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“Ikea beter in Genk?”
Gideon Boie  van Architectuurwij-
zer organiseert de ‘Staten generaal 
Limburg’ en schreef een nota over 
‘De Stad Limburg’.  Hij is zowel 
bij professor Herman Daems gaan 
praten over het reddingsplan voor 
Limburg (SALK) dat hij heeft op-
gesteld, als met de diensten voor 
ruimtelijke ordening, met burge-
meesters en met de gouverneur. Hij 

heeft daarover een nota geschreven 
die gisteren bestudeerd is door col-
lega’s en politici. 
Wij hebben aan Gideon Boie en aan 
Peter Bongaerts, stedenbouwkun-
dige, mede-auteur van het Struc-
tuurplan Limburg en docent aan 
de Universiteit Hasselt gevraagd, 
om vijf punten van kritiek uit de 
nota te lichten. Ook krijgen de be-

leidsmakers drie werkpunten voor 
de toekomst mee.

Liliana CASAGRANDEii ZaterdagiwordtideiDagivani
deiArchitectuurivoorafgegaani
doorieeniAvondivanideiArchi-
tectuuriiniC-MineiiniGenk.ii
Omi19.30iuuriinideiGroteiZaal,i
gratis.

Genk -iDeiStadiLimburg.iDaaroverihebbenizichigistereni
iniC-Mineiallerleiiarchitectenienistedenbouwkundigeni
gebogen.iTotieeniRoemeens-Franseiprofessorienieeni
Nederlands-Turkseionderzoeksteritoe.i“Weimoeteniopi
eeniandereimanierioverideiruimteiiniLimburginadenken,i
nietialsi44igemeentenidieielkaaribeconcurreren,imaari
alsiéénigeheel”,izegtiarchitect-filosoofiGideoniBoie.

ARChitECtEN EN StEDENbouwkuNDiGEN DENkEN NA ovER RuimtE iN LimbuRG

➊Ikea beter 
in Genk?
“Ik weet dat er tussen 

Hasselt en Genk een flink robbertje 
is gevochten om de Ikea”, zegt Gi-
deon Boie. “Maar waarom werken 
die steden niet samen? Je kan je de 
vraag stellen of de Ikea niet beter in 
Genk had gelegen dan in Hasselt. 
Hasselt is in elk geval niet de meest 
gelukkige keuze. Hasselt profileert 
zich als een kenniscentrum, als een 
plek waar je in de binnenstad kan 
shoppen, daar past Ikea niet bij. Je 
kan je ook afvragen of er voor de Ikea 
in Hasselt genoeg plaats is. Binnen 
het concept van de ‘stad Limburg’ 
zou je wel gewoon gaan kijken naar 
wie de meeste ruimte heeft. Over de 
komst van Ikea hebben de diensten 
voor ruimtelijke ordening zelfs geen 
uitspraken moeten doen. Ik pleit niet 
meteen voor een superministerie, wel 
voor overleg.”

➋Grote Ring 
Hasselt deels 
afbreken

“Hasselt is nu omgord door een ring 
waardoor je geen verbinding meer 
hebt met groen of met het land-
schap”, zegt Peter Bongaerts. “We-
gen en Verkeer bouwt onder die ring 
overal maar tunnels voor voetgangers 
en fietsers, maar die maken geen la-
waai. Ze zouden beter de auto’s in de 
grond steken.” Moeten ze de Grote 
Ring dan helemaal afbreken? “Nee, 
maar ze kunnen al beginnen met op 
bijvoorbeeld vier plaatsen een zeer 
brede groene verbinding te leggen die 
over de ring loopt. In mijn voorstel 
kun je een groene verbinding creëren 
die loopt van aan de universiteit in 
Diepenbeek over het golfterrein, de 
Japanse Tuin en die zo de Demer 
volgt. Een brede groene verbinding 
die mensen ook aanzet om de fiets te 
gebruiken.”

➌�Vakantiepark 
Maasmechelen 
weegt te zwaar  
op natuur

Peter Bongaerts wijst naar Maas-
mechelen Village en de projecten 
errond als een van de voorbeelden 
van hoe het niet moet. “Decathlon is 
zo ingeplant dat de ingang niet naar 
Maasmechelen Village wijst. Dat 
betekent dat mensen de auto nemen 
om van het ene naar het andere te 
rijden.” Ook over het vakantiepark 
Ter Hills is Bongaerts niet te spreken. 
“Als het nu eens een ecologisch park 
zou zijn, maar daar zie ik in de plan-
nen toch niet veel van terug. Die 700 
vakantiehuizen die gepland zijn, zijn 
er trouwens veel te veel. Dat kan de 
zeer mooie natuur daar niet dragen. 
Je krijgt zo toerisme dat ander toe-
risme kapot maakt.”

➎Mijnkathedraal Eisden is 
buiten proportie
 “In de mijncité van Eisden heb je een grote mijnkathe-
draal”, zegt Gideon Boie. “Die ligt niet in het centrum 
van Maasmechelen, zelfs niet in dat van Eisden, maar 
aan de rand van de tuinwijk. Die kerk is buiten alle 
proportie groot. Het onderhoud is duur. Wat moeten 
ze nu met zo’n kathedraal? Dat gaan we bekijken in 
een apart atelier.”

➍Be-Mine is geen C-Mine
 “Je kan het project van C-Mine niet herhalen op Be-Mine”, zegt Boie. C-Mine ligt in Genk, een grotere 
stad dan Beringen. Be-Mine is een problematisch geval. Die plannen zijn ook tal van keren veranderd. 
Je kan van al die mijngebouwen niet het ene project zomaar overnemen en het toepassen op het andere.”

1. ALbERthAvEN GENk
“Het Albertkanaal wordt vooral gebruikt voor zwaar vervoer. Nu gaan we 
eens bestuderen hoe we het kanaal kunnen uitbouwen tot een recreatieve 
ader, waar tegelijk ook recreatie mogelijk is.”

3. viERkANtShoEvE GRotE SpouwEN
“De vierkantshoeve Blondeswinning in Grote Spouwen zou worden 
omgebouwd tot sociale appartementen”, zegt Boie. “Maar dat project 
blijkt veel te duur en ligt daarom stil. Zeker omdat het ook nog eens een 
beschermd monument is. Dan zou een sociale woning zoveel kosten als een 
villa. We gaan nu bekijken hoe we vierkantshoeves nieuw leven kunnen 
inblazen zonder de kosten te hoog te laten oplopen.”

2. GEvANGENiS LEopoLDSbuRG
“In het SALK-plan is ook beslist dat Leopoldsburg de gevangenis krijgt, 
maar de inplanting in Leopoldsburg is heel anders dan die in Hasselt. Een 
gevangenis neemt veel vierkante meters in beslag, in Leopoldsburg komt 
die dicht bij het centrum, helemaal anders dan in Hasselt. Ook daarover 
gaan we nadenken.”

Drie werkpunten voor de toekomst
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