
Een mijlpaal was de intense samenwerking die eind 2014 
werd opgestart als pilootproject voor de opmaak van 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).2 Het Kolen-

spoor werd als proefgebied geselecteerd om actuele ruimtelijke 
vraagstukken in kaart te brengen. Algauw bleek het een ideaal 
instrument om coalities te smeden tussen de meest diverse ac-
toren en werd een toekomstproject van innovatie en gedeelde 
winsten naar voren geschoven. De BRV-werkgroep formuleerde 
een ‘vernieuwd’ Limburgs energielandschap als verbindend 
project rond collectieve beleving, beweging en productie. Het 
Kolenspoor fungeerde daarin niet alleen als connector, maar 
evenzeer als collector om nieuwe netwerken voor energie-, wa-
ter- of materialenstromen, ecologie of duurzame vormen van 
mobiliteit te integreren. 

Centraal Limburg – een 
versnelling hoger
Tot ver in de 20ste eeuw vormde het Kolenspoor de ruggengraat 
van de economische en stedelijke ontwikkeling tussen Beringen 
en Maasmechelen. De 70 kilometer lange spoorlijn ontsloot ze-
ven steenkoolmijnen, waardoor de regio uitgroeide tot een van 
de voornaamste energieleveranciers van België en de Euregio 
Maas-Rijn.
Na de sluiting van de mijnen in de jaren 1980 geraakten grote 
delen van het Kolenspoor in onbruik. Wat honderd jaar geleden 
een nieuw tijdperk aankondigde, werd een relict van een moeilijk 
verleden, maar tegelijk ook een troef voor een nieuw toekomst-
verhaal. De mijnsites werden opengesteld voor het grote publiek 
en kregen mondjesmaat een nieuwe invulling. Samen met het 
indrukwekkende industriële erfgoed werd het collectieve geheu-
gen in kaart gebracht. Twee Kolenspoorfestivals markeerden in 
1998 en 2006 de collectieve ervaring en bestendigden het spoor 
als solide verbindend element.
Na de sluiting van Ford-Genk in 2014 kwam het verhaal rond het 

1 Met dank aan de werkgroep Kolenspoor, de betrokken ontwerpers en 
onderzoekers, het team van T.OP Limburg, Z33 en de redactie van de 
VRP voor de gezamenlijke uitwerking van het Kolenspoorverhaal.

2 Op 20 november 2014 nam minister Schauvliege het initiatief  tot een 
Startconferentie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Aan de werkgroep van het 
proefgebied Kolenspoor namen onder voorzitterschap van de Stad Genk 
de zeven mijngemeenten deel, de Limburgse Reconversiemaatschappij, 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de Lijn, NMBS, UHasselt, 
Toerisme Limburg, Provincie Limburg, Agentschap Natuur en Bos, 
Vlaamse Landmaatschappij, Stebo, VZW Kolenspoor, UAntwerpen, 
KULeuven Steunpunt Ruimte, BUUR & Ruimte Vlaanderen.

Kolenspoor in een stroomversnelling. Omwille van de econo-
mische achterstand wordt het spoor nu ingezet om de transitie 
naar een nieuwe, meer duurzame en koolstofarme economie aan 
te moedigen. Vandaag staat een strategisch project in de steigers 
dat hiervoor hefbomen moet aanreiken. 

