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Strategisch project REGIONET LEUVEN

(eerst tramnetwerk, nadien auto)

Steden en dorpen die bereikbaar blijven. 
Een regio waar het aangenaam wonen is. Door 

nu anders om te gaan met onze ruimte en 
mobiliteit zorgen we voor een regio waarin we 

ook morgen kunnen genieten.

Regionet Leuven is een strategisch project. 
Binnen dit project werken verschillende 
partners samen aan een visie voor de regio op 
lange termijn. Daarnaast engageren we ons om 
actie te ondernemen en projecten uit te voeren 
om deze visie waar te maken.

We werken nauw samen met de Vervoerregio 
Leuven. Samen vormen we een sterke tandem 
om de uitdagingen in onze regio aan te pakken.



Regionale samenhang

mobiliteit
als driver van 

suburbanisering en verspreid wonen
als driver van

structurele autoafhankelijkheid

(eerst tramnetwerk, nadien auto)

Een mobiliteitsbeleid 
zonder 
ruimtelijk beleid 
is dweilen met de 
kraan open.

Ruimte en mobiliteit onlosmakelijk verbonden



Regionale samenhang

1 op 3 inwoners in de regio Leuven woont 
buiten de steden en de dorpskernen.
Van de groei aan bijkomende woningen in 
de laatste 15 jaren is 1 op de 3 buiten de 
kernen terecht gekomen.
Het ruimtebeslag buiten de kernen en 
steden blijft dus nog steeds toenemen

Toenemende ruimtelijk spreiding en ruimtebeslag



Doelstellingen project
11

De bijsturing van de ruimtelijke ordening is 
de belangrijkste hefboom in de omslag naar 
een duurzame mobiliteit. Het is een 
essentiële succesfactor voor de modal shift: 
het faciliteren van verplaatsingen met de 
fiets en het OV, gecombineerd met de 
reductie van het wegverkeer. 

Uitbouw  
performant  

openbaarvervoer

Aanmoedigenvan  
actievemodi

Bijsturing  
ruimtelijkordening

Vrijwaren van de open 
ruimte en duurzame 

ontwikkeling platteland

Reductie vanhet  
wegverkeer

Bouwshift voor een ambitieuze modal shift



Oplossingsrichting 1
Hoogdynamische vervoerscorridors 15



Oplossingsrichting 2
Netwerk van sterke en verbonden dorpskernen 16



Oplossingsrichting 3
Rem op de periferisering door bouwshift

REGIONET LEUVEN
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WANT OOK DIT IS MOBILITEITt



Regionale visie mobiliteit en ruimte

• Transitie naar een regionaal HOV-NETWERK
114Transitie naar een regionaal HOV-NETWERK



Kernversterking en knooppuntontwikkeling 114

Regionale visie mobiliteit en ruimte



Regionale samenwerking

• Projectstructuur Regionet Leuven

De projectstructuur is tweeledig: een regionale 
overlegstructuur waar de afstemming met bovenlokale 
actoren plaats vindt, en - nieuw in deze tweede 
subsidieperiode - de focus op enkele deelruimten met 
naast de stadsregio Leuven (stad Leuven en 
buurgemeenten) ook de gebiedscorridor Leuven-Diest, de 
gebiedscorridor Leuven-Tervuren-Brussel en de 
gebiedscorridor Leuven-Zaventem-Brussel.

Projectstructuur



• Gebiedsgerichte afsprakenkaders

• DEELGEBIEDWERKING

VIER DEELRUIMTEN

1 Stadsregio Leuven

2 Corridor Leuven-Diest

3 Corridor Leuven-Tervuren

4 Corridor Leuven-Zaventem
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GEBIEDSAGENDA

Regionale samenwerking
Gebiedsgerichte aanpak



• Gebiedsgerichte afsprakenkaders

• DEELGEBIEDWERKING

Operationalisering
Gedifferentieerde kernversterking
CONCENTRATIE VAN FUNCTIES IN KERNEN & BEHOUD VAN OPEN RUIMTE

• Gedragen kernafbakening
• Inzetten instrumenten om  ontwikkelingen buiten de kernen 

af te remmen
• (inter)gemeentelijk RUP + verordening

https://regionetbouwshift.wordpress.com/

https://regionetbouwshift.wordpress.com/


• Gebiedsgerichte afsprakenkaders

• DEELGEBIEDWERKING

Operationalisering
Gedifferentieerde kernversterking
GOED ONDERBOUWDE VISIE OP KERNVERSTERKING, MET KERNEN IN VERSCHILLENDE ROLLEN



• Gebiedsgerichte afsprakenkaders

• DEELGEBIEDWERKING

Operationalisering
Gedifferentieerde kernversterking
KWALITATIEVE ONTWIKKELINGEN EN DIFFERENTIATIE OOK BINNEN DE KERNEN

LRT Toolkit kernversterking– actieplan Bierbeek 
Structuurschets

LRT Toolkit kernversterking– actieplan Bierbeek 
Zoneringsplan

Kern Bierbeek 
Gewestplan

Nood aan juridische verankering
KT > Gemeenteraadsbeslissing (BGO), onderhandeling vergunningen 

en overeenkomst stedenbouwkundige last.
LT > contouren-RUP

Toolkit kernenkompas 
https://bit.ly/3oxdLIu



Operationalisering
Hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen (HOV)

DOORWERKING IN REGULIERE PROCESSEN
• Opmaak regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Leuven
• Ontwerpstudies AWV / De Werkvennootschap
• Vervoersplannen NMBS / Vlaamse spoorstrategie

PLEIDOOI VANUIT REGIO VOOR HOGERE INVESTERINGEN IN OV

Spartacus Limburg
HOV-verbinding Hasselt-Maasmechelen

Werken aan de Ring
Ringtrambus

Routeplan 2030 Antwerpen
Oosterweelverbinding



Regionale samenwerking
Samen aan de slag!

AMBITIEKADER REGIONET LEUVEN

Doet jouw gemeente mee?

Neem contact op met de projectcoordinator
regionetleuven@vlaamsbrabant.be

mailto:regionetleuven@vlaamsbrabant.be

