
Een strategisch project
over regionale samenwerking

rond ruimtelijke ordening
en mobiliteit



UITDAGINGEN EN KANSEN VOOR DE REGIO

Historisch sterk verspreide bebouwing: 1 op 3 inwoners 
woont buiten de steden, kernen en gehuchten. Groot aanbod 
aan onbebouwde percelen op slecht bereikbare plekken.

Maar ook ruimtelijke structuur gekenmerkt door netwerk van 
compacte kernen langs radiale verbindingswegen.

Sterke autoafhankelijkheid – mobiliteitsdruk op de regionale 
verbindingswegen. OV en fiets in de verdrukking.

Sterk IC-netwerk, groeiend aantal busreizigers en sterk 
opmars van de fiets

50,000 bijkomende inwoners tegen 2035, slechte match met 
bestaand aanbod onbebouwde percelen en verouderde 
woningen.
Sterke groei van kenniseconomie en innovatieve sector als 
troef  



BOVENLOKAAL SAMENWERKEN ROND RUIMTE EN MOBILITEIT 

Samenhangend regionaal project - Door de koppeling van ruimte én mobiliteit, kan de groei die op de regio afkomt op een duurzame wijze worden 
opgevangen

Ondertekening ambitiekader Regionet 
Leuven door 13 burgemeesters, provincie 
en Interleuven



OPLOSSINGSRICHTING
Knooppuntontwikkeling in hoogwaardige openbaar vervoerscorridors

Netwerk van regionale stamlijnen - Het huidige 
busnetwerk bestaat vooral uit laagfrequente, (door 

gebrekkige doorstroming) trage verbindingen, tussen de 
dorpen en de steden. Het toekomstig netwerk

voorziet hoogfrequente, snelle stamlijnen tussen de 
steden. Een eigen bedding garandeert een stipte 

dienstverlening. De omliggende kernen sluiten via korte
verbindingen aan op mobipunten op de stamlijn. Deze 

lijnen maken deel uit van een gelaagd OV-netwerk, 
opgebouwd volgens de principes van het decreet

basisbereikbaarheid

Corridorontwikkeling - Nieuwe ontwikkelingen worden georiënteerd naar locaties met een goede multimodale 
bereikbaarheid (dus een hoge knoopwaarde). Vooral de bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer is daarin 
een bepalende factor. Zo ontstaat een netwerk van sterke, levendige kernen die onderling goed geconnecteerd zijn



OPLOSSINGSRICHTING
Levendige dorpskernen in een vitaal platteland

Veerkrachtige kernen buiten de corridors - Een 
versterkt beleid rond kernversterking en de ontwikkeling 
van knooppunten moet daarom in samenhang gebeuren 
met een doordachte en kwalitatieve ontwikkeling van het 

platteland dat binnen de regio instaat voor voedsel, 
energie, biodiversiteit, proper water, beleving en 
ontspanning. We erkennen daarbij dat ook in de 

plattelandskernen een gepaste groei nodig is om deze 
leefbaar te houden.



OPLOSSINGSRICHTING
Tegengaan van verdere verspreiding wonen - bouwshift

restrictiever beleid buiten de knooppunten - om 
ongepaste ontwikkelingen buiten de kernen tegen te 

gaan en het overaanbod aan slecht gelegen 
bouwgronden weg te werken. is een heel pallet aan 

ruimtelijke beleidsinstrumenten nodig.



HOOGDYNAMISCHE CORRIDORS

Corridors – Tussen de steden ontstaat een keten van 
dorpskernen en attractoren langsheen de gebundelde 
vervoersinfrastructuur, Dankzij de bundeling van 
verplaatsingen is er een potentieel voor openbaar 
vervoer, dat een hoogwaardig karakter krijgt als het 
potentieel voldoende groot is. De kernen in de corridor 
profiteren van elkaars nabijheid en van de goede 
verbinding met de stad,
Het ontwikkelingspotentieel verschilt naargelang de 
ruimtelijke context en het type corridor. Binnen 
Regionet onderscheiden we spoorcorridors, regionale 
HOV-corridors, stedelijke corridors en landelijke 
corridors 



INFRASTRUCTUUR HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

Impressie (rechts) van de vrije busbedding met centrale haltes t.h.v. sportcampus Boudewijn en 
(links) met zicht op de Kop van Kessel-lo 



KNOOPPUNTONTWIKKELING
Doortocht Kessel-Lo

Kop van Kessel-Lo Centrale werkplaatsen Sportcomplex Stelplaats Meikeverstraat

Nieuwe centraliteiten - Over de hele congestiegevoelige Diestsesteenweg in Kessel-Lo worden een HOV-bedding en bredere fietspaden voorzien. De vier HOV-haltes geven de 
centrumontwikkeling binnen Kessel-Ko een extra impuls. 



KNOOPPUNTONTWIKKELING
Kernen langs de corridor

Ruim ontwikkelingspotentieel rondom HOV-kernen - Rondom de HOV-haltes is méér dan voldoende ruimte 
beschikbaar tot om 2050 in de behoefte inzake demografische en economische groei te voorzien. 



VERSTERKING RUIMTELIJKE EN MOBILITEITSTRUCTUUR STADSREGIO

Rotselaar

Multipolair stadsregionaal HOV-netwerk. In het multipolair OV-netwerk verknopen de regionale en stedelijke lijnen 
op verschillende knooppunten. Een substantiële capaciteitsverhoging is mogelijk door een betere spreiding van de 

belasting en een kortere reistijd. De globale bereikbaarheid van de regio gaat er sterk op vooruit. Succesfactor is een 
stipte overstap dankzij een gegarandeerde doorstroming 

Versterking van de ruimtelijke structuur van de stadsregio – De kernen in de stadsregio 
beschikken over de nodige troeven om samen de stadsregionale bevolkingsgroei duurzaam op te 
vangen. Als de bevolkingsgroei gelijke tred houdt met de tewerkstellingsgroei, wordt de omslag 

naar een duurzame mobiliteit haalbaar. 



BOVENLOKALE PROGRAMMERING ONTWIKKELINGEN

Regionaal afgestemde ontwikkelingsperspectieven – Een voorstel van kernencategorisering werd uitgewerkt om de kernen met een 
gelijkaardig profiel te ordenen, zodat coherentie  kan  worden  gebracht  in  de ontwikkelingsperspectieven. Hoe groter de knoop- en 
plaatswaarde van een kern hoe groter zijn ontwikkelingspotentieel., De kernencategorisering wordt beleidsmatig verankerd in het 
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant, 

Kernenkompas - om het ontwikkelingspotentieel 
van een kern te kunnen objectiveren, werd een

kernenkompas opgesteld. Dit beschrijft de huidige 
en potentiële situatie van een kern in vier 
dimensies (met telkens drie parameters).

Naast de knoop- en plaatswaarde worden ook de 
gebruiksintensiteit en de ruimtelijke context in 

beeld gebracht. Het kompas laat toe om kernen te 
profileren en onderling te vergelijken. Het kompas 

toont ook de samenhang tussen de actuele en 
potentiële situatie.



EEN WERVEND EN REALISTISCH TOEKOMSTBEELD VOOR DE REGIO
Klaar voor verdere implementatie



Meer info

regionetleuven.be
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