maar een strategische toekomstagenda met ruimtelijke visienota. Zij geven een duidelijke 
richting, focus en coherentie aan bestaande en toekomstige projecten, maar zorgen terzelfder tijd voor 
voldoende vrijheidsgraden om lokale ideeën, creatieve experimenten en bottom-up initiatieven de nodige 
ruimte te geven. Hoewel het een bewuste keuze was om deze weg te bewandelen, was de ‘middenweg’aanpak 
binnen het strategisch project Kolenspoor allerminst evident. Dit wordt een blijvend aandachtspunt voor de 
verdere werking van het project.  
 
 
(10) Tussentijds communiceren 

 
Door de structuur en bestaffing van het strategisch project, is er nauwelijks systematisch gecommuniceerd 
vanuit het project naar stakeholders (B2B) en niet naar het bredere publiek (B2C). Vanuit de stuurgroep was 
aangegeven dat communicatie geen prioriteit was omdat eerst duidelijkheid moest komen over de 
toekomstplannen. Er werd op regelmatige tijdstippen geoordeeld dat er ‘te weinig’ was om over te 
communiceren, of dat het te complex was. De focus op de inhoud was niet geheel ten onrechte, vooral gelet 
op de beperkte mensen en middelen. Betrokken stakeholders konden deze keuze voor bedachtzaamheid over 
het algemeen plaatsen.  
 
Anderzijds kreeg het project steeds meer momentum en werd het een politieke prioriteit, wat ook 
doorsijpelde naar de pers, waardoor verwachtingen omtrent informatie en communicatie over het project – 
terecht – toenamen. Bij sommige maatschappelijke actoren leefde de perceptie dat er niet veel gebeurde, wat 
niet klopte met de realiteit. Het is aangeraden om sterker in te zetten op projectcommunicatie om dergelijke 
onterechte percepties te vermijden. De eerste focus moet liggen op B2B-communicatie (website, nieuwsbrief, 
…) maar ook B2C kunnen er communicatie-acties (bv. expo, wandeling, …) worden opgezet. Cruciaal is dat 
hiervoor de nodige mankracht en expertise dient te worden voorzien.  
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7. De toekomst: aanbevelingen van de projectcoördinatoren 
 
 
7.1. Inleiding: nood aan een duidelijke focus en helder verhaal als strategisch project 
 
De provincie Limburg heeft beslist om de Fietssnelweg F75 – Kolenspoor aan te leggen. Daartoe is een 
startnota op de projectstuurgroep van 23.01 voorgelegd en goedgekeurd. Er is een timing en fasering uitgezet 
om de fietssnelweg maximaal binnen deze legislatuur te realiseren.  
 
De betrokken gemeentes en de provincie, maar ook Vlaamse administraties zoals ANB, DOMG, De Lijn, enz. 
en partners zoals LRM, de incubatoren op de voormalige mijnsites of Stebo zien dit als het startpunt om de 
voormalige mijnregio grondig te herdenken en samen een nieuwe toekomst te geven. Dit is neergelegd in een 
visienota die door Tractebel-Engie is vormgegeven. Het is een intellectueel goed onderbouwde en 
doorwrochte analyse en synthese, die de vraag oproept: wat nu?  
 
 

Het voorstel is om het Kolenspoor uit te bouwen als de Vlaamse proeftuin voor Bicycle Oriented Development. 
Dit geeft een duidelijke focus, een helder verhaal dat voortbouwt op de reputatie van Limburg als fietsparadijs 
en verankert het strategisch karakter van het Kolenspoor voor Vlaanderen. De fietssnelweg vormt het 
startpunt maar het einddoel is een complete modal shift in de regio. Onderweg dient het maatschappelijk, 
ruimtelijk en economisch weefsel zich aan te passen aan de nieuwe standaard. Het realiseren van deze 
transitie is waarrond actoren zich dienen te verzamelen om samen te werken.  

 
 
Om deze transitie te realiseren en dus de Fietssnelweg F75 Kolenspoor als ruggengraat voor regionale 
ontwikkeling maximaal te valoriseren, beschrijven we hieronder strategische en operationele doelstellingen2, 
de aanbevolen samenwerkingsvorm tussen de belangrijkste partners en de volgende stappen in het licht van 
een nieuwe projectaanvraag.  
 
