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VOORWOORD

Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van 
Lummen in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwik-
keld door het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement 
Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de 
Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. 

De Bouwmeester Scan is een  tool die lokale besturen in staat stelt voor het 
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en 
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete 
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame 
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruim-
tegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. Het 
nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een radicale 
hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere kostenef-
ficiëntie en brede maatschappelijke winsten. 

De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open ruimte, het 
maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaal-
bare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame energievoorziening. 
De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en een toekomstbestendig 
wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via participatie en collectiviteit. 
Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?

De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze op-
gave te ondersteunen.  Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoever-
re het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoor-
den aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de 
Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. Deze nemen 
de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten en beleidsma-
tige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het bestudeerde gebied.

De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door een 
onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het lokaal 
bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de gemeente-
lijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op 
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representa-
tief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie. 

WOORD VOORAF
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01. VERKENNING

1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE

Lummen is een gemeente in de provincie 
Limburg. De gemeente is gelegen in de driehoek tussen 
de steden Diest (ten westen), Beringen (ten noorden) 
en Hasselt (ten zuidoosten). Overige buurgemeenten 
en -steden van Lummen zijn Halen, Herk-de-Stad en 
Heusden-Zolder. 

Naast de hoofdkern Lummen omvat het grond-
gebied van de gemeente ook de dorpen Meldert en 
Linkhout, en vele kleinere gehuchten als Geeneinde, 
Laren, Geneiken, Genenbos, Tiewinkel en Schalbroek.

Doorheen Lummen stromen de rivier de Demer 
en een aantal beken, waarvan de Zwarte Beek en 
Mangelbeek de voornaamste zijn. Ook wordt Lummen 
doorsneden door een aantal grote infrastructuren. Het 
knooppunt tussen de snelwegen E313 en E314 ligt en de 
gemeente, waaraan het knooppunt ook zijn naam ont-
leent. Evenwijdig met de E313 loopt het Albertkanaal, 
dat Lummen in het noordoosten doorkruist. In het 
zuiden van de gemeente passeert de spoorlijn Diest-
Hasselt, er ligt echter geen station in de gemeente.

Foto's

1. Kern Lummen
2.  Meldert
3.  Linkhout

1.

2.

3.

Kaarten

1. Situering van de gemeente, GRB
2.  Kaart van Lummen met de voornaam-

ste inrastructuren
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BWMSTR scan
Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage

1.2 KENCIJFERS

ENERGIE

 
BEBOUW

DE RUIM
TE  

O
P

EN
 R

U
IM

TE

 

MOBILITEIT 

R
EG

EL
G

EV
IN

G
 E

N
 P

U
B

L
IE

K

 

 

 

 

 

O
N

D
E

R
N

E
M

E
R

S
C

H
A

P



13

Eindrapport Gemeente Lummen

01. VERKENNING

LUMMEN

SITUERING
Lummen is een gemeente in de provincie Limburg in 
Vlaanderen.  De gemeente is gelegen in de driehoek 
tussen Hasselt, Diest en Beringen en kent verder als 
buurgemeenten Halen, Herk-de-Stad en Heusden-Zolder 

OPPERVLAKTE
Het totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 5.338 
hectare. De gemeente bestaat uit een aantal verschillen-
de dorpskernen en gehuchten, waarvan de gelijknamige 
kern Lummen de grootste is.

INWONERS
De gemeente Lummen had in 2020 14.978 inwoners. Dit 
aantal inwoners is in de afgelopen 15 jaar gegroeid met 
ongeveer 10%.De bevolkingsdichtheid ligt hiermee op 
281 inwoners per vierkante kilometer. Dit is lager dan 
het gemiddelde van Vlaanderen (477) en van de provin-
cie Limburg (355).

TEWERKSTELLING
Jobratio 2018: 91,4 in Lummen (met 21,3 toegenomen 
de afgelopen 10 jaar).
Het Vlaams gemiddelde is 72,3.
Werkeloosheid: 4,8% t.o.v. gemiddelde 6,4% 
Werkzaamheidsgraad: 71,9% t.o.v. gemiddelde 68,9%.
Ondernemersgraad: 8,13 t.o.v. gemiddelde 9,81.

SPIDERDIAGRAM

In deze spiderdiagram is gemeente Lummen 
op een aantal ruimtelijke indicatoren vergeleken met 
ruimtelijk vergelijkbare gemeenten volgens de VRIND 
classificatie. Deze classificatie geldt voornamelijk voor 
geografische aspecten. Voor Lummen geldt de classifica-
tie ‘overgangsgebied’. 

Het diagram toont dat Lummen op een aantal 
aspecten beter scoort dan vergelijkbare gemeenten. Zo 
scoort Lummen op het gebied van aanwezigheid van 
toegankelijk en biologisch waardevol groen opvallend 
goed. Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen als 
wandelen, fietsen en openbaar vervoer is echter duide-
lijk onder gemiddeld.

Het beeld wat betreft dichte woningtypes ligt 
genuanceerd. De gemeente kent momenteel een rela-
tief zeer klein aandeel dichte woningtypes en scoort 
daardoor ook laag  op ruimtelijk rendement van het 
wonen. De evolutie richting meer dichte woningtypes en 
daarmee een hoger ruimtelijk rendement van het wonen 
gaat juist  sneller dan in vergelijkbare gemeenten. 

DATA BOUWMEESTERSCAN

Voor sociaaleconomische aspecten, zoals bevol-
kingsgroei, wordt de stad vergeleken met gemeenten in 
hetzelfde cluster volgens de Belfius-indeling. Sinds 2018 
wordt Lummen gerekend tot het cluster ‘gemeenten met 
economische activiteit en vergrijzende bevolking (V10)’.
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DEMOGRAFIE

Net als vele andere plaatsen in Vlaanderen ken-
de ook Lummen een sterke bevolkingsgroei in de eerste 
naoorlogse decennia die afvlakte richting de eeuwwisse-
ling. Opvallend is dat de demografische vooruitzichten 
voor Lummen een beeld van vergroening en vergrijzing 
zien dat sterker is dan het Vlaams gemiddelde: het aan-
tal kinderen en ouderen gaat bovengemiddeld toene-
men, terwijl het deel van de bevolking tussen 18 en 64 
bovengemiddeld daalt. 

Wat betreft huishoudens wordt voor Lummen, 
dat in 2020 6.272 huishoudens telde, een groei van zo’n 
600 huishoudens verwacht tot aan 2035 (6900). Die 
groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan het toene-
mende aantal één- en tweepersoonshuishoudens.

Bron: data Statistiek Vlaanderen,  

inwonersaantal anno 2000 = 100

Bron: NIS

Aantal inwoners Lummen 1846-2019

Prognose groei bevolking 0-17 jarigen Prognose groei bevolking 18-64 jarigen Prognose groei bevolking 65+ 

Lummen
Belfius-indeling 
'Gemeenten met econ-
omische activiteit en 
vergrijzende 
bevolking (V10)'

Vlaams Gewest

Prognose groei huishoudens 

Bron: Statistiek Vlaanderen
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WELVAART & VASTGOEDPRIJZEN

Lummen is een gemiddeld rijke gemeente. Met 
een gemiddeld inkomen van 20.118 euro per inwoner 
(2017) doet de gemeente het iets beter dan het Vlaams 
gemiddelde van 19.636 euro per inwoner (2017). De 
gemeente stond daarmee in 2017 op plaats 137 van de 
308 Vlaamse gemeenten. In 2018 kende Lummen ook 
een lager aandeel inkomens beneden de kritische grens 
(17,0 individueel; 4,1 gemeenschappelijk) ten opzichte 
van het Vlaams gemiddelde (19,1;6,2).

Bevolkingsdichtheid (2017)
Lummen:         275 inwoners/km2
Belfius-indeling V10 gemeente:   465 inwoners/km2

Vlaams Gewest:        482 inwoners/km2

Bebouwd oppervlak (2019)
Totale oppervlakte Lummen:         5338 ha
Bebouwde oppervlakte Lummen:          844 ha
% Bebouwde oppervlakte Lummen:           16%
% Bebouwde oppervlakte Belfius-indeling V10: 24%
% Bebouwde oppervlakte Vlaams Gewest:      21%

Spider
Ruimtelijk rendement wonen: 23 inw/ha woongebied
Doorlaatbaarheid bodem: 87%
Verdichting woontypes: 26% appartementen, half-
open en gesloten bebouwing

CIJFERS RUIMTE ALGEMEEN

Over het algemeen liggen de woningprijzen in 
Lummen lager dan het Vlaams gemiddelde. Wel is in alle 
categorieën een stijging te zien. Bij de appartementen 
beweegt de prijs rond het Vlaams gemiddelde; de prijs 
varieert wel sterk.

Bron data: Statistiek Vlaanderen

Evolutie mediaanprijs gewone 

woonhuizen (2003-2017)

Evolutie mediaanprijs villa's, 

bungalows, landhuizen (2003-2017)

Evolutie mediaanprijs appartementen, 

flats (2003-2017)

01. VERKENNING

Lummen kent een relatief lage bevolkingsdicht-
heid en een onder gemiddeld aandeel bebouwd opper-
vlak in het totale ruimtebeslag van de gemeente.

