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2,1 miljoen euro voor 7 ruimtelijke strategische projecten
Om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verbeteren investeert Vlaams minister van
Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters 2,1 miljoen euro in zeven strategische projecten. Via deze
subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de
ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.
Eind 2009 lanceerde minister Muyters met groot succes een nieuwe open oproep. In totaal werden
20 aanvragen ingediend. Een commissie van deskundigen beoordeelde de aanvragen en stelde een
rangschikking op. De 7 best gewaardeerde projecten krijgen nu een subsidie die hen in staat stelt drie
jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.
Ook in 2011 kunnen provincies, gemeenten of andere publieke actoren aanvragen indienen om in
aanmerking te komen voor deze subsidie. Nog in 2010 zal de Vlaamse overheid een nieuwe (derde)
oproep lanceren via de website rsv.vlaanderen.be. Gemeenten, provincies en andere publieke
actoren kunnen, eventueel samen met private partners, een aanvraag indienen.
De strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en
de samenwerking van ruimtelijke actoren in een gebied stimuleren.

Overzicht van de gesubsidieerde projecten:
1. Maasvallei,… grensverleggend 2011-2014 - Bouwen aan het Internationaal Rivierpark
Maasvallei.
De vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland, provincie Limburg, 5 Maassteden en -gemeenten
en verschillende andere actoren uit de Maasregio willen werk maken van meer ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteit in de Maasvallei. Daarnaast wil het project ook bijdragen aan duurzaam
toerisme en regionale ontwikkeling in de Maasvallei. Dit strategisch project maakt een
overkoepelende projectcoördinatie mogelijk. Hiervoor zijn alle relevante actoren betrokken,
processen opgezet en afspraken gemaakt ter uitvoering van de verschillende deelprojecten.
“De Maasvallei is een belangrijke schakel in de natuurlijke structuur van Vlaanderen. Het project
draagt in grote mate bij tot de vrijwaring en inrichting van openruimtegebieden en het behoud en
versterking van de diversiteit, herkenbaarheid en identiteit van het landschap van de Maasvallei”, zo
motiveert minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters deze keuze.
Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers personeel aanwerven voor de coördinatie van dit
strategisch project voor een periode van drie jaar.
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2. Herk en Mombeek.
Het tweede geselecteerde project in de provincie Limburg is een samenwerkingsverband tussen de
vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, provincie Limburg, 10 gemeenten in het
stroomgebied van de Herk en Mombeek en verschillende andere betrokken actoren en
beleidsdomeinen. De aanvragers willen een overkoepelend project uitwerken rond integraal
waterbeheer met respect voor de aanwezige landbouw, natuur en recreatie.
“Het project is zowel inhoudelijk als wat betreft structuur vernieuwend. Het projectgebied is
uitgestrekt en omvat meerdere valleien. Een belangrijke insteek van de aanvraag is de actuele
problematiek van wateroverlast, wat op Vlaams niveau een belangrijk beleidsthema is”, aldus
minister Muyters.
De subsidie laat de initiatiefnemers toe personeel aan te werven voor de coördinatie van dit
strategisch project voor een periode van drie jaar.

3. Reconversie Vilvoorde Machelen.
De stad Vilvoorde en de gemeente Machelen hebben de handen in elkaar geslagen om het
reconversiegebied tussen beide gemeenten uit te werken tot een hoogwaardige
tewerkstellingslocatie met ruimte voor kantoren, productieruimten, dienstverlening, handel, horeca
en hoogdynamische recreatie.
Hiervoor krijgen beide gemeenten van de Vlaamse Regering een subsidie waarmee er drie jaar lang
de projectcoördinatie kan worden verzekerd.
“De reconversie van het project Vilvoorde-Machelen speelt in op de doelstellingen van de Vlaamse
regering voor de ontwikkeling van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel. Het projectgebied is
ongetwijfeld dé economische pool van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel”, aldus minister
Philippe Muyters.