 
 
7.2. Strategische en operationele doelstellingen 
 
Een samenwerkingsverband dat de regionale ontwikkeling rondom het Kolenspoor als fietssnelweg wil 
coördineren en stimuleren, formuleert best een beperkt aantal heldere strategische en operationele 
doelstellingen zodat effectief en doelgericht kan worden gewerkt. Volgende doelstellingen nemen de visienota 
en het actieplan van Tractebel-Engie als basis, maar stellen duidelijke prioriteiten en impliceren heldere keuzes 
m.b.t. wat wel en niet te doen. Ze dienen nog verder te worden uitgewerkt in concrete acties die het 
samenwerkingsverband zal ondernemen om de doelstellingen te bereiken. We gaan er daarbij van uit dat het 
Kolenspoor als fietssnelweg de basis vormt, en nemen dit niet op als doelstelling. Het is veeleer de premisse 
van de verdere (samen)werking rondom het Kolenspoor. 
 
 
 

 
2 SD staat voor Strategische Doelstelling, OD staat voor Operationele Doelstelling, BO(D) staat voor Bicycle Oriented 
(Development) 



 29 

SD 1: Het Kolenspoor uitbouwen als snoer van hoogwaardige, kwalitatieve plekken 
 
OD 1  Het fysiek aantakken van belangrijke bestaande en toekomstige woon-, werk- en recreatieve plekken 

met de fietssnelweg F75 Kolenspoor, en dit via hoogwaardige, kwalitatieve verbindingen.  
OD 2  Het fysiek aantakken van bestaande en toekomstige mobiliteitsnetwerken (openbaar vervoer, fietsen, 

wandelen, auto) met de fietssnelweg F75 Kolenspoor, en dit via de ontwikkeling van hoogwaardige, 
kwalitatieve knoop-, schakel- en overstappunten en van een performant regionaal fietsdeelsysteem. 

OD 3  Het ontsluiten van de gevarieerde natuur- en erfgoedlandschappen ter versterking van de 
fietsbeleving, en dit via de ontwikkeling van kwalitatieve rust-, speel-, recreatie-, contact- en 
uitkijkpunten.  

OD 4  Het aanjagen van kwalitatieve ruimtelijke BO-ontwikkelingen m.b.t. de projectgebieden die in de 
visienota Kolenspoorstad/Kolenspoorland zijn afgebakend om zo het ruimtelijk rendement te 
verhogen. 

 
 
SD 2: Het Kolenspoor uitbouwen als Highway of Innovation 
 
OD 5 Het integreren van nieuwe technologieën die het comfort en de veiligheid van de gebruikers van de 

fietssnelweg F75 verhogen en het integreren van andere disciplines (zoals energie en kunst) die 
bijdragen tot de uitstraling van de voormalige mijnstreek als pioniersregio met traditie. 

OD 6  Het co-ontwikkelen van business cases en prototypes voor nieuwe fietsgeïntegreerde voertuigen in 
het kader van het innovatief mobiliteitsnetwerk (fietsshuttle op het inactieve spoor, fietstrein op het 
actieve spoor, fietsbussen en autonome gedeelde voertuigen). 

OD 7  Het opzetten van experimenten, testtracks, demonstrators en pilots op en langs het Kolenspoor 
waarbij BOD bijdraagt tot het klimaatbeleid (ontharding, energie, circulaire economie, korte 
voedselketens, nieuwe logistiek), en dit in co-creatie met lokale pioniers. 

 
 

SD 3: Het regioverhaal van het Kolenspoor vertellen 
 
OD 8  Het creëren van één visuele identiteit voor het Kolenspoor die op het terrein duidelijk herkenbaar is. 
OD 9  Het uitwerken en implementeren van een (ruimtelijke) activatiestrategie. 
OD 10  Het communiceren over relevante projecten en initiatieven via website, social media, nieuwsbrief, 

events, merchandising, … met een wervende BO-kaart van de regio als onderlegger.  
 
 
7.3. Werkmaatschappij Kolenspoor 
 
Om de strategische en operationele doelstellingen zoals hierboven geformuleerd te realiseren, dient een 
formeel samenwerkingsverband te worden opgericht. We stellen voor om dit de Werkmaatschappij 
Kolenspoor te noemen.  
 
Hierbij formuleren we alvast een aantal concrete aandachtspunten:  
- Idealiter zijn minstens de gemeentes, de provincie en LRM de stichtende leden. Dit dient verder te worden 

onderzocht.  
- Wat stakeholdermanagement en co-eigenaarschap betreft, zou de Werkmaatschappij minstens over een 

Raad van Bestuur (RvB) en Algemene Vergadering (AV) moeten beschikken. In de RvB zetelen dan bv. de 
stichtende leden, in de AV de bredere kring aan actoren. In de concrete projectwerking zullen sowieso 
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partnerschappen worden opgezet. Er kan ook gedacht worden aan bv. een adviesraad, een 
expertencomité, een klankbord, etc.  