Lummen

Hasselt

Vlaams-Gewest

België 
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING

LUMMEN: EEN GEMEENTE MET VELE 
GEZICHTEN
De gemeente Lummen wordt gekarakteriseerd 

door een veelzijdigheid aan landschappen en bebou-
wingstypologiën. De landschappelijke onderlegger is in 
Lummen nog zeer dominant aanwezig in het ruimtelijk 
beeld. Dit landschap is op zichzelf zeer divers en kent 
zowel zeer weidse als meer fijnmazigere structuren. 
Ook de bebouwde ruimte is divers van aard. Zo zijn er 
in Lummen kernen met een kleine, dorpse schaal met 
daarrond verkavelingen en lintbebouwing, maar ook de 
grote schaal van de infrastructuurlandschappen van de 
snelwegen en het Albertkanaal is duidelijk aanwezig.

LUMMEN AAN DE RAND VAN DE 
DEMERVALLEI
De gemeente Lummen is gepositioneerd in de 

provincie Limburg en grenst aan de Provincie Vlaams-
Brabant in het zuidoosten. De eerste vermelding van 
Lummen stamt uit 1200, onder de benaming Lumm. Dit 
is afkomstig van het Germaanse woord lom, dat vochtig 
betekent. Dit is niet verwonderlijk omdat Lummen op 
een zeer vochtige plaats ligt in Vlaanderen. Lummen ligt 
in het bovenstroomse deel van het Scheldebekken dat 
voornamelijk gekenmerkt wordt door de samenvloeiing 
van de Demer en haar zijbeken.  Deze zijbeken ont-
springen in het Kempens Plateau, Droog Haspengouw 
en het Hageland. De Demer en haar zijbeken zoals de 
Mangelbeek werden al heel vroeg door de mens beïn-
vloed. Er werden kastelen gebouwd die grote domeinen 
aanlegden met bos en waterpartijen. Binnen de ge-
meente Lummen liggen twee valleien, de vallei van de 
Mangelbeek en de Laambeek en de vallei van de Zwarte 
Beek. De Mangelbeek werd gekanaliseerd in functie van 
de Watermolen en het bevoorraden van water voor de 
waterburcht.

De Zwarte Beek vallei wordt gekarakteriseerd 
door een dikke veenbodem en een weids open landschap 
en de ooit sterke meanderende beek. De beemden in 
de vallei worden al eeuwen gebruikt als hooiland waar 
weidevogels zoals wulp, watersnip en kievit graag ver-
toeven.  De vallei is een zeer belangrijk Vlaams natuur-
gebied omdat dit tyep habitat zeer schaars is binnen 
Vlaanderen en Europa.

Tussen de beekvalleien reizen de getuigen-
heuvels op. Zandsteen heeft door de eeuwen heen de 
bodem lokaal beter beschermd tegen erosie waardoor 
de getuigenheuvels als een relict in het valleigebied zijn 
blijven liggen. De getuigenheuvels liggen in een band 
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Vallei van de 
Zwarte beek

Vallei van de 
Grote beek

Vallei van de 
Demer

Vallei van de 
Mangelbeek

Vallei van de 
Laambeek

Willekensberg

Goren

Getuigenheuvel Linkhout

Venusberg

van noordoost naar zuidwest en zijn zeer specifiek voor 
de regio. Enkele getuigenheuvels binnen Lummen zijn 
de Willekensberg, de Venusberg de lokale heuvels tussen 
Groenlaren en Genenbos en ter hoogte van Geenrode.

De grote landschappelijke structuren, waaronder 
valleien en bossen en locaties van agrarisch landgebruik 
zijn sinds de tijd van Ferraris (1777) nauwelijks veran-
derd. Lummen is als gemeente nog redelijk geënt op de 
ondergrond. Dit is grotendeels te danken aan het reliëf 
van de getuigenheuvels en het moerasachtige karakter 
van de beekvalleien. 

De verindustrialisering en verkaveling van het 
landschap is flink doorgeschoten waarbij nieuwe lagen 
bovenop dit historische landschap zijn geplaatst zoals 
het Albertkanaal, de snelwegen, de verkavelingen, grote 
industriegebieden en bio-industrie.  Deze lagen zijn niet 
gebonden aan dit landschap fysisch systeem.

01. VERKENNING
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DOMEINEN EN OPSCHALENDE DORPEN 
IN HET LANDSCHAP
Het bebouwde weefsel in de gemeente Lummen 

is in hoofdzaak terug te voeren op kleine dorpen en 
gehuchten die voornamelijk op de flanken van de ge-
tuigenheuvels ontstonden en op kasteeldomeinen in de 
valleien. Van de dorpen is Lummen de duidelijke hoofd-
kern, waar van oudsher al voorzieningen als scholen 
gevestigd waren. Hoewel het dorpse karakter op een 
aantal plekken in Lummen nog goed zichtbaar is, zijn de 
dorpen in de loop van de twintigste eeuw wel gegroeid 
langs verbindende wegen met de voor Vlaanderen 
typische lintbebouwing en verkavelingen met voorna-
melijk vrijstaande woningen. In de laatste decennia is er 
door de trend van verappartementisering in de kern van 
Lummen een schaalsprong te zien in de bebouwings-
korrel die opvallend afwijkt van de historische dorpse 
schaal.



19

Eindrapport Gemeente Lummen

GROOTSCHALIGE INFRASTRUCTUUR-
LANDSCHAPPEN VAN SNELWEGEN EN 
KANAAL
Ook de komst van een aantal grote infrastruc-

turen heeft een grote impact op het landschap van 
Lummen gehad. Het Albertkanaal en de snelwegen 
introduceerden een geheel nieuwe schaal in het beken 
en heuvellandschap: alleen al het snelwegknooppunt 
Lummen is van vergelijkbare omvang als de historische 
kern waaraan het zijn naam ontleent. De bundel van 
kanaal en snelwegen is een aantrekkelijke conditie voor 
de vestiging van grootschalige bedrijfshallen gebleken. 
De grote infrastructuren houden echter nauwelijks 
rekening met het bestaande landschapsfysische sys-
teem. Doordat deze lagen niet op elkaar zijn afgestemd 
en sterk van schaalniveau verschillen ontstaan onge-
makkelijke, onhandige en onwenselijke overgangen 
of barrières. Ook de grootschalige recreatieplas het 
Schulensmeer waaraan Lummen grenst, is toe te schrij-
ven aan de snelwegen, als gevolg van zandwinning voor 
de aanleg hiervan..

01. VERKENNING
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paarstinten, kwadrant A), locaties die onder de verwachtingen scoren wat betreft hun 
voorzieningenniveau (in roodtinten, kwadrant B), locaties waar het collectief vervoer in gebreke blijft (in 
blauwtinten, kwadrant C) en locaties die ondermaats scoren op beide kenmerken (in geelbruintinten, 
kwadrant D). 

Figuur 42: Voorzieningenniveau versus knooppuntwaarde: indeling in typologieën. 

De gearceerde typologieën B1 en B2  komen nauwelijks voor in Vlaanderen (respectievelijk 19 en 5 ha, samen 0.0017 % van 
Vlaanderen). 

 

Bron: VITO 

Er bestaan verschillende manieren om continue waarden in categorieën in te delen. In deze studie wordt 
gebruik gemaakt van een classificatie aan de hand van ‘natural breaks’, volgens het algoritme van Jenks 
(beschikbaar in ArcGis). Het doel van een ‘natural breaks’ classificatie is enerzijds om een zo klein mogelijk 
verschil tussen de waarden binnen één categorie te krijgen en anderzijds om een zo groot mogelijk 
verschil tussen de verschillende categorieën te krijgen (Jenks, 1967, McMaster 1997). Het grote voordeel 
van deze classificatiemethode bestaat er uit dat het de mogelijkheid biedt om groepen of patronen te 
ontdekken die in de data verborgen zitten. Het Jenks-algoritme doet dit door de variantie binnen iedere 
categorie te minimaliseren (afwijking ten opzichte van het gemiddelde), en de variantie tussen de 
categorieën te maximaliseren (afwijking ten opzichte van de gemiddeldes van alle andere categorieën). 
Door gebruik te maken van een classificatiemethode aan de hand van ‘natural breaks’ worden dus met 
name de verschillen die er bestaan tussen de verschillende locaties belicht. 
 