Vertrouwd landschap, 
nieuwe ontginningen
Het Kolenspoor kan opnieuw, net zoals weleer, een katalysator 
worden voor maatschappelijke transitie en heropleving. De tijd 
is er rijp voor, en ook de ruimtelijke condities lijken goed.
In plaats van steenkool biedt het Limburgse landschap vandaag 
een rijk palet aan ‘nieuwe’ grondstoffen. Kansen voor het ontgin-
nen van water, energie, biomassa of afval liggen er overal voor 
het grijpen. Als gevolg van de landschappelijke transformaties 
die de mijnontginning op gang 
bracht, doet zich rond de oude 
mijninfrastructuur een bijzon-
dere concentratie voor. Vooral 
in de mijnverzakkingsgebieden 
zijn uitzonderlijke kansen voor 
waterontginning te vinden. De 
omgeving van de mijnterrils 
wordt hergebruikt voor afval-
verwerking en natuurontwik-
keling, wat biomassa of water-
stof kan opleveren. Om hout te voorzien voor het stutten van de 
mijngangen werden in de regio vele bossen aangeplant. Vanaf de 
rand van het Kempens plateau, waar ook de mijninfrastructuur 
werd uitgerold, is in de ondergrond een niet onaanzienlijk poten-
tieel voor diepe geothermie aanwezig. Ook de sociale diversiteit 
van vandaag is gelinkt aan het mijnverleden. 
De regio beschikt over voldoende menselijk kapitaal en kent 
bovendien een brede waaier aan ambitieuze projecten om dat 
nieuwe potentieel te ontginnen. Incubatoren zoals EnergyVille 
(onder meer voor smartgrids en geavanceerde warmtenetten), 
GreenVille (cleantech) of Flanders Bike Valley (fietsindustrie) 
leggen belangrijke kiemen voor een grondstoffenefficiënte sa-
menleving. Daarnaast zijn er ook broedplaatsen te vinden voor de 
creatieve industrie, laboratoria rond biodiversiteit en innovaties 
vanuit biomassahubs, landfill mining of waterstofproductie, die 
als acupunctuur aan de heropleving van de regio bijdragen. Ze 
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Sinds Limburg zijn mijnverleden heeft omarmd en 
elke gemeente zijn strategische mijnsites als potentieel 
knooppunt heeft ontwikkeld, komen onvermoede 
mogelijkheden van het weggedeemsterde Kolenspoor 
in het vizier. De oude spoorinfrastructuur rijgt 
inmiddels strategische plekken en innovatiepolen 
aan elkaar, maakt unieke landschappen en 
indrukwekkend erfgoed toegankelijk en wordt steeds 
meer het symbool van een ontluikende collectieve 
identiteit rond een koolstofarme samenleving. 
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Het Kolenspoor getest 
De voorbije jaren kwamen nieuwe coali-
ties en toekomstperspectieven in beeld, 
met het Kolenspoor als verbindend ele-
ment. Architectuurbureaus, ontwerp- 
en onderzoeksgroepen, ondernemers of 
beleidsactoren genereerden ideeën en 
plannen rond een koolstofarme tran-
sitie van de Limburgse mijnregio. In 
Heusden-Zolder, Zonhoven, Houthalen-
Helchteren en Genk initieerde T.OP 
Limburg bijkomende trajecten om het 
verhaal kracht bij te zetten. Toepassin-
gen van diepe geothermie en warm-
tenetten, nieuwe (fiets)doorsteken en 
ontmoetingsplekken, ecologische be-
levingsroutes of duurzame systemen 
van water, biomassa of andere materia-
lenstromen passeerden de revue.6
Om hierrond een debat los te weken en 
het draagvlak te testen, brachten Z33 en 
Ruimte Vlaanderen het complexe plan-
ningsverhaal rond het Kolenspoor tot 

6 Zie http://www.toplimburg.be/projecten 
en http://www.toplimburg.be/publicaties

leven in de lente van 2016. Ze verzamelden alle resultaten in een 
interactieve installatie ‘Testing the Coal Track ’ waarmee ze het 
project toonden en toetsten op de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam, IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. De 
installatie omvatte een 360-gradenprojectie die bezoekers de 
kans gaf om de doorgaans onzichtbare infrastructuurlijn fysiek 
te ervaren, een digitaal platform7 en een boek die inzage gaven in 
de grote hoeveelheid van bestaande visies en projecten, en twee 
ontwerpateliers8 die in detail uittestten welke transformaties het 
Kolenspoor als katalysator zou kunnen teweeg brengen.
Het maken van de IABR-installatie, de samenwerking met de 
ontwerpers9 en de ontmoeting ter plekke tussen een vijftigtal 
betrokken actoren, loonden. Het geheel creëerde een nieuwe 
beleving van het Kolenspoor, waarbij het gebruik van techno-
logie hielp om kennis te delen en een collectieve ervaring op te 
bouwen. Het Kolenspoor was niet langer een fysieke lijn, maar 
kreeg legitimiteit als een unieke, productieve experimenteerruimte 
waar verleden en toekomst in elkaar grijpen. 

