
Advies Hasselt strategische MER – RMP 2030 – 2050 – nota inhoudsafbakening 

De Vervoerregio Limburg gaat uit van toekomstscenario’s die onderhevig zijn aan de 
beslissingsbevoegdheid van andere overheden, anders dan die van de Vervoersregio zelf. De stad 
Hasselt wenst daarover vandaag geen uitspraken te doen en zal zich in dat opzicht pas uitspreken 
van zodra de bevoegde overheid daarover een beslissing wil nemen. Het college van burgemeester 
en schepenen vraagt zich af of deze werkwijze een duurzaam en juridisch robuust antwoord biedt op 
de uitdagingen die in Hasselt en bij uitbreiding in Limburg voor ons liggen. 

Algemene opmerkingen 

1. Fietsnetwerk: kwaliteit wordt enkel vermeld in algemene termen, mag duidelijker 
omschreven worden. Zowel kwaliteit van de infrastructuur als de kwaliteit van de directe 
ruimtelijke omgeving is belangrijk. Dit zijn belangrijke voorwaarden om van fietsen een 
aantrekkelijk alternatief te maken.  
Bvb De hoofdroutes van het BFF bevinden zich langs steenwegen, dit zijn veelal de kortste 
verbindingsroutes. Het is aangeraden om hier kwaliteit van de directe ruimtelijke omgeving 
mee te nemen. Bij de nieuwe wegencategorisering wordt wel gesteld dat fietspaden langs 
wegen met ontwerpsnelheid 70km/h afgescheiden ingericht moeten worden. Hier wordt 
evenwel ook niets vermeld in verband met de directe ruimtelijke kwaliteit. 

2. Modellen mogen meer inzoomen op ruimtelijke effecten op lokaal niveau. Er is algemene 
consensus dat er ingezet zal worden op verkerning, in de opstartfase van het Ruimtepact 
2040 wordt dit nogmaals benadrukt. Verkerning kan enkel werken indien mensen het gevoel 
hebben dat ze voldoende, aangename en gezonde ruimte hebben in hun leefomgeving. 
Harde, lokale mentale barrières moeten zo veel als mogelijk weggewerkt worden. 
Bvb Extra rijvakken grote ring Hasselt, effect mogelijke verkeerstoename N74 (Kempische 
Steenweg tussen Hasselt en Zonhoven) en N2 langs Kuringen 

3. Kinderen worden gecategoriseerd als niet-duurzaam. Uit een studie van VDAB van 2017 blijkt 
dat jongeren tussen 18-24j een specifieke mobiliteitsmix hebben, waarbij er een hoger 
aandeel is in meerijden. Uit cijfers van Eurostat blijkt ook dat jongeren in België gemiddeld 
tot 25j thuis blijven wonen en dat steeds meer jongeren hun rijbewijs steeds later dan 18j of 
19j halen. In hoeverre wordt hiermee rekening gehouden in de cijfers van de modal shift? 

4. Wij begrijpen dat het gebruik van lucht -en geluidsmodellering op regionale schaal niet 
opportuun is door de vele aannames. Echter zouden wij er wel voor pleiten in het plan-MER 
gebruik te maken van modellering voor stedelijke gebieden en kernen aangezien hier de 
impact het grootst is en er toch gestreefd wordt naar verdichting. 
 

Specifieke opmerkingen 
 

5. Spitsstroken op E313: dit is nog steeds geen beslist beleid. Hasselt heeft opmerkingen 
doorgegeven in kader van opmaak MER voor deze plannen: 
De stad Hasselt kan het idee van een spitsstrook op de E313 slechts ondersteunen indien de 
effecten op het onderliggend wegennetwerk ten gronde worden bestudeerd en passende, 
door de stad gedragen, remediërende en flankerende maatregelen worden genomen, 
teneinde deze effecten te voorkomen vanaf het ogenblijk van openstelling van de mogelijke 
spitsstrook. Een goede bereikbaarheid van onze stad is essentieel met het oog op uitvoering 
van de geplande ontwikkelingen. We vragen dan ook zowel het hoofdwegennet als 
onderliggend wegennet klaar te maken om de verkeersstromen vlot te verwerken. We 
verwijzen hiervoor specifiek naar de dagdagelijkse congestieproblemen op de 



Kuringersteenweg, Singel en Kempische Steenweg. Het is van belang dat deze knelpunten 
integraal en project-overstijgend worden aangepakt. Verder willen we nadrukkelijk de 
bezorgdheid uiten over de eventuele negatieve gevolgen in onze dorpskernen of 
woonclusters, hierbij denken we aan vooral aan Kuringen (centrum), maar ook Tuilt, Kermt, 
Stokrooie, Runkst, Schimpen en Rapertingen, maar ook de toeristisch-landschappelijke 
omgeving Herkenrode. We zien de bouw van geluidsschermen als noodzaak om de 
leefkwaliteit hier te behouden. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met het 
stedelijk groenstructuurplan.  
Toevoeging: naast geluidsschermen moeten ook oplossingen gezocht worden in het 
verminderen van geluidsproductie aan de bron. Bvb geluidsarm asfalt. 

6. Toename verkeer N74 tussen Zonhoven – Hasselt. Indien dit een gevolg is van de 
keuzerichting van het regionaal mobiliteitsplan wil de stad Hasselt gestaafd zien dat dit te 
verantwoorden is. 

7. Geen link “R71” in vergelijkingskaarten verkeerstoename verschillende scenario’s? Figuren 
zijn onduidelijk en onvolledig. 

8. Beleid van de stad Hasselt is er op gericht om de kleine ring minder autoverkeer te doen 
slikken. Zie vergelijkingskaart PAE/etmaal tussen “Bereikbaar en Betrouwbaar” en “Leefbaar 
en Gezond”. 

9. Het beleid van de stad Hasselt is er op gericht meer bussen via de R71 te laten rijden, dit 
heeft een effect op de beschikbare ruimte op R71. 
 