- Wat basisfinanciering betreft zien we enerzijds middelen vanuit DOMG (strategisch project) en anderzijds 
middelen vanuit de stichtende partners (gemeentes, provincie, LRM). De bijdrage van de 
gemeentes kunnen bv. via de ERSV-middelen geregeld worden (cf. LIRES). De provincie en/of LRM kan 
mensen detacheren en/of middelen voorzien (verder met deze partners te bespreken). 

- LIRES, LSM en andere bronnen kunnen startkapitaal bieden om bovenstaande tien doelstellingen 
gefaseerd tot projecten te brengen. Het doel van de Werkmaatschappij is wel om andere middelen aan te 
trekken i.f.v. projectuitvoering.  

- Wat competenties en profielen binnen de Werkmaatschappij betreft, zal het al dan niet weerhouden van 
bovenstaande tien OD’s uiteraard bepalend zijn. Dat vraagt nog verder denkwerk en overleg. 

- Tot slot is de oprichting van een gebiedsgerichte cel Kolenspoor binnen de provincie noodzakelijk, en dit 
o.w.v. de interne alignering van alle projecten en processen enerzijds en de snellere alignering tussen 
Werkmaatschappij en provinciale diensten anderzijds. Een aantal zaken die tijdens het proces naar boven 
zijn gekomen als elementen waarover het strategisch project zich zou kunnen buigen, zoals bv. de 
ecologische ontsnippering en herbestemming/future-proof maken van mijnerfgoed, dienen binnen deze 
gebiedsgerichte cel te worden opgenomen. Deze zaken hebben op zich niets met Bicycle Oriented 
Development te maken maar zijn natuurlijk wel belangrijk voor de uitstraling van het Kolenspoor in zijn 
geheel, vandaar dat ze best worden opgenomen door een gebiedsgerichte cel.  

 
 
7.4. Volgende stappen 
 
Ter voorbereiding van een nieuwe subsidieaanvraag als strategisch project bij het Departement Omgeving 
(deadline: eind augustus 2020 – in realiteit dient het voorstel klaar te zijn half juni 2020) dienen de komende 
maanden de volgende zaken te gebeuren: 
 
(1) Vorm en invulling van de Werkmaatschappij Kolenspoor concretiseren: betrokken partners, 

overlegstructuren, statuten, team, financiering, concrete taken en complementariteit met bestaande 
overheden, … 

 
(2) Strategische en operationele doelstellingen verfijnen (o.a. formuleren i.f.v. strategisch karakter voor 

Vlaanderen, linken aan gebiedsontwikkelingsvisies zoals bv. de Vervoerregio) en concretiseren in 
projecten en een werkplanning voor de komende drie jaar (o.b.v. de visienota Tractebel).  

 
(3) Drie tot vijf projecten opstarten, bij voorkeur verspreid over de verschillende OD’s en in verschillende 

sectoren, bijvoorbeeld:  
• Business case regionaal fietsdeelsysteem (OD2) 
• Plan voor ontsluiting landschappen (waar en hoe?) (OD3) 
• Business case fietsshuttle op het inactieve spoor – traject be-MINE-Kolenhaven en/of Terhills-As (OD6) 
• Ontwikkelen van een visuele identiteit (op basis van het stijlhandboek MineTrail?) (OD8) 
• Ontwikkelen van een wervende kaart (OD10) 

 
Aangewezen is om dit in een kleine groep uit te werken (bv. medewerkers provincie, medewerkers van een 
tweetal gemeentes, medewerker departement omgeving, medewerker LRM). Belangrijk is dat er werkkracht 
is om dit vorm te geven: deze mensen moeten voldoende worden vrij gemaakt om dit op relatief korte termijn 
goed voor te bereiden. Uiteraard koppelen zij wel tussentijds terug naar alle betrokken partners. 
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8.  Financieel verslag 
 
Het financieel verslag van de volledige projectperiode is als volgt:  
 

Budget Euro incl BTW 
subsidie Vlaamse Overheid € 300.000  
Werkingsmiddelen gemeentes + 
provincie 

€ 75.000  

Totaal € 375.000 
Uitgaven 2017 € 139.218,59  
Uitgaven 2018 € 63.706,50 
Uitgaven 2019 € 115.536 
Uitgaven 2020 € 27.415 
Totale uitgaven € 374.512 
Resterend budget € 488 

 
 
