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Op voorstel van minister
van Binnenlands bestuur
Bart Somers (Open VLD) be-
sliste de Vlaamse regering
tien dagen geleden om Vlaan-
deren in te delen in zeventien
referentieregio’s. Binnen die
grenzen moet de samenwer-
king tussen gemeenten wor-
den hertekend zodat er flink
kan worden gesnoeid in de
ruim 2.200 ondoorzichtige
structuren. In tegenstelling
tot eerdere plannen zal Lim-
burg (wellicht) drie regio’s
tellen. De provincie zelf blijft
tot nader order bestaan. 

Uitgerekend de provincie
waar de voorbije legislatuur
de meeste gemeentefusies
plaatsvonden en waar alle 42
gemeenten sterk aan één zeel
trekken en gezamenlijk veel
uitdagingen aanpakken,
dreigt de dupe te worden. Dat
vindt ook het ruime midden-
veld in deze provincie. 

Daarom verbindt een 50-tal
organisaties zich in het initi-
atief ‘Red Limburg’. Het gaat
onder andere om de drie
werkgeversorganisaties (Vo-
ka, VKW en Unizo), de drie
vakbonden (ACV, ABVV en
ACLVB), de Boerenbond, de
Confederatie Bouw, de Pro-
vinciale Ontwikkelingsmaat-
schappij POM, de CM, kli-
maatbedrijf Nuhma, de PXL,
de politieke partijen Vooruit
en Groen, Toerisme Limburg
en een lange rist welzijns- en
culturele organisaties. Zij
pleiten unaniem voor het be-
houd van Limburg als één re-
gio.

Brief en platform

De initiatiefnemers plannen
twee grote acties. Zo vertrekt
eerstdaags een open brief
naar de Vlaamse regering en
Limburgse parlementsleden. 

“In een moderne democra-
tie worden politieke beslis-
singen in overleg genomen.
Zeker bij het hervormen van

de bovenlokale structuren
moet men de eigenheid van
het werkterrein erkennen en
laten doorwegen, om te ver-
mijden dat er boven de hoof-
den wordt beslist”, aldus de
briefschrijvers. “Wij zijn er-
van overtuigd dat het politie-
ke, economische en sociaal-
culturele weefsel van Lim-
burg verscheurd zal worden
als de provincie in meerdere
regio’s wordt opgedeeld. Dat
mogen we nooit laten gebeu-
ren.”

De organisaties wijzen erop
dat alle 42 burgemeesters én
de gouverneur hebben aange-
geven dat Limburg één regio
moet blijven. 

“De Vlaamse regering slaat
dit advies gewoon in de
wind”, luidt hun ongenoegen.
“De samenwerking in onze
provincie is al jaren een
voorbeeld voor de rest van
Vlaanderen. Een kunstmati-
ge opdeling zal enkel leiden
tot een overlegcarrousel met
een hoog prijskaartje. Om die
reden moet de Vlaamse rege-
ring haar beslissing terug-
draaien.”

Daarnaast werd het online
platform www.redlimburg.be
opgericht. Daarop kunnen
organisaties en individuen de
boodschap onderschrijven
om Limburg niet op te delen
in drie regio’s.

“Limburg is één regio”

In een opiniestuk in onze
zusterkrant De Standaard
hekelden gedeputeerde van
Economie Tom Vandeput
(CD&V) en POM-directeur
Noël Slangen deze regiovor-
ming gisteren al. 

“Toen de regering Vlaande-
ren niet zo lang geleden op-
deelde in vervoersregio’s,
vond ze het de logica zelve
dat Limburg als enige provin-
cie één regio was. In 2012 liet
toenmalig minister-presi-
dent Geert Bourgeois (N-VA)
een gedetailleerde studie uit-
voeren naar mogelijke regio-
vorming. Ook toen kwam uit
de bus dat het voor de hand
zou liggen dat Limburg één
regio zou worden. Wat is er
sindsdien veranderd?”

Het duo meent dat Vlaande-
ren en Limburg alles in huis
hebben voor een evenwichtig
en vruchtbaar huwelijk. “De
cohesie in één provincie op-
blazen omdat je het over de
rest niet eens raakt, is daar-
voor geen goede basis.”

Middenveld balt vuist 
voor het behoud van 
Limburg als één regio
De Limburgse werkge-
vers, vakbonden, wel-
zijns- en heel wat andere 
organisaties uit het brede 
middenveld pleiten open-
lijk voor het behoud van 
Limburg als één regio. Ze 
beginnen een petitie en 
sturen eerstdaags een 
open brief naar de 
Vlaamse regering.
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tuurgebied”, aldus burge-
meester Fons Verwimp 
(Vooruit-SPiL). “Nog 
niet zo lang geleden heb-
ben we hier met steun 
van Europa 800.000 euro
geïnvesteerd in de par-
king en de inrichting van 
de toegangsweg naar het 
bosmuseum. De aanleg 
van de pijpleiding heeft 
een belangrijke impact, 
omdat de strook van 45 
meter door het land-
schap trekt.”