Gevoeligheid van de typegrenzen 
Naast de ‘natural breaks’-methode bestaan er echter nog andere classificatiemethoden die vaak gebruikt 
worden voor het categoriseren van kaarten. Andere vaak gebruikte methoden zijn (1) een indeling op 
basis van gelijke intervallen en (2) op basis van kwantielen. Classificatiemethodes op basis van gelijke 
intervallen biedt het voordeel dat het bereik tussen het kleinste en grootste lid van elke klasse bij 
benadering even groot is. Daartoe worden de waardes op de totaalkaart als het ware ‘uitgesmeerd’ tussen 
de maximale en minimale waarde aanwezig op de kaart, zonder rekening te houden met het aantal 
waarnemingen (verdeling) die in elke categorie terechtkomen. Hoewel het een zeer transparante manier 
van opdelen is, heeft de methode als nadeel dat het vooral de uitschieters op de kaart sterk benadrukt, 
vooral in het geval dat er sprake is van een ongelijke verdeling van de waarden. Classificatiemethodes op 
basis van kwantielen, daarentegen, verdelen de klassengrenzen op basis van het aantal waarnemingen 
met een bepaalde waarde. Iedere categorie krijgt hierbij, in de mate van het mogelijke, een even grote 
aantal waarnemingen toegedeeld. Ook dit is een zeer transparante manier van opdelen, maar is sterk 
afhankelijk van de verdeling van de waarden op de totaalkaart.  
Voor zowel de methoden op basis van gelijke intervallen en kwartielen wordt er weinig tot geen belang 
gehecht aan de samenhang binnen een categorie. Aangezien dit onderdeel van de studie juist zoekt naar 
types met een maximale interne consistentie, lijkt de keuze voor de ‘natural breaks’ dus het best aan te 
sluiten bij het doel van deze oefening. 

Hasselt

Diest

Lummen

Herk-de-Stad

Heusden-Zolder

Beringen
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OVERZICHT

Lummen is in veel opzichten een luwe gemeente. De synthesekaart van 
knooppuntwaarde en voorzieningenniveau toont Lummen als luw hart van een 
verstedelijkte driehoek Hasselt-Diest-Beringen. De kern van het dorp Lummen 
vormt het onbetwiste centrum voor de gemeente wat betreft dagelijkse voorzie-
ningen. Het robuuste landschap, waarop het fysisch systeem van getuigenheuvels 
en beekvalleien nog altijd zeer nadrukkelijk een stempel drukt, heeft historisch 
gezien het verstedelijkingspatroon van Lummen gedicteerd en is nog altijd de 
reden dat Lummen een luwe gemeente blijft. Dit landschap is ook de gemeentes 
grootste kracht: de diversiteit aan unieke, aantrekkelijke landschapstypen in com-
binatie met het rijkelijk aanwezige erfgoed heeft een grote recreatieve potentie 
zowel voor bewoners als voor bezoekers vanuit de wijde regio. Deze potentie blijft 
deels onbenut door het ontbreken van een volledig recreatief netwerk binnen de 
gemeente en in verbinding met de omliggende gemeenten. De dorpen en gehuch-
ten, van oudsher ontstaan op de flanken van de getuigenheuvels, moeten het 
hebben van hun dorpse charme in combinatie met de nabijheid van het aantrek-
kelijke landschap.

Zowel de kwaliteit van het open landschap als van de dorpen staat echter 
onder druk. Hoewel het fysisch systeem verstedelijking effectief heeft geremd, 
dreigt verdere verrommeling van de kwetsbare valleiflanken, met name door de 
veehouderij, verpaarding en zonevreemde woningen. Hoewel Lummen een goede 
uitgangspositie heeft, zal de gemeente ingrijpende keuzes moeten maken om het 
landschap robuuster te maken om het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikke-
ling richting nattere en drogere weersextremen. 

Voor de dorpen geldt dat zowel de vitaliteit als de landelijke charme onder 
druk staan. De woningvoorraad wordt sterk gedomineerd door vrijstaande wo-
ningen, wat zich vertaalt in lage woningdichtheid met als gevolg een voorzienin-
genniveau dat moeilijk op peil te houden is. Een met het oog op verduurzaming 
noodzakelijke verdichtingsslag is reeds ingezet in de kern van Lummen, maar op 
een manier die niet altijd recht doet aan het dorpse karakter. Er lijkt een gebrek te 
zijn aan effectieve regie op de beeldkwaliteit en op proactieve ruimtelijke visie-
vorming.

Wat betreft verduurzaming van het mobiliteitsgedrag is het voor Lummen 
vooral zaak fietsen een aantrekkelijkere optie te maken dan de auto, aangezien de 
uitgangspositie wat betreft overige duurzame vervoersmogelijkheden te beperkt 
is. Het versterken van het netwerk voor zowel recreatieve als functionele fietsver-
plaatsingen kan daarbij gelijk op gaan.  

Bijzondere aandacht vragen ook de grote infrastructuren die de gemeen-
te doorkruisen en het aanpalende bedrijvenprogramma. Vaak zijn de ruimtelijke 
relaties tussen deze elementen, die een grootschaligheid hebben die vreemd is in 
dit landschap, en hun omgeving ongelukkig ontworpen.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze ontwikkelingen is er enerzijds 
noodzaak tot politieke keuzes over waar het heen moet met de ruimte in de ge-
meente en vervolgens voor het kunnen beschikken over voldoende capaciteit en 
kennis in ontwerpend onderzoek, sturing, toetsing en vergunningsverlening. 

1. Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau - toestand 2015 
- met A-buslijnen-klassering via natural breaks, Vlaamse 
Overheid
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OPEN RUIMTE 

Lummen is een gemeente met een landschap 
dat, ondanks de verindustrialisering en sterke verka-
veling van de afgelopen decennia, nog steeds sterk 
gekoppeld  is aan het fysisch systeem. Er is in de laatste 
decennia vaak onbewust op dit fysisch systeem verder 
gebouwd. Enkel de grootschallige ontwikkelingen zoals 
het kanaal de snelwegen en de bijbehorende indus-
triezones trekken zich niks aan van dit onderliggende 
landschap. 

De gemeente is onderdeel van de Zuiderkempen, 
maar vormt door de getuigenheuvels en valleien ook een 
landschappelijke link met het Hageland.  Het onder-
liggende landschap kent drie duidelijke gedefinieerde 
landschappelijke eenheden, dit zijn de vallei, flank en 
getuigenheuvels. 

De belangrijkste getuigenheuvels in Lummen 
zijn de Willekensberg met een hoogte van 61 meter 
en de Venusberg met een hoogte van 55 meter. De 
Zwartebeekvallei stroomt tussen de Venusberg en de 
Willekensberg richting de Demer. De Mangelbeek en 

Laambeek stromen in het zuiden van Lummen rich-
ting de Demer. De getuigenheuvel van Linkhout en de 
Willekensberg worden gescheiden door een depressie, de 
Goeren. De flanken komen steeds voor op de overgang 
tussen de beekvalleien en getuigenheuvels. De flanken 
zijn meestal vrij smal, enkele honderden meters breed. 
Op twee plekken zijn de flanken al sinds de tijd van 
Ferraris (1777) breder en groter, dit is in de zone tussen 
Meldert, Geeneinde en Paal en Meldert en Geneiken.  

De data welke de open ruimte kwantificeert 
toont dat Lummen grotendeels een gemiddelde Vlaamse 
gemeente is. De gemeente is voor 31 % bebouwd dit zijn 
1665 ha van de 5370 ha. Lummen is ook een gemiddeld 
verharde gemeente. 13% van het grondgebied is verhard 
t.o.v. gemiddeld 14% in Vlaanderen. Het ruimtebeslag, 
of de ingebruikname van de grond voor wonen, werken, 
recreatie ten behoeve van de mens is 31% dit tov 33% 
voor Vlaanderen. De betonsnelheid of het innemen van 
open ruimte voor andere doelstellingen is 202m2/dag 
tov 201m2. 

Per inwoner is er nog 2526m2 open ruimte dit is 
veglijkbaar met vergelijkbare gemeenten. Van de open 
ruimte is 34% waardevol groen, en gekarakteriseerd als 
biologisch waardevol. Dit betekent dat 1/3 van de ge-
meente een hoge natuurwaarde heeft wat uitzonderlijk 
hoog is.  Dit is zeer veel in vergelijking met vergelijkbare 
gemeenten wat op 14%  ligt. Omdat de verstedelijking 
gemiddeld is en er veel waardevol groen is, is er relatief 
een klein gedeelte van de gemeente in gebruik voor 
landbouw (28%). 
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Kempens Plateau 
als brongebied

FYSISCH SYSTEEM: HET BEKENLAND-
SCHAP
Lummen ligt in het bovenstroomse deel van 

het Scheldebekken dat voornamelijk gekenmerkt 
wordt door de samenvloeiing van de Demer en haar 
zijbeken. Deze zijbeken ontspringen in het Kempens 
Plateau, Droog Haspengauw en het Hageland. Het 
zeer waterrijke landschap van Lummen kenmerkt zich 
door de vele waterlopen en depressies. De belangrijk-
ste lopen binnen de gemeentegrenzen van Lummen 
zijn de Demer, Mangelbeek, Laambeek, Zwarte Beek, 
Gestel-Gereikenbeek, Laambeek, Oudebeek, Heidebeek 
en Goerenbeek. Het bekenlandschap kan binnen 
Lummen onder verdeeld worden in vier hoofdzones. De 
Demervallei, De vallei van de Mangelbeek en Laambeek, 
de Zwarte Beek vallei en de depressie van de Goeren.