7 Zie www.projectkolenspoor.be

8 Ontwerpatelier te Stad Genk door Plusoffice architects, DELVA Landscape 
Architects en SocialSpaces in het kader van de conceptsubsidie 
“Multiproductief  Netwerk Kolenspoor”, https://issuu.com/toplimburg/docs/
new_gkc_160328_boekwerk_iabr; Ontwerpatelier te Houthalen-Helchteren 
door de Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (OSA), KULeuven, 
https://issuu.com/toplimburg/docs/atlas_iabr_final_v3_13-04-2016.comp

9 De ontwerpers van KULeuven, 51N4E en Plusoffice architects verzorgden 
het programma op de IABR-dag over het Kolenspoor op 1 juni 2016.

bevinden zich doorgaans op de voormalige mijnsites, die via 
grote reconversieplannen getransformeerd werden tot nieuwe 
knooppunten voor wonen en werken, innovatief ondernemen, 
toerisme of ecologie.

Van verspreid potentieel 
naar gebundelde kracht
Inmiddels is ook de beleidscontext klaargestoomd voor een eigen-
tijds plan-d’ensemble. Tijdens een aantal intensieve ruimtelijke 
processen raakten zowel lokale als regionale actoren overtuigd 
van het potentieel van het Kolenspoor en de nood aan samenwer-
king.3 Enkel een verbindend project zou toelaten om de veelheid 
aan beleidsdoelstellingen, ambities en realisatietrajecten in de 
verschillende sectoren rond het Kolenspoor onder één noemer 
te brengen. 
De BRV-werkgroep tekende het Kolenspoorproject verder uit. 
Onder voorzitterschap van de Stad Genk bundelde de groep 
stakeholders een vijftigtal kleinere projecten en ambities tot een 
groot overkoepelend en grensverleggend project. Netwerken, 
stromen en kringlopen zouden een belangrijke rol spelen, wat 

3 Potentieel en noodzaak werden het meest sprekend gevat door 
de ontwerpworkshops van de Vlaamse Landmaatschappij, in 
samenwerking met de provincie en de Onderzoeksgroep Stedenbouw 
en Architectuur (OSA) van de KULeuven: Nolf, C., De Meulder, 
B., & Deneef, H. (2015). Landscape and Urban Design Workshops 
De Wijers 2012-13-14. Provinciaal Natuurcentrum Limburg.

de nood aan samenwerking en samenhang des te groter maak-
te.4 Om het ‘project van projecten’ te laten slagen, werd dan ook 
gepleit om te starten met de noodzakelijke draagvlakverbreding, 
een intergemeentelijke aanpak en een herstel van gemeente-
overschrijdende initiatieven.
Stad Genk en de provincie verwierven in samenwerking met de 
betrokken gemeenten een subsidie voor het strategisch project 
‘Kolenspoor, ruggengraat van een multiproductief netwerk’. Het 
maakt een structurele projectcoördinatie mogelijk tussen 2017 en 
2019, wat voor een primeur zorgt voor de samenwerkingsstruc-
tuur rond het Kolenspoor. Op draagvlakverbreding zou specifiek 
worden ingezet vanuit het territoriaal ontwikkelingsprogramma 
T.OP Limburg5. Onder leiding van het provinciaal centrum voor 
actuele kunst en vormgeving Z33 en het departement Ruimte 
Vlaanderen werd een projectluik ‘Het kolenspoor getest’ uitge-
werkt dat het strategisch project zou inleiden.