“Niet alleen wordt de
pas aangelegde parking 
vernield, dat is ook het 
geval voor de daaropvol-
gende strook die dwars 
door het natuurgebied 
gaat. Dat is onaanvaard-
baar, omdat dit onher-
stelbare schade zou toe-
brengen aan het natuur-
gebied. Daarbij dreigen 
we met dit scenario de 
Limburgse toegang tot 
het Merodenatuurgebied 
te verliezen. Dat zou het 
einde betekenen van de 
poort van Gerhagen. Het 
natuurgebied zal hier-
door worden gescheiden 
van het bebouwde deel 
van Tessenderlo. Dit tra-
cé is in geen enkel geval 
aantrekkelijk voor onze 
gemeente.”

Horeca

Daar houdt het niet op.
“Eens buiten het natuur-
gebied loopt de leiding 
door een gebied rond de 

Sparreweg. Ook de hore-
ca in de buurt zal door de 
werken vervelende ge-
volgen hebben, omdat ze 
aan die kant een leegte 
krijgen. Gezien de moei-
lijke situatie waarin die 
mensen nu al zitten, is 
het onaanvaardbaar dat 
we hen kort na het coro-
nadebacle weer confron-
teren met inkomensver-
lies. Wij zullen ons als 
gemeente zeker verzet-
ten tegen de aanleg van 
deze leiding zoals in dit 
tracé wordt voorgesteld”, 
aldus burgemeester Ver-
wimp.

Bezwaren

Nog tot en met 30 april
organiseert de Vlaamse 
overheid de publieke 
raadpleging over de 
startnota voor het Ge-
westelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (GRUP) 
‘Leidingstraat Antwer-
pen-Ruhr (Geleen). Tot 
en met 30 april 2021 kan 
iedereen via verschillen-
de kanalen de startnota 
inkijken en bezwaren of 
inspraakreacties indie-
nen. 

Geïnteresseerden kun-
nen in maart of april een 
van de digitaal informa-
tiemomenten volgen. In-
woners die op een van de 
tracés wonen, worden in 
deze fase individueel ge-
contacteerd voor infor-
matie op maat.  (zb) 

Pijpleiding doorheen natuurgebied 
stuit op verzet: “Onaanvaardbaar”

W “De leidingstraat wordt bijna even breed als dit perceel”, zeggen Bruno Kennes (links) en Fons 
Elst. 

LW

De aanleg van de lei-
dingstraat, een bunde-
ling van pijpleidingen 
met waterstof en pro-
paangas, zal een zware 
impact hebben op de ge-
bieden waar ze doorheen 
trekt. Van Antwerpen tot 
aan de Maas wordt er een
strook van 45 meter 
breed volledig omge-
woeld. 

De leidingen kunnen in
de toekomst een belang-
rijke rol spelen in de 
energietransitie. Maar 
op sommige plaatsen 
moet er waardevolle na-
tuur voor sneuvelen. Er 
zijn drie mogelijke tra-
cés, die in deze fase in 
aanmerking komen. Het 
meest zuidelijke daarvan 
loopt door natuurgebied 
Gerhagen in Tessender-
lo. 

Onherstelbare schade

“In die plannen loopt de
leiding in Gerhagen vlak 
door de centrale parking 
aan de poort van het na-

De plannen om een 
leidingstraat van 45 
meter breed aan te 
leggen tussen Ant-
werpen en het Ruhr-
gebied stoten op ver-
zet in Tessenderlo. 
Een van de mogelijke 
tracés loopt door na-
tuurgebied Gerha-
gen. 

TESSENDERLO 

Ook in Diest en Ha-
len groeit het ver-
zet. “Het zuidelijke 
tracé loopt door de
bossen van Hees, 
waar heel veel 
mensen komen 
wandelen”, zeg-
gen Fons Elst en 
Bruno Kennes uit 
Schaffen. “Het zui-

delijke tracé snijdt 
door Zelem, Schaf-
fen en Deurne. 
Waarom deze lus? 
Het is logischer 
om vanaf Eindhout 
het Albertkanaal 
en de E313 te vol-
gen. Is dit een cen-
tenkwestie, omdat 
deze lus over land-

bouwgrond en 
door bosgebied 
loopt en dus min-
der kost? Boven de 
leidingstraat mo-
gen geen bomen 
of struiken komen. 
Dat betekent een 
aanslag op de bos-
sen van Hees. Ook 
de impact op land-

bouwgrond is 
groot. Boeren zeg-
gen dat het jaren 
duurt voor de op-
brengst weer het-
zelfde zal zijn, ter-
wijl ze slechts 
worden vergoed 
voor de duur van 
de werken voor de 
aanleg.” (lw)

“ALLE HALENAREN EN DIESTENAREN GETROFFEN”