De Demer ontspringt in Vochtig Haspengouw 
nabij Berg. Vanuit Vochtig Haspengouw en het Kempens 
Plateau ontstaan meerdere kwelgevoede bronbeken die 

samenvloeien in de Demer. De Demer vormt de zuid-
grens van de gemeente Lummen.

De vallei van de Mangelbeek ligt ten zuiden van 
de Willenkensberg. De vallei is nog goed herkenbaar ten 
zuiden van Lummen en is hier gekanaliseerd in functie 
van de Kleen Meulen, een oude en historisch water-
molen met erfgoedwaarde. De Mangelbeek ligt boven-
strooms verstopt in het landschap, onder het knoopunt 
Lummen, de mogelijke uitbreiding van het golfforum en 
de uitbreiding van het industrieterrein ter hoogte van de 
Kolenhaven. 
De Zwarte Beek is een speerpuntgebied van het stroom-
gebiedsbeheerplan 2016-2021 en een van de meest 
intacte beekvalleien van België met een zeer grote eco-
logische waarde.

De Goeren is een natte reeds gedraineerde dras-
sige zone tussen twee getuigenheuvels.
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FYSISCH SYSTEEM: GETUIGENHEUVELS

De Getuigenheuvels zijn een geologisch relict 
die tussen de beekvalleien oprijzen. De getuigenheuvels 
zijn ontstaan doordat er lokaal ijzerzandsteen is ont-
staan door een verkittingsproces, dit is een chemisch 
proces met ijzer waardoor limoniet gevormd wordt. De 
getuigheuvels waren door het hardere ijzerzandsteen 
minder gevoelig voor erosie waardoor zij, nadat het om-
liggende landschap erodeerde, als heuvel overbleven. De 
getuigenheuvels liggen in een band van noordoost naar 
zuidwest en zijn zeer specifiek voor deze regio. Enkele 
getuigenheuvels binnen Lummen zijn de Wilenksberg, 
de Venusberg de lokale heuvels tussen Groenlaren en 
Genenbos, ter hoogte van Geenrode en een aantal zeer 
kleine ter hoogte van Meldert.

Op de getuigenheuvels groeit van nature arme 
droge Eiken-Beukenbossen. De getuigenheuvels zijn nog 
steeds bosrijk maar het landgebruik is hier verschoven 
naar een patchwork van bos, verkavelingen en land-
bouwpercelen. Waar bos nog het dominante landgebruik 
is zoals op de Willekensberg is het bomenbestand vaak 
omgevormd tot een naaldbos voor de productie van 
hout. Dit is een restant uit de mijnbouwperiode. Op 
sommige plekken in het van nature voorkomende droge 
arme Eiken-Beukenbos nog wel aanwezig. De duizend-
jarige eik is nog een relict van dit oerbos dat hier ooit 
gestaan heeft.  

Holle wegen en aan de oppervlakte komend  
ijzerzandsteen zijn twee andere duidelijke karakteristie-
ke ruimtelijke elementen van de getuigenheuvels.
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BESCHERMDE NATUUR

Binnen de gemeente is 47% van de openruimte 
gecategoriseerd als biologisch waardevol. In Vlaanderen 
ligt het gemiddelde hiervoor op 21 %, waardoor het 
aandeel waardevolle natuur dus zeer hoog is. Dit is ook 
terug te zien in de hoeveelheid beschermde natuurge-
bieden waaronder Natura 2000, habitatrichtlijngebieden, 
VEN en IVON en de cultuurhistorische landschappen 
waaronder de ankerplaatsen. De natuurgebied liggen 
voornamelijk in de valleien en op de getuigenheuvels. 
De moerasachtige valleien en droge getuigenheuvels 
zijn namelijk niet erg geschikt voor landbouw. De vallei-
en zijn daarnaast ook geen geschikte bouwgrond zonder 
drastische maatregelen te nemen zoals ophogen. 

De natuurgebieden zijn onderverdeeld in de 
valleien: De Midden en Benedeloop van de Zwarte Beek 
waaronder de Goeren, het Schullensbroek en de midden-
loop van de Demervallei met o.a. de Mangelbeekvallei. 
Deze natuurgebieden zijn op Vlaams en Europees 

niveau zeer belangrijk. De erkende natuurreservaten 
Willenkensberg en Venusberg boven op de getuigenheu-
vels zijn een stuk kleiner en van belang op lokaal niveau.

De Demervallei en Mangelbeekvallei bestaan uit 
natte zandleembodems met af en toe resten van veen en 
klei. Dit zuidoostelijke deel van Lummen behoort tot de 
uitlopers van een lappendeken van vijvers "De Wijers" 
een door de mens gemaakt landschap waar schoon kwel-
water vastgehouden wordt voor het kweken van vis. De 
Wijers is een gebied gekoppeld aan de zijbeken van de 
Demer dat meer dan 1000 vijvers kent en zich uitstrekt 
over Lummen, Zolder, Zonhoven, Houthalen tot aan 
Genk. Deze natuurzone heeft een bijzonder aanbod van 
zeldzame dieren en planten zoals verschillende reiger-
soorsten en boomkikkers.

De Zwarte Beek is een speerpuntgebied en een 
van de gaafste en meest waardevolle beekdalen van 
België. Het beekdallandschap van de Zwarte beek is op 

Natuurwaarden en beschermde landschappen kaart 
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Er is nog 61 km2 veenbodem aanwezig in Vlaanderen 

waarvan veel ondiep en veel aan het verdwijnen is 

door oxidatie

West-Europees niveau een uitzonderlijk goed bewaard 
laaglandbeekdalsysteem met overgangen van voedse-
larme, onverstoorde infiltratiegebieden met bossen en 
heide naar natte beekdalgronden, die overgaan van zure 
biotopen in de bovenloop naar meer gebufferde laag-
veensystemen in de middenloop (Lummen). Door de 
grote oppervlakte en vele natuurlijke overgangen tussen 
verschillende habitats vormt het gebied een Vlaams 
kerngebied voor tal van bedreigde soorten van laag-
veen, heide en schraalgrasland. De vallei van de Zwarte 
beek in Lummen is het belangrijkste laagveencomplex 
in Vlaanderen. Dit type veenbodem is uiterst zeldzaam 
geworden in Vlaanderen en daarom van onschatbare 
waarden. In heel Vlaanderen is er momenteel nog 61 
km² veenbodem over dat op vele plekken nog steeds in 
een rap tempo verdwijnt door oxidatie als gevolg van het 
droogvallen van de bodems door droogte en ontwatering 
ter behoeven van de landbouw. Dit "verbranden" van het 
veen leidt tot onomkeerbare schade, met bodemdaling 
en verzakkingen tot het gevolg. Bij veenoxidatie komt 
er ook zeer veel CO2 vrij wat een sterke impact heeft op 
de te behalen klimaatdoelstellingen van de gemeente. 
Door de klimaatsverandering zal de oxidatiegraad van 
de veenbodems zonder drastische ingrepen nog sterker 
toenemen doordat in de zomermaanden tot 52% minder 
neerslag zal gaan vallen.  
 
De bossen op de getuigenheuvels zijn een relict van de 
arme droge Eiken-Beukenbossen die momenteel weer 
langzaam hersteld worden door o.a. Natuurpunt. Op de 
flanken is een optimale verbinding voor plant en dier 
tussen flank en vallei via KLE's niet altijd aanwezig

Ondanks het grote aandeel (waardevolle) natuur 
binnen de gemeente is het ook meteen duidelijk dat de 
natuurgebieden redelijk versnipperd zijn. Dit is iets dat 
in heel Vlaanderen een probleem is en ook bij de directe 
buurgemeenten. De vallei van de Zwarte Beek wordt na-
melijk over een afstand van twintig kilometer driemaal 
drastisch doorbroken door grote barrières die migratie 
van soorten en de robuustheid van de kerngebieden 
ondermijnen. Mede hierdoor kan helaas nog niet wor-
den medegedeeld dat de kraanvogel terug is in Lummen 
zoals wel het geval is in Beringen. (https://www.vrt.be/
vrtnws/nl/2021/07/05/uniek-in-vlaanderen-2-kraanvo-
gels-geboren-in-vallei-van-de-zwar/) De belangrijkste 
en grootste barrière is het Albertkanaal en aanpalende 
industrieterreinen in Beringen Noord en Lummen. De 
overige barrières zijn de E313 en de geclusterde bioin-
dustrie ter hoogte van Meldert. Op deze punten wordt 
het valleigebied doorbroken en staat het kwetsbare en 
unieke natuurgebied sterk onder druk. 
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In Lummen wordt 28% van de totale oppervlakte 
gebruikt voor de landbouw. Dit is relatief weinig voor 
een landelijke gemeente zoals Lummen. De landbouw in 
Lummen is getransformeerd van kleinschalige gemeng-
de landbouw naar een patchwork van enkele kleine 
bedrijven en aantal grootschalige veeteeltbedrijven 
(rund en voornamelijk varken). Ongeveer 90% van alle 
landbouwgrond wordt op dit moment gebruikt voor de 
productie van vee of veevoer, veelal gras en maïsteelt. 