4 De BRV-werkgroep Kolenspoor identificeerde als centrale vraag: ‘De regio is 
niet alleen op zoek naar een economische heroriëntering, maar eveneens naar 
het verstedelijkingsmodel dat daarbij past. Bij gebrek aan grote steden, stelt 
zich de vraag hoe de metropolitane conditie er moet uitzien in Limburg. Sterk 
inzetten op “netwerken” moet een basis vormen voor een toekomstig model. 
Een model met een sterke circulaire economie en een goede connectiviteit 
tussen strategische zones, en dit binnen het kader van een uniek landschap, kan 
Limburg een nieuw en uniek duurzaam welvaartsperspectief  geven. Hoe kan 
het Kolenspoor een rol spelen in dit verstedelijkingsmodel?’  
https://issuu.com/toplimburg/docs/t.op_limburg_-_boekje_kolenspoor

5 T.OP Limburg is een platform voor samenwerking en projectontwikkeling 
waar regionale en lokale actoren de krachten bundelen om een aantal 
urgente maatschappelijke transities in Limburg te versnellen. Het Kolenspoor 
is één van de vier prioritaire transitietrajecten www.toplimburg.be

Project van projecten. 
© T.OP Limburg, Ruimte Vlaanderen
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verkeerstransferium met een nieuwe fietsbelevingsroute tussen 
het Kolenspoor, de cleantech incubator met het mijnerfgoed en 
het centrum13, en de algemene herontwikkeling van het bedrijven-
terrein Centrum-Zuid vanuit een kringloopfilosofie14. 

Van testfase naar kick-off 
Op 28 november 2016 geeft een seminarie het startschot van 
het Strategisch Project Kolenspoor. Een strategisch coördinator 
wordt aangesteld voor drie jaar met als doel concrete projec-
ten op te starten en te faciliteren. Het Kolenspoorproject rondt 
hiermee zijn testfase af. Er zijn verschillende pistes die nu via 
een participatief proces concreet moeten worden. Door de grote 
betrokkenheid van partijen en belangen brengt elk project ook 
een politiek vraagstuk met zich mee. Om de nodige coalities en 
een publiek draagvlak te garanderen, zal het Kolenspoorproject 
voortdurend moeten balanceren tussen verbindende initiatieven 
en intense coproducties van deelprojecten.
Z33 en Ruimte Vlaanderen besloten die evenwichtsoefening 
te triggeren door uit al het voorgaande een aantal verbindende 
scenario’s te destilleren die de stap naar realisatie kunnen helpen 
zetten. Het kick-off seminarie zal drie scenario’s onder de loep 
nemen. Een eerste scenario beschrijft een verbindend project rond 
de fietsindustrie en -beleving. Ideeën rond verkeerstransferia in 
Zonhoven, Heusden, Houthalen, enz., worden samengebracht 
met voorstellen om de regio te versterken als een outdoor ex-
perience center voor de fietser. Een tweede scenario focust op 
de energietransitie, met toepassingen van diepe geothermie, 
warmtenetten en grondwatergebruik, en een derde kijkt naar de 
materialentransitie, met onder meer toepassingen en transport 
van biomassa en H2-gas. 
Elk scenario richt zich specifiek op de Limburgse mijnregio 
en verbindt een groep noodzakelijke partners en experten. De 
scenario’s zijn buitengewoon ambitieus, maar ook concreet en 

13 Concept ontwikkeld door OSA, KULeuven in kader 
van het IABR-ontwerpatelier, zie noot 13.

14 Subsidieaanvraag ingediend als Pilootproject terug in omloop, zie 
www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/terug-in-omloop

realistisch: ze werden elders al getest en zijn daarom op affir-
matieve wijze geschreven. De actoren kunnen zich richten op 
projectontwikkeling van ‘voorpost’ tot hefboomprojecten. Welke 
concepten of innovaties zijn gewenst, welke stappen zijn nodig, 
welke kaders voor investering en realisatie voorhanden? Z33 
inspireert met referentieprojecten van buiten de regio en start 
samen met architectuur- en researchstudio Space Caviar een 
traject van collectieve reflectie: een workshopreeks gedurende 
zes maanden om de mensen die rond het Kolenspoor wonen en 
werken te betrekken.15 

