
SALKturbo is het ambitieus toekomstplan om de 
Limburgse economie op een hoger niveau te brengen. Het 
plan is vrijdag goedgekeurd. “Met acties geschreven voor en 
door Limburg gaan we voluit voor een competitief, duurzaam, 
digitaal en inclusief Limburg”, aldus Tom Vandeput, gedepu-
teerde voor Economie en voorzitter van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM).  “De lat ligt hoog, want 
binnen 10 jaar moeten we behoren tot de sterkste 
economische regio’s van West-Europa.”

Met het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) is Limburg 
uit het economisch dal van de Ford-sluiting geklauterd. Mede dankzij de 
economisch conjunctuur en met Vlaamse en Europese steun zijn 20.000 
nieuwe jobs gecreëerd. Het dubbel van het aantal jobs dat door de Ford-
sluiting is verloren gegaan.
Ondanks die inhaalbeweging hebben we echter nog een hele weg te 
gaan. De Limburgse economie heeft immers nog af te rekenen met een 
aantal structurele handicaps die onze economische groei afremmen. Zo 
staat de welvaartscreatie in Limburg nog 20 % onder het Vlaamse 
gemiddelde, is er nog steeds een onderwijsachterstand en er zijn nog te 
weinig Limburgers aan het werk.
Daarnaast zijn er een aantal onontkoombare wereldwijde trends zoals de 
technologische vooruitgang, de groeiende digitalisering, het klimaat-
vraagstuk en de toegenomen diversiteit in onze samenleving en arbeids-
markt. “We mogen deze trends niet beschouwen als een bedreiging, maar 
eerder als een economische opportuniteit. Door de juiste acties en 
investeringen kunnen ze immers een turbo zetten op de Limburgse 
economie”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput. “In opdracht van de 
Vlaamse regering hebben we daarom een vervolgstrategie opgemaakt om 
de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen. In dit 
plan hebben we ook aandacht voor de economische schade, veroorzaakt 
door de coronacrisis.” 
De coronacrisis zorgt voor een grote sense of urgency. Corona heeft de 
Limburgse economie terug in de tijd gekatapulteerd. Uit een impactanalyse 
van POM Limburg blijkt dat, ondanks de Vlaamse en federale steun-
maatregelen, bijna de helft van de Limburgse bedrijven de impact van de 
Coronacrisis zeer zwaar voelen. En ook de voorspellingen op het vlak van 
de werkloosheid beloven weinig goeds. In het slechtste scenario van de 
Nationale Bank zouden er 8.000 werklozen in onze provincie bij komen. 
Samengevat heeft Limburg dus dringend nood aan een nieuwe, sterke 
economische strategie voor de komende jaren. En dat is SALKturbo.

Hoger klimmen op de Europese ladder

Gedeputeerde Tom Vandeput: “In de SALKturbo-strategie stellen we 4 
prioriteiten centraal: een competitief, een duurzaam, een digitaal en een 
inclusief Limburg. De 4 prioriteiten worden telkens vertaald in 3 concrete 
ambitielijnen. 12 dus in totaal. Samen vormen ze de ambitie om van 
Limburg één van de meest competitieve regio’s te maken. Nu staan we 
nog op plaats 55 in de Europese competitiviteitsrangschikking. Het is onze 
ambitie om met de uitvoering van SALKturbo hoger op die Europese 
ladder te klimmen.”
SALKturbo sluit perfect aan bij de Europese beleidsprioriteiten, het 
relanceplan en de septemberverklaring van de Vlaamse Regering en het 
federaal regeerakkoord. “We creëren hierdoor een win-win. Door 
SALKturbo levert Limburg haar bijdrage aan het bereiken van de Vlaamse 
en Europese beleidsdoelstellingen en omgekeerd zorgen onze Europese, 
federale en Vlaamse partners voor een meer welvarend Limburg.”
Minstens even belangrijk is ook de Limburgse krachtenbundeling die 
nodig is voor de uitvoering van SALKturbo. In totaal hebben maar liefst 
600 mensen met een economisch hart voor Limburg hun schouders onder 
dit plan gezet. “Die betrokkenheid moeten we vasthouden en nog 
versterken voor de uitvoering van SALKturbo. Het plan is vrijdag 
goedgekeurd. Doch nu begint pas het echte werk. De realisatie ervan. En 
daarmee starten we vandaag.”

De Zondag heeft een aantal concrete projecten opgelijst.

Met SALKturbo worden topsectoren zoals bouw, logistiek, industrie,… ondersteund om de sprong naar 
de toekomst te maken. Door te investeren in een meer digitale productie moeten de bedrijven sterker 
worden op de Europese en wereldwijde markt. De logistieke campus, de maakcampus  en de bouw-
campus krijgen hierin een leidende rol.

De energietransitie is nu reeds bezig. Energyville te Genk is een top-onderzoeksinstituut op Limburgse 
bodem. Dit is de basis voor de uitbouw van de Limburgse energie-economie. Investeringen in slimme 
energiesystemen op bedrijventerreinen en experimenten in lokale energienetwerken worden gepland. 
Limburg bouwt zo de bedrijventerreinen en woonwijken van de toekomst.

Met een Limburgse Green Deal kan Limburg  voorloper zijn in de Europese klimaatambitie. Programma’s 
voor energie-efficiënte bedrijven en woningen, de mobiliteit van de toekomst, duurzame 
voedselvoorziening, slim ruimtegebruik,… geven uitvoering aan deze Green Deal.

Met het project Digi-Care wil Limburg ook voortrekker zijn in de gezondheidszorg van de toekomst. De 
zorg verandert razendsnel. Limburg wil de proeftuin voor de zorg van de toekomst worden.

Een nieuwe economie veronderstelt ook een aangepaste arbeidsmarkt. De 4de prioriteit van SALKturbo 
trekt alle registers open voor talentontwikkeling. En hierbij telt elk talent.  

Met SALKturbo toont Limburg ambitie
Nieuw economisch toekomstplan van start
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