De intensieve varkenshouderij is de belangrijkste 
vorm van landbouw in Lummen. De varkenshouderijen 
liggen geclusterd op de flank van de getuigenheuvel om 
en rond Meldert, nabij Geenrode en de Heesstraat op de 
rand van de vallei van de Zwarte Beek. In de rest van de 
gemeente liggen nog verspreid enkele varkenshouderij-
en in het landschap. 

De schrale zandgronden op de flanken van de 
getuigenheuvels zijn van origine niet erg geschikt voor 
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de productie van landbouwgewassen. De opschaling van 
de landbouw, dat geleid heeft tot de intensieve vee-
houderijen is in Lummen pas opgang gekomen na de 
introductie van de kunstmest. Deze bedrijven liggen in 
het landschap zonder een duidelijke connectie met het 
omliggende landschap te hebben.  
Mondiaal wordt verwacht dat de schaalvergroting van 
de landbouw doorzet door de ontwikkeling van Artificial 
Intelligence (AI). Verdere schaalvergroting in de land-
bouw levert vaak minder ruimtelijke kwaliteit op en 
zorgt voor een achteruitgang van het landschap. Zo zien 
we bijvoorbeeld dat grootschalige gebouwen (stallen, er-
ven met industriële korrel) zich moeilijk laten integreren 
in een kleinschalig landschap zoals dat van Lummen. 
Vanuit studies naar landschapswaardering (Alterra, 
compendium van de leefomgeving Nederland) is duidelijk 
te zien dat verindustrialisatie van het landbouwgebied 
leidt tot een lagere waardering van het landschap door 
recreanten.

Wat opvalt is dat de meeste dieren in Lummen 
op de grens van het Zwarte Beekdal gehouden wor-
den, een van de belangrijkste natuurgebieden van 
Vlaanderen. De milieudruk, voornamelijk emissies naar 
water en lucht zoals ammoniak, stikstof en fosfor wor-
den dichtbij het natuurgebied uitgestoten.

De meeste varkenshouderijen zijn momenteel 
matig tot slecht ontsloten. Het verkeer voor deze bedrij-
ven gaat langs natuurgebieden en door woonbuurten, 
iets wat voor de aard van de bedrijvigheid niet noodza-
kelijk is.

Hoe de regelgeving voor de maximale uitstoot 
van stikstof door landbouwbedrijven in Vlaanderen in 
de buurt van natuurgebieden ontwikkeld is nog niet 
gekend. De trend in Europa, o.a. Nederland is dat er 
steeds meer druk staat op het terugdringen van stikstof 
nabij waardevolle natuurgebieden.  Er is een grote kans 
dat deze trend overwaait naar Vlaanderen. ( https://www.
tijd.be/stikstof-dreigt-vlaamse-economie-te-verstikken). 
Landbouw is nu goed voor 75% van de stikstof uitstoot 
in Vlaanderen. Het leeuwendeel wordt uitgestoten door 
intensieve veehouderijen. Hierdoor zou de intensieve 
veehouderijen aan de rand van de vallei van de Zwarte 
Beek (natura 2000) in de toekomst niet meer levensvat-
baar kunnen zijn omdat opschalen onmogelijk wordt 
of dat zelfs uitdoven omwille van strenger wordende 
stikstofuitstootregelgeving nodig wordt geacht.  
Wanneer uitdoving noodzakelijk wordt, biedt dit kan-

Een tweede trend in Lummen is de verpaar-
ding van het landschap. Oude kleinere boerderijen of 
woningen gekoppeld aan grote percelen worden opge-
kocht door mensen om paarden te gaan houden. Door 
de verpaarding van het landschap wordt waardevolle 
landbouwgrond niet meer gebruikt voor de productie 
van voedsel. 

Daarnaast leidt verpaarding vaak niet tot de 
versterking van de landschappelijke kwaliteit. Industrie 
achtige loodsen reizen op in het landschap en teveel 
paarden worden gehouden op te kleine stukken grond 
waardoor kaalgevreten vlaktes ontstaan. Wanneer 
paarden echter juist gehouden worden in het landschap 
kan het ook een kwaliteitsimpuls zijn doordat paarden 
eerder kruidenrijk en bloemrijk gras eten ipv. koeine 
op bemeste weides. De bepalende factor is hier vaak de 
dichtheid aan dieren.  
Er dient een beeldkwaliteitsplan opgesteld te worden 
om de landschappelijke transformaties van deze nieuwe 
agrarische landgebruiksvormen juist te integreren. 

Verpaarding

Verpaarding

sen om de landbouw op de flanken van de vallei van de 
Zwarte Beek te transformeren tot landbouwbedrijven die 
geënt zijn op het onderliggende landschap en tegelijker-
tijd iets toevoegen aan de natuurwaarde en landschap-
pelijke kwaliteit van de vallei als wel het recreatieve 
karakter van de gemeente.
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HISTORISCHE ONTWIKKELING 
BEBOUWDE RUIMTE  

De structuur van de bebouwde ruimte in 
Lummen is historisch gezien sterk verbonden met 
de landschappelijke ondergrond. Vrijwel alle dorpen 
en gehuchten werden gevestigd op de flanken van de 
getuigenheuvels, terwijl de beekvalleien open waren. 
Weerszijden van de beekvalleien waren aanvankelijk 
ook relatief geïsoleerd van elkaar door de scheidende 
werking van natte valleien. Een beperkt aantal wegen 
verbond kernen als Lummen, Meldert en Linkhout, die 
ieder op een andere heuvel gelegen zijn. In de vroege 
twintigste eeuw groeien de verschillende dorpen lang-
zaam, voornamelijk langs deze verbindende wegen. 
Anders dan op vele andere plaatsen in Vlaanderen, lijkt 
de rol van het spoor in de verstedelijking van Lummen 
zeer beperkt.

Een echt explosieve groei wordt ingezet wanneer 
de snelwegen hun intrede doen in Lummen. Door verka-
veling en verlinting groeit het bebouwd weefsel gestaag. 
In de afgelopen drie decennia zetten deze trends zich 
door, maar werd er ook veel bebouwing toegevoegd op 
bijkomende bedrijventerreinen langs het kanaal. 

Nog altijd zijn de beekvalleien relatief vrij van 
bebouwing. De dorpen op de heuvelflanken zijn ech-
ter steeds meer een ononderbroken bebouwd weefsel 
geworden waarin de afzonderlijke dorpen moeilijk van 
elkaar te onderscheiden zijn.  

DICHTHEID: ÉÉN RELATIEF DENSE 
KERN, VEEL VERSPREIDE BEBOUWING 
IN LAGE DICHTHEID

Een kaart van de adressendichtheid in Lummen 
en de nabije omgeving toont een vergelijkbaar beeld als 
de synthesekaart voorzieningenniveau en knooppunt-
waarde van VITO: Lummen is een relatieve luwte binnen 
de driehoek van de stedelijkere polen Diest, Hasselt en 
Beringen. Over het algemeen is de adressendichtheid in 
Lummen laag: het aantal woongelegenheden per hectare 
woongebied bedroeg 10,5 in 2019. De kern van Lummen 
licht als enige uitzondering echter wel op als plek met 
plaatselijk hogere dichtheid. Een opvallende figuur is 
ook het lint dat rondom de voet van de Willekensberg 
loopt: een vrijwel aaneengesloten lint maar met een lage 
dichtheid.



33

Eindrapport Gemeente Lummen

Adressendichtheid per ha.

Adressendichtheid geprojecteerd over Gewestplan

Adressendichtheid geprojecteerd over 

open ruimte-bestemmingen

Openheid valleien kwetsbaar verrommeling

02. DIAGNOSE

De vallei is op sommige plekken ook sterk verrommeld door verspreide bebouwing en bijgebouwen

BEBOUWING BEDREIGT OPEN RUIMTE 

Wanneer we de adressen confronteren met de 
bestemmingen op het Gewestplan, blijkt dat ca. 9% van 
de ruim 8100 adressen in Lummen gelegen is in gebied 
dat is bestemd als open ruimte. Ook hier vallen de linten 
op de flanken tussen getuigenheuvels en de vallei van 
de Zwarte beek op: daar staan veel gebouwen op grond 
bestemd voor open ruimte. Deze gebouwen hebben een 
grote impact op het beeld van de vallei van de Zwarte 
beek, die kwetsbaar is door zijn karakteristieke open-
heid. Het terugdringen van deze bebouwing kan de 
ruimtelijke kwaliteit van de vallei versterken. 