Cronocaos?
In 2010 plaatste het ontwerpbureau en researchteam OMA/
AMO bouwkundig erfgoed op de agenda van architecten en 
stedenbouwkundigen. Hun bijdrage ‘Cronocaos’16 op de Biënnale 
van Venetië verdeelde de wereld in tweeën: een deel dat vastzit 
in het verleden als gevolg van de toenemende drang tot behoud 
van historische (stads-)landschappen (inmiddels al 12 procent 
van het aardoppervlak), en een ander deel dat voortdurend in 
verandering is om te voldoen aan nieuwe maatschappelijke eisen. 
De krachten van behoud en herstel enerzijds, en destructie en 
herontwikkeling anderzijds, werden als tegengestelde categorieën 
uiteengelegd, geanalyseerd en uitvergroot. Een manifest en pro-
vocerend spektakel, dat evenwel voorbijgaat aan de uitdaging die 
voor gebieds- en projectontwikkeling voorligt: hoe omgaan met 
verandering in erfgoedlandschappen? 
In plaats van de wereld op te delen in categorieën, vraagt het 
Kolenspoorproject zich af hoe erfgoed en innovatie kunnen 
samengaan en elkaar kunnen versterken. Oude infrastructuren 
en mijnerfgoed worden levend gehouden in een toekomstgerichte 
strategie. Met de verbindende kracht van een koolstofverleden 
wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke koolstofarme toe-
komst. Op basis van nieuwe ontginningen wordt de identiteit 
van een grondstof- en energielandschap verder uitgebouwd en 
mogelijke breuklijnen of ‘cronocaos’ overstegen.

15 Space Caviar’s ‘Kolenspoor City Project’ is een serie van participatieve 
ontwerpworkshops in elke Kolenspoorgemeente. De kracht 
van kleine interventies wordt aangetoond door vanuit micro-
elementen een stad op te bouwen. De resultaten komen samen in 
een speelse competitie en een winnaar wordt gekozen tijdens een 
publieksevenement in 2017 met de naam ‘Kolenspoor City Paleo’.

16 Bijdrage ‘Cronocaos’ door OMA/AMO, ontwerpbureau  
en reseachteam van de Nederlandse architect Rem Koolhaas:  
http://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos

Katalysatoreffect:  
van recreatie naar re-creatie
Het toekomstige Kolenspoor zal in eenzelfde ruimte zowel het 
verhaal van het oude energielandschap als van de nieuwe pro-
ductieve landschappen kunnen bundelen. Het creëren van deze 
nieuwe beleving wordt gezien als voorwaarde en katalysator voor 
het creëren van nieuwe mogelijkheden. Om dit katalysatoreffect 
te activeren, wordt de dynamiek die vandaag leeft in de omgeving 
zichtbaar gemaakt langs het Kolenspoortracé. 
Kleine ‘voorpostacties’ langs het spoor zorgen voor de laagdrem-
pelige beleving van bestaande kiemen van maatschappelijke en 
economische heropleving (vaak innovatief of hoogtechnologisch 
en moeilijk toegankelijke zaken). Ze houden steeds rekening met 
het aspect van publieke beleving: een ludieke en theatrale uit-
werking van een innoverende praktijk, een paviljoen dat symbool 
staat voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een publieke functie 
op basis van een nieuwe technologie… Ze zijn typerend voor het 
multiproductief landschap dat vandaag in wording is en spelen 
in op verbanden met de mijnontginning uit het verleden.10

Een grotere belevingswaarde van wat vroeger en nu mogelijk 
is, van de oude en nieuwe ontginningsverhalen, creëert een 
gemeenschappelijke sense of opportunities. Het creëren van de 
voorposten kan inspireren tot nieuwe ontwikkelingsconcepten 
en aangeven waar en hoe synergieën tot baanbrekende hefboom-
projecten kunnen leiden op langere termijn. De idee is niet om 
het Kolenspoor volledig te ontwikkelen, wel om strategisch en 
selectief in te spelen op initiatieven in de nabije omgeving die 
een link hebben met het spoor. 