De provincie heeft volgende budgetten vrijgemaakt in 2018: 
- 14,2 miljoen euro voor de aankoop van het oostelijk gedeelte van het Kolenspoor (excl. kosten) 
- 185.105,50 euro voor de studie “innovatief mobiliteitsnetwerk” 
- 100.000 euro voor het opstellen van een communicatiestrategie en -plan 
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Bijlage 1: strategische toekomstagenda voor de regio 
 

 
(1) Het Kolenspoor als een innovatief mobiliteitsnetwerk 
 
Het historische Kolenspoor verbindt Beringen en Maasmechelen over een lengte van 
meer dan 70 km. We willen deze historische route omturnen tot de drager van een 
innovatief mobiliteitsnetwerk, op maat van de 21ste eeuw. We willen de talrijke 
erfgoedsites, incubatoren, woonwijken, landschappen en natuurgebieden van de 
mijnstreek (opnieuw) fysiek met elkaar verbinden. Fietsen vormt het startpunt, maar 
nieuwe vormen van verbinding/transport/… – die we nu nog niet kennen – kunnen later 
worden opgenomen (‘innovatiewachtbuis’). We creëren één ononderbroken, autovrij tracé dat linkt met de Leisure 
Lane (NL) en de Vennbahn (D, Lux). Het Kolenspoor fungeert als ruggengraat voor een duurzaam, slim en gelaagd 
mobiliteitsnetwerk voor de streek: het wordt een hoofdas waarop we het regionale vervoersnetwerk oriënteren. 
Zo wordt het Kolenspoor op termijn de motor voor innovatieve, autoloze stedelijke ontwikkelingen.  
 
 
(2) Het Kolenspoor als een groen economisch netwerk 
 
Vandaag rijgt het Kolenspoor de nieuwe economische broedplaatsen aan elkaar: 
incubatoren, centra voor onderwijs, centra voor creativiteit en maakeconomie, 
toeristische attracties, poorten tot natuurgebieden, hubs, … In de woonwijken is er een 
sterke bottom-up dynamiek van micro-ondernemerschap aanwezig. We willen al deze 
nieuwe economische activiteiten – die de bijproducten van het mijnverleden als 
grondstof gebruiken – versterken, concentreren op en langs het Kolenspoor, en met elkaar verbinden via het 
Kolenspoor zodat nieuwe economische stromen ontstaan. Het Kolenspoor wordt op die manier de ruggengraat van 
een nieuw economisch netwerk dat wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, diversificatie, koolstofarme 
initiatieven, circulair denken en nabijheid. Het bundelen van de krachten creëert schaalvoordelen op het vlak van 
productiviteit, opleiding, specialisatie, employer en business branding, en innovatie. Het Kolenspoor wordt een 
economisch begrip binnen en buiten Vlaanderen: een topregio die bekend staat om zijn baanbrekende rol op het 
vlak van ‘groene’ sectoren zoals vrijetijdseconomie, cleantech, natuur, fietsen, circulaire economie en water.  
 
 
(3) Het Kolenspoor als een ruimte om te ontmoeten en te beleven 
 
Het Kolenspoor verbindt gemeenschappen die in het gebied leven en werken met elkaar, 
met de landschappen en natuurgebieden, en met de groene economische activiteiten in 
de regio. Om die connectie te versterken, maken we van het Kolenspoor een 
‘groenstedelijk parkgebied van de 21ste eeuw’. Het Kolenspoor wordt dé plek voor de 
ontwikkeling van groenstedelijke ontmoetingsfuncties (zoals kunstvrijplaatsen, 
speeltuinen, volkstuintjes, festivals, skateparken, sportterreinen, enz.) en sociale innovatie. Het Kolenspoor wordt 
op die manier een snoer van boeiende landschappen, van waardevolle natuurgebieden en van bruisende plekken 
waar vanalles te beleven valt. We streven visuele eenheid en kwaliteit na door de sociale hubs doordacht in te 
planten, een gedeelde landschappelijke signatuur voor de regio te ontwikkelen en ecologische ontsnippering te 
versterken. Het Kolenspoor moet een geliefde, belevingsvolle publieke ruimte worden die door de lokale bevolking 
mee wordt ontwikkeld, beheerd en gebruikt. De creatie van een sociaal-ecologische corridor moet leiden tot een 
toegenomen trots en een gemeenschappelijke, toekomstgerichte identiteit. 
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Bijlage 2: lijst van deelnemende actoren aan charettes van de studie fietssnelweg/innovatief mobiliteitsnetwerk 
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