BWMSTR SCAN

34

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolutie aandeel appartementen, open en gesloten bebouwing

Harelbeke: Aandeel open bebouwing Harelbeke: Aandeel appartementen Harelbeke: gesloten bebouwing

Vlaanderen: Aandeel open bebouwing Vlaanderen: Aandeel appartementen Vlaanderen: Aandeel gesloten bebouwing

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolutie aandeel appartementen, open en gesloten bebouwing

Harelbeke: Aandeel open bebouwing Harelbeke: Aandeel appartementen Harelbeke: gesloten bebouwing

Vlaanderen: Aandeel open bebouwing Vlaanderen: Aandeel appartementen Vlaanderen: Aandeel gesloten bebouwing

bouwjaar gebouwen (2019)
De verdeling van gebouwen naar bouwjaar ligt 
in Lummen anders dan het Vlaams gemiddelde. Er 
is voornameljk een kleiner aandeel gebouwen 
met een bouwjaar van voor 1946 en een relatief 
hoog aandeel uit de jaren 70 en 80

aandeel woontypologieën Lummen (2019) 
Aandeel gesloten bebouwing 3%
Aandeel halfopen bebouwing: 17%
Aandeel open bebouwing: 63%
Aandeel flatgebouwen en appartementen: 14%
Aandeel handelshuizen: 1%
Aandeel andere: 1%

dichtheden woongelegenheden Lummen(2019)
631  ha. woongebied (gemeentemonitor)
6603  woongelegenheden (statbel)
10,5 woongelegenheden/ha woongebied

Aandeel in aantal woongelegenheden

Aandeel in aantal woongelegenheden
Overijse

Huizen in
gesloten
bebouwing

Huizen in
halfopen
bebouwing

Huizen in open
bebouwing,
hoeven en
kastelen

Buildings en
flatgebouwen
met
appartementen

Handelshuizen Alle andere
gebouwen

Lummen Vlaams-Gewest

Vlaams Gewest

Lummen

CIJFERS WOONBESTAND

Bron: Kadaster FOD Financiën 2019

Bron: Statbel

<1946 '46-'61 '62-'70 '71-'81 '82-'91 '92-2001 '02-'11 >2011

Evolutie aandeel appartementen, woningen in open 

en gesloten bebouwing

aandeel open bebouwing

Lummen
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WONINGVOORRAAD: VEEL OPEN BE-
BOUWING EN OVERVERTEGENWOOR-
DIGING JAREN 70 EN 80

Het beeld van verspreide bebouwing in lage 
dichtheid is ook terug te zien in de cijfers omtrent het 
woningbestand van Lummen. Zoals ook in de spider-
diagram te zien is, kent Lummen een relatief zeer laag 
aandeel dichte woningtypes: het aandeel huizen in open 
bebouwing is dan ook veel hoger dan het Vlaams gemid-
delde, terwijl het aandeel huizen in gesloten bebouwing 
flink lager ligt. Ook het aandeel appartementen ligt nog 
onder het Vlaams gemiddelde. Hierin is echter een sterk 
stijgende trend te zien.  

Ook wat betreft bouwjaar van de bebouwing zijn 
er in Lummen opvallende verschillen met het Vlaams 
gemiddelde. Lummen kent namelijk een relatief laag 
aandeel oude bebouwing (van voor 1946) en een relatief 
hoog aandeel bebouwing uit de periode 1971-1981 en 
periode 1982-1991. Vaak zijn de gebouwen uit deze pe-
riodes gebouwd met een verwachte levensduur van zo’n 
50 jaar. Daardoor is het te verwachten dat een aanzien-
lijk deel van de bebouwing in Lummen het eind van zijn 
technische levensduur nadert. 

Bron: Statbel gebouwenpark, 

2019
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Introductie en groei van grotere korrel in kern 

Lummen

Grove korrel versus dorpse schaal in Dr. Vanhoeydonckstraat

02. DIAGNOSE

1841

1970

2021

SCHAALSPRONG IN DE KERN
Het hiervoor geschetste beeld van de samenstel-

ling van de bebouwde ruimte van de gemeente Lummen 
blijft nog enigszins abstract, maar wordt concreter 
wanneer we inzoomen op de kern van het dorp Lummen 
en zien hoe de bebouwde ruimte hier is gevormd. Van 
oudsher bestaat Lummen uit een klein aantal histo-
rische straten rond het centrale plein: de Kerkstraat, 
Ketelstraat, Burggrachtstraat, Neerstraat en Dorpsstraat. 
Deze straten en het plein werden geflankeerd door 
rijbebouwing met een relatief hoge dichtheid. Op een 
luchtfoto uit 1970 zien we een situatie die nog erg lijkt 
op de kadastrale kaart van ruim een eeuw eerder. Wel 
is de zuidelijke Ringlaan toegevoegd en zien we één 
gebouw met een schaal die opvallend groter is  en uit de 
toon valt met de rest van de dorpsbebouwing: de school. 
Op de kaart van vandaag zien we die schaalgrootte 
ineens veel vaker terug, met name rond de Pastoor 
Frederickxstraat. In de afgelopen decennia heeft er zich 
dus een schaalsprong in bebouwing in het dorp ingezet. 
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Gebouwtypes in kern Lummen

Adressendichtheid per ha. in kern Lummen

Appartementsgebouw

Gesloten bebouwing

Halfopen bebouwing

Open bebouwing

Geen woonfunctie

We zien dit terug wanneer we een kaart van de 
plaatselijke adressendichtheid in de kern van Lummen 
vergelijken met een kaart van de gebouwtypes. Net als 
binnen de gemeente, zijn er ook binnen de kern duide-
lijke verschillen in adressendichtheid te zien. De oudste 
straten van de kern  lichten op met een relatief hoge 
dichtheid en daar zijn dan ook rijwoningen te vinden, 
die verder zeer zeldzaam zijn op het grondgebied van 
Lummen en die langzaam ook verdwijnen. In het noor-
delijke deel van de kern staat voornamelijk open en half-
open bebouwing, wat ook overeenkomt met een lagere 
dichtheid. De donkerste plekken in de dichtheidskaart 
worden echter veroorzaakt door een aantal stevige ap-
partementencomplexen. Ten slotte valt op de gebouw-
typekaart op dat in de omgeving van het Gemeenteplein 
er een aantal grotere, vrijstaande gebouwen staan die 
geen woonfunctie hebben. 

Kort gezegd zien we in de straten direct rond het 
Gemeenteplein een vreemde mismatch in schaal tus-
sen de historische rijbebouwing en grotere vrijstaande 
bebouwing van appartementengebouwen en voorzienin-
gen. De aaneengesloten bebouwing aan de straten lijkt 
langzaam aan ook terrein te verliezen, terwijl de grotere 
dozen steeds talrijker worden.
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Adressendichtheid per ha. in kern Lummen

Historische foto Dorpsstraat Lummen Mogelijk verdwijnende bebouwing

Hoeken extra zichtbaar Grove korrel gebouwen aan Pastoor Frederickxstraat

DORPSE KARAKTER ONDER DRUK
Op basis van deze trend stellen we dat het 

dorpse karakter, wat toch de sterkste kracht van de kern 
van Lummen is, onder druk staat. Die dorpse char-
me zien we goed op historische foto’s van de kern. De 
rijbebouwing is per pand uniek en heeft een menselijke 
schaal. De bebouwing vormt de openbare ruimte en 
gaat daarmee een sterke interactie aan, wat op deze foto 
onderstreept wordt door de bewoners die voor hun deur 
op straat zitten. De kerktoren overziet het hele dorp en 
is vanuit alle richtingen zichtbaar. 

Diezelfde kerktoren drukt ook vandaag nog zijn 
stempel op het dorpse weefsel, maar de vraag is of dat 
zo blijft wanneer de schaalsprong van bebouwing in 

de dorpskern blijft doorzetten. De kern kent nu al een 
aantal appartementengebouwen met een grote footprint 
en een bouwhoogte en gevellengte die onvergelijkbaar 
is met de historische bebouwing. Deze gebouwen blijken 
ook minder goed in staat de openbare ruimte te vormen 
en er een betekenisvolle interactie mee aan te gaan. 
Een deel van de nog overgebleven rijwoningen langs de 
dorpsstraten die zo kenmerkend zijn voor het dorpse 
karakter van Lummen, lijken in de nabije toekomst ver-
vangen te gaan worden voor gebouwen van deze grovere 
korrel. 
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WEINIG KWALITATIEVE OPENBARE 
RUIMTE
Wat betreft inrichting van de openbare ruimte 

liggen er kansen voor Lummen in de kern. Veel van de 
straten net buiten de directe omgeving van het plein 
stammen uit de tijden dat ruimbaan werd gegeven aan 
de auto, waardoor asfalt en grind het beeld domineren. 
Ook het plein zelf wordt in de vorm van parkeerruimte 
gedomineerd door de auto. Voor het plein worden al 
stappen ondernomen om meer verblijfsruimte terug te 
winnen in de kern. Gezien de versleten staat van veel 
van de residentiële straten nabij het plein, liggen er 
hier kansen om door herinrichtingen meer groen en 
verblijfskwaliteit in het dorp te realiseren. Bij recente 
herinrichting van de Pastoor Frederickxstraat ten behoe-
ve van het nieuwe busstation lijken deze doelstellingen 
echter nog geen prioriteit te hebben gehad. Net als bij 
gebouwontwikkelingen lijkt het ook bij ontwikkelingen 
in de openbare ruimte aan effectieve instrumenten voor 
beeldregie te ontbreken.

