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BIJLAGE 3. METHODIEK VOORZIENINGEN 
 
Voorzieningen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen en attractiepolen voor bezoekers. We analyseren de 
voorzieningen op basis van hun invloedssfeer en omvang op bovenlokaal niveau.  
 
We trachten de individuele attractiepolen (voorzieningen) in kaart te brengen. De focus ligt op 
bezoekersaantrekkende functies en worden net als de vervoersystemen ingedeeld naar schaalniveau. Deze 
indeling wordt gemaakt om de magnetenanalyse te voeden. We leggen als het ware de voorzieningenkaart in 
zijn geheel onder de magnetenanalyse om gaten in het netwerk te kunnen detecteren. Het is belangrijk om te 
melden dat er, in deze fase, niet gekeken wordt naar clusters van voorzieningen maar naar afzonderlijke 
voorzieningen met elk hun eigen aandeel bezoekers. In de praktijk is het mogelijk dat verschillende voorzieningen 
dicht bij elkaar liggen en een cluster vormen. Het doel is dus het in kaart brengen van individuele attractiepolen 
ingedeeld volgens het aandeel bezoekers. 

1 VOORZIENINGEN VAN INTERNATIONAAL NIVEAU (NIV 1) 

Bezoekersaantrekkende gebieden van internationaal niveau zijn gebieden met: 
- aantal bezoekers: > 10.000 bezoekers per dag  
- uitstraling en bereik: internationaal  

 
Binnen de contouren van de vervoerregio bevinden zich geen voorzieningen met een internationale uitstraling. 
Voor Limburg zijn de centra in Vlaanderen en het buitenland, zoals Antwerpen, Gent, Brussel, Luik, Eindhoven 
en Maastricht, en de luchthavens, zoals Zaventem, van groot belang. 

2 VOORZIENINGEN VAN INTERREGIONAAL NIVEAU (NIV 2) 

Bezoekersaantrekkende gebieden van interregionaal niveau zijn gebieden met: 
- Aantal bezoekers: > 5.000 bezoekers per dag  
- Uitstraling en bereik: nationaal / interregionaal  

 
De dieren-, pret- en themaparken trekken heel wat bezoekers aan, zoals bijvoorbeeld het domein van Bokrijk en 
C-mine Genk.  
De stadscentra en meer specifiek de historisch stadscentra met verschillende musea en een winkel- en 
horecacentrum als attractiepool voor bezoekers van Hasselt, Genk, Sint-Truiden, Diest en Tongeren, worden als 
bezoekersaantrekkend gebied van interregionaal niveau aanzien. In de interprovinciale detailhandelstudie 
(2014) werden deze opgenomen als regionale verzorgingsgebieden. Naast de centra, worden ook de 
baanconcentraties met een interregionaal verzorgingsgebied opgenomen zoals Hasseltweg Genk, 
Meubelboulevard Peer, …. 
Andere attractiepolen van interregionaal niveau zijn de concert- en eventzalen met capaciteit van meer dan 5000 
personen zoals Expo Hasselt. Daarnaast worden ook de ziekenhuizen, Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-
Limburg, met meer dan 500 bedden opgenomen. 

3 VOORZIENINGEN VAN REGIONAAL NIVEAU (NIV 3) 

Bezoekersaantrekkende gebieden van regionaal niveau zijn gebieden met: 
- Aantal bezoekers: > 2.500 bezoekers per dag  
- Uitstraling en bereik: (inter)regionaal 
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Voorzieningen van regionaal niveau hebben een uitgesproken regionale (of soms zelfs interregionale) uitstraling 
en bereik. Het aantal bezoekers is van dien aard dat er (al dan niet temporeel) grote bezoekersstromen op 
dagbasis naar toe komen. 
 

3.1 Onderwijs  

Op vlak van onderwijs worden hogescholen en universiteiten geselecteerd. De belangrijke scholenconcentratie 
met regionale invloedssfeer zitten ook reeds via de leerlingplaatsen vervat in de vervoersmagneten. 