Eén nieuw elan, meerdere routes
Vanuit de wisselwerking tussen ‘voorpostacties’ op korte termijn 
en hefboomprojecten op lange termijn kan het Kolenspoor op-
nieuw een versterkende rol spelen in het transitieverhaal van de 
Limburgse regio. Op deze manier hebben de individuele acties het 

10 Het concept van de voorpostacties speelt in op het SALK-project Mine 
Trail van Toerisme Limburg. Dit project werkt aan de eerste Limburgse 
‘belevingsroute’ door de troeven van het bestaande fietsroutenetwerk 
te verbinden met het mijnerfgoed langs het Kolenspoor. Op strategische 
locaties wordt de beleving versterkt door installaties die in dialoog 
gaan met het mijnverleden en de bijzondere cultuurlandschappen 
die door de ontginning tot stand kwamen. Het Kolenspoorproject 
verbreedt de ambities van de Mine Trail door de beleving van de 
nieuwe (productieve) ontginningslandschappen toe te voegen.

potentieel om het ruimtelijke, economische en sociaal-culturele 
weefsel van een veel omvangrijker gebied ingrijpend te trans-
formeren. Vandaag komt meer dan één grondstof, één sector 
of systeem in het vizier om een projectportfolio op te bouwen, 
afhankelijk van de lokale troeven en beleidsambities.
In de gemeenten Beringen en Heusden-Zolder leeft bijvoorbeeld 
de ambitie om de vernieuwende fietscultuur in de schijnwerpers 
te plaatsen. Sterkmakers zijn Flanders Bike Valley, het circuit van 
Zolder en de geplande Velodroom, met daarnaast de landschap-
pelijke en cultuurhistorische troeven voor fietstoerisme. Voor 
de betrokken actoren ligt de uitdaging in het beleefbaar maken 
van de vernieuwende fietstechnologie in een grootschalig out-
door experience center. ‘Belevingsroutes’ zoals het Kolenspoor 
vormen de conceptuele bouwstenen om innovatieve, industriële 
invalshoeken te integreren met sport, recreatie en duurzame 
energietoepassingen.11 
Een ander voorbeeld is Houthalen-Helchteren, waar circulaire 
economie en het verduurzamen van biomassa- en waterkringlopen 
op de agenda staan. De gemeente ziet ook ruimte voor een mobi-
liteitstransitie als gevolg van de geplande infrastructuurwerken 
rond de Limburgse Noord-Zuidverbinding, om zo ook de Grote 
Baan te verlichten. Projectideeën omvatten de transformatie van 
een voormalig pompgebouw tot waterbar aan het spoor12, een 

11 Op aanraden van Toerisme Vlaanderen en met ondersteuning van 
T.OP Limburg voegen de actoren twee projectideeën samen die in 
2015 afzonderlijk werden ingediend in het kader van het Vlaamse 
impulsprogramma Toeristische Hefboomprojecten rond Kernattracties. 
Geen van beide projecten werd toen weerhouden op de shortlist. 

12 Concept ontwikkeld door PlusOffice in kader van 
het Mine Trail project, zie noot 9.

MET DE VERBINDENDE 
KRACHT VAN EEN 
KOOLSTOFVERLEDEN
WORDT GEWERKT AAN EEN 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
KOOLSTOFARME TOEKOMST.

Verspreid potentieel, voorpostacties, en verbindende 
hefboomprojecten op langere termijn 
© T.OP Limburg, Ruimte Vlaanderen

© OSA (Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur) KULeuven Atelier Houthalen-Helchteren 2016

© Space Caviarbron: http://www.z33.be/blogs/open-call-deelnemers-incomplete-city-beta-workshop
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