GEBREK AAN BEELDREGIE
Ook buiten de kern is dit zichtbaar. In de ver-

kavelingen en langs linten worden nieuwe woningen 
gebouwd die zich totaal afkeren van de openbare ruimte 
met dichte gevels en plinten die enkel garages huisves-
ten. De openbare ruimte heeft vaak ook geen andere 
betekenis dan het faciliteren van automobiliteit. Zo 
ontstaat een negatieve spiraal die tot steeds anoniemere 
en onbepaalde openbare ruimte leidt. Om deze negatie-
ve spiraal te keren is daarom effectieve beeldregie nodig. 
Dit vraagt naast instrumenten om ruimtelijke plannen 
te kunnen beoordelen ook om een heldere visie op de te 
behouden en te versterken kwaliteiten van de gemeente. 
Het opstellen en bewaken van deze visie vereist een ze-
ker capaciteit en kennis waarvan het de vraag is of die 
momenteel voldoende aanwezig is bij de gemeente.

woningen keren zich af van de openbare ruimte 

versleten openbare ruimte nabij het Gemeenteplein

nauwelijks samenhang in beeld in zowel bebouwing als openbare ruimte
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LANDSCHAP- EN ERFGOEDBELEVING 
EN DE INTERACTIE MET HET RECRA-
TIEVE NETWERK
Het (niet-)geclassificeerde en beschermde land-

schappelijke en bebouwde erfgoed zoals de getuigen-
heuvels, valleistructuren, de watermolens, kastelen en 
waterburchten zijn van grote waarde voor de gemeente 
en bepalen in grote mate de identiteit van Lummen. 
Het is het aanwezige erfgoed in de breedste zin dat de 
geschiedenis van de plek vertelt. Het koesteren van erf-
goed en de juiste integratie van deze elementen in het 
landschap zorgt voor een interessant en waardevol ge-
laagd landschap. Landschappelijk erfgoed is door de hele 
gemeente te vinden, de meeste bouwkundige erfgoede-
lementen zijn te vinden in de kern van Lummen en de 
Demer- en Mangelbeekvallei. De hoge natuurwaarden en 
de aanwezigheid van veel waardevol landschappelijk en 
bouwkundig erfgoed maken van Lummen een gemeente 
met hoog recreatief potentieel. 

Het huidige recreatieve netwerk doet het belang-
rijkste landschappelijk erfgoed, bouwkundig erfgoed, 
kernen binnen Lummen en naburige gemeente aan. De 
kwaliteit van dit netwerk is echter vaak ondermaats en 
vooral lokaal gericht. Het fietsknooppuntennetwerk is 
aanwezig maar ligt vaak langs of op bestaande autowe-
gen. Van een kwalitatief fysiek netwerk voor voetgangers 
en/of fietsers dat regio- of gemeentebreed is voorzien is 
geen sprake. 

De valleien zijn slecht ontsloten doordat zij nat 
en drassig zijn. Daarnaast zijn grote delen ontoegan-
kelijk doordat zij in privébezit zijn, zoals de kasteeld-
omeinen. Het huidige netwerk bestaat grotendeels uit 
bestaande ontsluitingswegen en trage wegen. Het fijn-
mazige netwerk loopt steeds dood omwille van fysieke 
barrières zoals waterlopen of de stuiting op een groot 
privé domein. Dit maakt de recreatief zeer interessante 
valleigebieden slecht ontsloten.

kerk

1000 jarige eik

kapel

kasteel

watermolen

parkeerplaats
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Kasteel De Brug – 1203
Waterburcht van heer van Lummen, voogd van 

Haspengouw

Kasteel Het Hamel – 18e-19e eeuw
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ERFGOED ONDER DRUK

Zoals eerder aangehaald speelt erfgoed een be-
langrijke rol in het recreatief potentieel en de kwaliteit 
en identiteit van Lummen. Helaas zien we dat er in het 
verleden vaak onzorgvuldig met het aanwezige erf-
goed werd omgegaan. Hierdoor zijn enkele kwaliteiten 
verloren gegaan en wordt het landschap schraler. Het is 
belangrijk dat de gemeente in ziet dat het deze kwali-
teiten heeft en kan gebruiken om de open ruimte meer 
betekenis te geven. 

Een duidelijk voorbeeld is de schans ter hoogte 
van de Mangelbeekstraat in Schalbroek. Op de kaart van 
Ferarris en de Atlas der Buurtwegen is de grachtstruc-
tuur met wisselende bebouwing nog duidelijk zichtbaar. 
In de huidige luchtfoto is duidelijk te zien dat een klein 
gedeelte van de grachtstructuur nog intact is maar dat 
aan de noordelijke zijde de schans volledig uitgewist is 
door een generieke verkaveling. 

De landschappelijke inpassing van de Kleen 
Meulen (watermolen op de Mangelbeek in Schalbroek) 
doet het erfgoedobject ook geen recht aan. In het 
verleden is er een vergunning verleend voor de uitbrei-
ding van het tuincentrum tot tegen de Kleen Meulen. 
De Watermolen, van origine een object dat vrij in het 
landschap stond, is onderdeel geworden van een be-
drijvenensemble. Ondanks dat het gebouw zelf ge-
restaureerd is en beschermd is, lijkt er geen rekening 
gehouden te zijn met de directe context en de land-
schappelijke inpassing. 

Mangelbeekstraat - 1777 Ferarris

Mangelbeekstraat - 1841 Atlas der Buurtwegen

Mangelbeekstraat - 2020 Google luchtfoto



BWMSTR SCAN

42

• Ford Genk (Genk Zuid)

E 313

E 314

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13

15

17

18

19

20

22

21

23

24

25

16

• Genk Zuid

• Wommelgem-Ranst

• Hermes

• Hoogbuul

• Spoorlijn WCT 

• Tervant

• Ravenshout N73

• Antwerpen-Albertkanaal

• Wolfstee / Klein-Gent

• Oelegem

• Hasselt-Kanaal

• Beverdonk

• Eindhoutsebaan

• Ham (Langvoort)

• Insteekhaven Lummen

• Kapelleveld 2 • Hannekenshoek

• Zolder-Lummen-Zuid

• Albertknoop

• Liessel • Ham - Zwartenhoek

• Ebema

• Verkeerswisselaar Lummen

• Heirenbroek

• Lummen - Gestel

• Genk Zuid-West

• Essers

• Zwaaikom-Ranst

• Kaatsbeek

• Hoge Keer

• Lanaken

• Primaire weg II 
  (Kanaalweg)

• Genenbos

• Essers (uitbreiding)

• Broechem-Ranst

• Lanaekerveld 
     (Leem in Limburg)

• Ravenshout-Noord
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     Lanaken-Maastricht

• WCT Terminal

• Portaal Lammerdries

• Ontsluiting bedrijventerrein Lummen
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1 Antwerpen

2 Schoten

3 Wijnegem

4 Wommelgem

5 Schilde

6 Ranst

7 Zandhoven

8 Grobbendonk

9 Herentals

10 Olen

11 Geel

12 Westerlo

13 Meerhout

14 Laakdal

15 Ham

16 Tessenderlo

17 Beringen

18 Lummen

19 Heusden-Zolder

20 Hasselt

21 Diepenbeek

22 Genk

23 Zutendaal

24 Bilzen

25 Lanaken

LEGENDE

gemeentenaam

in realisatie

planfase

opgeschort

lokaal project

 

Soort terrein

nieuw terrein

herstructurering  
+ inbreiding

zoekzone

infrastructuur

 1

4 5

250-350 ha
Wommelgem - Ranst 

(in onderzoek)

4.880 ha
Totale oppervlakte bestemde terreinen 

4.489 ha
Te herstructureren 

en inbreiding

391 ha  
(8 terreinen + Essers)

Bijkomend herbestemd 

150 ha  
(2 terreinen)

Nog ‘open’

Tussen  

0 en 90 ha
3 zoekzones

35-40  
miljoen 

ton  
Jaarlijks vervoerde tonnages

150.000  
voertuigen/ 

dag
Wegvak Antwerpen Oost -  

Wommelgem 

Overzichtskaart Economisch Netwerk Albertkanaal

bedrijventerreinen en snelwegen
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GROTE INFRASTRUCTUUR EN AANPA-
LENDE BEDRIJVIGHEID
Hoewel Lummen geen opvallend groter aandeel 

kent van bedrijvigheid in het bebouwd oppervlak (ca. 
11,9% in 2019) ten opzichte van het Vlaams gemiddel-
de (10,4%), is de verschijningsvorm van de bebouwde 
ruimte voor bedrijvigheid wel opvallend in Lummen. 
Lummen huisvest namelijk een belangrijk knooppunt 
van grote nationale infrastructuren waarnaast grote 
planmatig aangelegde bedrijventerreinen gelegen zijn. 
Het Albertkanaal en de E313 vormen tussen Antwerpen 
en Hasselt een corridor waarin nog altijd bedrijvig-
heid wordt toegevoegd: het Economisch Netwerk 
Albertkanaal. In Lummen wordt deze corridor ook nog 
eens verknoopt met de E314, wat Lummen een strategi-
sche positie biedt. Rond de voormalige Kolenhaven, een 
eindpunt van het Kolenspoor, is een nieuw bedrijventer-
rein voorzien.