4. Logistiek Park Schijns te Antwerpen.
Met het strategisch project ‘Logistiek Park Schijns’ wil het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
samen met Inter Ferry Boats nv een multimodaal logistiek park met een oppervlakte van 84 ha
uitbouwen op de rechteroever van de Schelde. Met de ontwikkeling van het logistiek park als een
duurzaam multimodaal bedrijventerrein wil de aanvrager vooral de gebiedsgerichte oplossingen op
het gebied van ruimte, natuur, milieu, behoud van cultureel-historische waarden, kwaliteitsvolle
architectuur, water en energie in een hoogcompetitieve situering van havenactiviteiten realiseren.
“Voor het Havenbedrijf is dergelijke verruiming van de pure havenontwikkeling een belangrijke
testcase die ook bij andere zeehavens en voor andere gebieden in de Antwerpse haven als voorbeeld
kan dienen. Daarom subsidieert de Vlaamse Regering dit project”, aldus minister Philippe Muyters.
Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers personeel aanwerven voor de coördinatie van dit
strategisch project voor een periode van drie jaar.
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5. Health Sciences Campus Gasthuisberg te Leuven.
Met dit strategisch project wil de stad Leuven, samen met K.U. Leuven en U.Z. Leuven, de campus
Gasthuisberg verder uitwerken tot een concentratie van stedelijke voorzieningen rond
patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de
multimodale bereikbaarheid van de campus. De subsidie geeft de stad ruimte om personeel aan te
werven voor de coördinatie van het project gedurende drie jaar.
“Het betreft een gebied van een groot strategisch belang voor de economische structuur en de
zorgstructuur op Vlaams niveau. Kennisoverdracht en innovatie in biomedische wetenschappen
wordt er gefaciliteerd door ruimtelijke concentratie. Het project heeft een belangrijke
hefboomwerking, en zal een spin-off genereren in een groter gebied en voor verschillende
domeinen”, zo motiveert minister Philippe Muyters de keuze.

6. Windenergie, wie eerst komt eerst maalt – provincie Oost-Vlaanderen.
De provincie Oost-Vlaanderen wil met het strategisch project de mogelijkheden onderzoeken naar
inrichting en beheer van windturbineprojecten op haar grondgebied. Dit betekent dat
samenwerkingsverbanden zullen gefaciliteerd worden, geschikte inplantingen ondersteund,
gewenste ontwikkeling gestroomlijnd en het lokale draagvlak ondersteund worden.
“Duurzame ontwikkeling en optimaal gebruik van ruimte zijn uitgangspunten van het ruimtelijk
beleid. Door de uitbouw van dit strategisch project op lokaal en provinciaal niveau kan een bijdrage
worden geleverd naar het toekomstige ruimtelijk beleid op Vlaams niveau rond duurzame energie.
Qua draagvlak lijkt de provincie een pilootproject te hebben opgezet dat een duidelijke signaalfunctie
kan vervullen”, aldus minister Philippe Muyters.
Dankzij de subsidie kan de provincie Oost-Vlaanderen personeel aanwerven voor de coördinatie van
dit strategisch project voor een periode van drie jaar.

7. Zuurstof voor de Zennevallei.
Met dit strategische project wil de vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën samen met vier
gemeenten en de VLM structuur brengen in de actuele versnippering van de zuidelijke Zennevallei. In
eerste instantie wil het project een openruimtenetwerk vreëren waarbij een versterking van de
natuur- en landschapskwaliteiten, landbouw en recreatief medegebruik een meerwaarde kunnen
bieden voor het wonen en werken in het projectgebied. Daarnaast wordt ook rekening gehouden
met economie, wonen, werken en toerisme.
“Het voorliggende project wil in een sterk verstedelijkt gebied, gekenmerkt door een ruimtelijke
versnippering, de mogelijkheden onderzoeken om samen met de betrokken “harde” sectoren in de
Kanaalzone kansen te creëren voor open ruimte. De Zenne moet terug een plaats krijgen in een sterk
verstedelijkte omgeving”, aldus Minister Phillipe Muyters.
Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers personeel aanwerven voor de coördinatie van dit
strategisch project voor een periode van drie jaar.
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