3.2 Welzijn en zorg 

Ziekenhuizen met een significante omvang (> 100 erkende bedden) worden geselecteerd. Het gaat hier zowel 
om algemene ziekenhuizen als psychiatrische ziekenhuizen: 

 Jessa Ziekenhuis te Hasselt/Herk-de-Stad 
 Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk/Waterschei/Lanaken 
 Kinderpsychiatrisch Centrum Genk te Genk 
 Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint-Truiden 
 Psychiatrisch Ziekenhuis Asster te Sint-Truiden 
 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem te Lanaken 
 Sint- Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder 
 Medisch Centrum Sint-Josef te Bilzen 
 Algemeen Ziekenhuis Vesalius te Tongeren / Bilzen 
 Campus Maaseik te Maaseik 
 Maria Ziekenhuis Noord-Limburg te Pelt 
 Revalidatie en MS Centrum te Pelt 

 

3.3 Sport, cultuur en ontspanning 

Alle voetbalstadions van 1e klasse (zowel 1A als 1B) clubs werden geselecteerd, met name de voetbalstadion KRC 
Genk, Lommel en Sint-Truiden. Die werden aangevuld met andere bovenlokale sportcentra die vallen onder 
Sport Vlaanderen (de vroegere Bloso-centra). Verder werden de provinciale domeinen geselecteerd en de 
toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen met minstens ongeveer 400.000 bezoekers per jaar, 
alsook concert- en eventzalen met een capaciteit van minstens 1.000 personen. Cinemacomplexen werden hier 
ook onder gecategoriseerd zoals de Kinepolis in Hasselt. Als laatste werden cultuurcentra type A en B, zoals 
geselecteerd door de Vlaamse Overheid, opgenomen: 

 De Velinx te Tongeren 
 CCHa te Hasselt 
 C-Mine te Genk 
 Den Amer te Diest 
 De Bogaard te Sint-Truiden 

3.4 Detailhandel 

Detailhandel valt onder twee categorieën voor niveau 3:  
- kernwinkelgebieden (steden en gemeenten) welke in de interprovinciale detailhandelstudie 

opgenomen zijn. Deze zijn opgenomen als binnenstedelijk winkelgebied (met recreatief bezoekmotief) 
met een bovenlokaal verzorgingsgebied. Kernwinkelgebieden met een oppervlakte groter dan 8 000 m² 
werden geselecteerd. 

- baanconcentraties zoals ‘Herkenrodesingel’, ‘Carrefoursite Hasselt’ en ‘Nieuwstraat Diepenbeek’ met 
een regionaal verzorgingsgebied worden ook opgenomen. 
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4 VOORZIENINGEN VAN BOVENLOKAAL NIVEAU (NIV 4) 

Bezoekersaantrekkende gebieden van bovenlokaal niveau zijn gebieden met een bovenlokale uitstraling en 
bereik. Voorzieningen van bovenlokaal niveau hebben een verzorgende functie voor meerdere kernen en 
gemeenten. Op basis van beschikbare data is het niet mogelijk om een selectie te maken die rekening houdt met 
bezoekersaantallen. Daarom gebeurt de selectie enkel op basis van het type voorziening. Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van de puntlocaties met voorzieningen die door VITO en het departement Omgeving werden verzameld 
voor de geografische analyse van ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid van 
voorzieningen (VITO, 2016). 
 

4.1 Onderwijs 

Universiteiten, hogescholen en scholenconcentraties werden al geselecteerd op niveau 3. Op niveau 4 worden 
bijkomend middelbare scholen, volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs geselecteerd. 

4.2 Welzijn en zorg 

Ziekenhuizen met een significante omvang (> 100 erkende bedden) werden op niveau 3 geselecteerd. Op niveau 
4 worden bijkomend alle overige ziekenhuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen en ouderenvoorzieningen 
geselecteerd. Geestelijke gezondheidsinstellingen en ouderenvoorzieningen met meer dan 100 bedden 
genereren niet hetzelfde aantal bezoekers als ziekenhuizen met meer dan 100 bedden. Daarom worden alle 
geestelijke gezondheidsinstellingen en ouderenvoorzieningen opgenomen op niveau 4. 

4.3 Sport, cultuur en ontspanning 

Voor zover deze nog niet geselecteerd waren op niveau 2 of 3 worden alle (overige) cultuurcentra, schouwburgen 
en concertgebouwen, bioscopen, musea, monumenten, pret- en themaparken, regionale en speciale 
sportaccommodaties en zwembaden geselecteerd. 

4.4 Detailhandel en woonverzorgende voorzieningen 

Voor zover deze nog niet geselecteerd waren op niveau 2 of 3 worden alle grote en gespecialiseerde 
voedingswinkels, overheidsfuncties, detailhandel kleding / huis en tuin / auto / nicheproducten, voorzieningen 
rond werk en overige regionale voorzieningen geselecteerd. De overige binnenstedelijke winkelgebieden met 
recreatief bezoekmotief zoals opgenomen in de interprovinciale detailhandelstudie worden eveneens uitgelicht. 

4.5 Cultuur en recreatieve verblijfplaatsen 

Volgende toeristische knooppunten worden geselecteerd: 
- Jocomo 
- Hengelhoef 
- Recreatiepark Parelstrand te Lommel 
- Center Parcs Erperheide 
- Goolderheide 

 