Deze infrastructuren en aanpalende bedrijven-
terreinen kennen hun logica vooral op grote schaal: bij 
de ruimtelijke inpassing ervan is de spanning tussen de 
bovenlokale logica en de het lokale landschap en stede-
lijk weefsel niet altijd naar behoren opgelost. De bedrij-
venterrein en hun gebouwen zijn van een korrel die niet 
past in het landschap. Ook de hoge mate van verharding 
valt erg uit de toon in de omgeving. Daarnaast is bij 
de aanleg ervan het onderliggende bekensysteem zo 
goed als genegeerd. De Mangelbeek wordt bijvoorbeeld 
zowel door het Albertkanaal als door het klaverblad van 
knooppunt Lummen hard onderbroken. Ten slotte valt 
het uitwisselingssysteem van vrachtverkeerroutes tus-
sen bedrijventerreinen en de snelwegen vaak samen met 
de verbindende straten tussen dorpen, wat het comfort 
en de veiligheid voor ander verkeer hier onder druk zet. 
Hier gaan we in het hoofdstuk mobiliteit verder op in. 
Bij de aanleg van een nieuw bedrijventerrein aan de 
Kolenhaven is het van belang dat de ruimtelijke relatie 
tussen bedrijventerrein en het omliggende landschap en 
bewoonde omgeving beter wordt ontworpen.

bedrijventerrein Genenbos

Kolenhaven
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2.2 MOBILITEIT

Dat Lummen een autogemeente is, mag gezien 
de positie in het snelwegennet niet verrassend zijn. Om 
de noodzakelijke verduurzaming van de mobiliteit in 
de gemeente te bewerkstelligen zal vooral op de fiets 
moeten worden ingezet, aangezien de uitgangspositie 
van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto te 
beperkt is. De fiets heeft in het aantrekkelijke landschap 
van de gemeente juist wel veel potientie.

AUTOVERVOER ZWAAR DOMINANT
Lummen heeft zich in het afgelopen decennium 

ontwikkeld van een gemeente met een negatief naar 
een positief woon-werkpendelsaldo. Gezien de gunstige 
bereikbaarheid van de gemeente per auto, is te verwach-
ten dat de meeste van de inkomende pendelaars de auto 
kiezen. Het is niet verrassend dat Lummen, als naam-
gever aan het knooppunt van de E313 en E314 en met 
naast dit knooppunt ook twee op- en afrittencomplexen 
op het grondgebied, wat betreft mobiliteit zwaar leunt 
op de auto. Dit is duidelijk terug te zien in de mobili-
teitscijfers. De inwoners van Lummen kiezen veel vaker 
dan het Vlaams gemiddelde voor de auto voor verplaat-
singen van en naar werk en school. Ook het autobezit 
ligt hoger dan het gemiddelde. Andere vervoerswijze 
scoren daarmee  automatisch lager, maar het is opval-
lend dat meer dan de helft van de inwoners aangeeft 
in 2017 nooit de fiets te hebben genomen voor korte 
afstanden.  Verplaatsingen te voet gebeuren duidelijk 
minder dan gemiddeld. Ook het openbaar vervoer scoort 
een stuk lager dan het Vlaams gemiddelde.  Met het oog 
op verduurzaming van de mobiliteitsgedrag valt er in 
Lummen dus nog een wereld te winnen.

OPENBAAR VERVOER ONAANTREKKE-
LIJK
Of er in de benodigde mobiliteitstransitie in 

Lummen een grote rol voor het openbaar vervoer weg-
gelegd gaat zijn is sterk de vraag. Het uitgangspunt van 
vandaag is immers niet gunstig. Lummen heeft geen 
treinstation en een reis naar een goed bediend trein-
station is omslachtig. Ook wat betreft busvervoer is 
Lummen niet rijkelijk bedeeld. In de kern van het dorp 
Lummen komen enkele lokale buslijnen bij elkaar die 
het dorp verbinden met de steden Diest, Beringen en 
Hasselt, maar al snel buiten de kern is busvervoer niet 
concurrerend met de auto. Wanneer we Lummen in het 
openbaar vervoernetwerk van Limburg bekijken lijkt er 
ook weinig aanleiding om te verwachten dat de gemeen-
te in de nabije toekomst beter verbonden gaat zijn. 

CIJFERS MOBILITEIT

MODAL SPLIT (2017) BRON: GEMEENTE IN 
CIJFERS

Verdeling type verplaatsing tussen woonplaats en werk/
school (volgens aandeel inwoners):

voet fiets OV auto ander

Lummen 1% 8% 9% 80% 2%

Vlaams Gewest 4% 16% 16% 59% 4%

Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk/
school (volgens aandeel inwoners):

<15 min 15-30 min 30-60 min >60 min

Lummen 21% 38% 25% 16%

Vlaams Gewest 24% 31% 30% 15%

Aandeel van de inwoners dat in 2017 de fiets heeft geno-
men voor korte afstanden:

Nooit of 

uitzonderlijke keer

Minstens 

maandelijks

Minstens 

wekelijks

Lummen 51% 27% 23%

Vlaams Gewest 39% 22% 38%

Aandeel van de inwoners dat in 2017 zich te voet heeft 
verplaatst voor korte afstanden:

Nooit of 

uitzonderlijke keer

Minstens 

maandelijks

Minstens 

wekelijks

Lummen 44% 27% 29%

Vlaams Gewest 23% 26% 52%

97 % van de huishoudens in Lummen bezit een auto, dit is 
hoger dan het Vlaams gemiddelde (92%). 

woon-werkpendelsaldo

2008-2018

Bron: Provincie in cijfers, 2019
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Toch valt er nog best het een en ander te opti-
maliseren in de relatie busvervoer-stedelijke structuur. 
Veel bushaltes in Lummen zijn vandaag verre van aan-
gename ruimtes, zoals de bushalte Hamelstraat. Door 
puntsgewijs bescheiden voorzieningen, relatief dichte 
woningtypes en aantrekkelijk ingerichte bushaltes 
ruimtelijk te koppelen kan de bus een aantrekkelijkere 
optie worden voor een groter deel van de inwoners van 
Lummen.

Buslijnen in Lummen

OV-netwerk Lummen, uit OV-plan 2021 

vervoerregio Limburg 

bushaltes kern Lummen en Schalbroek

belangrijkste verkeersaders Lummen
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VOORZIENINGENNIVEAU
Naast verplaatsingen voor werk en opleiding 

vormen verplaatsingen van en naar voorzieningen 
uiteraard ook een aanzienlijk deel van de verplaatsin-
gen. De eerder getoonde VITO synthesekaart toonde 
Lummen al als een luw gebied tussen de goed bediende 
uiteinden van de driehoek Diest-Beringen-Hasselt. Ook 
in het Openbaar Vervoerplan 2021 van de vervoerregio 
Limburg wordt het dorp Lummen aangeduid als be-
scheiden voorzieningenkern die vooral de nabijgelegen 
dorpen en gehuchten van dagelijkse boodschappen en 
onderwijs voorziet; voor andere voorzieningen zijn de 
inwoners op de eerder genoemde steden aangewezen. 

In de kern van Lummen is de rol als beschei-
den voorzieningenkern voor de omliggende dorpen 
en gehuchten goed te zien met de scholen en enkele 
grotere winkels als zichtbare voorbeelden. Toch is er 
ook leegstand in het dorp te zien, wat kan duiden op 
een voorzieningenniveau dat onder druk staat. Het 
aantal handelspanden per 1000 inwoners ligt Lummen 
al lager dan het Vlaams gemiddelde, bovendien heeft 
deze waarde sinds ongeveer 2016 een daling ingezet.  
Hoewel het percentage leegstaande handelspanden iets 
onder Vlaams gemiddelde ligt, is dit percentage grillig 
maar duidelijk aan het toenemen. Een andere trend is 
dat het aandeel kleine handelspanden (tot 200 m2 WVO)  
duidelijk afneemt, terwijl de grotere handelspanden aan 
terrein winnen. 
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Voor Lummen rijst de vraag hoe de gemeente 
het voorzieningenniveau overeind kan houden. Hoe 
meer de inwoners afhankelijk worden van de voorzie-
ningen in nabijgelegen steden (ook voor de dagelijkse 
behoeften), hoe meer verplaatsingen over grotere af-

stand dit genereert. Voor Lummen lijkt het verstandig zo 
veel mogelijk in te zetten op het bundelen van de voor-
zieningen in de kern van Lummen dorp. Ook ligt er de 
uitdaging hoe de behoefte aan grotere handelspanden te 
kunnen voldoen zonder het dorpse karakter te schaden.

Schema spreiding voorzieningen
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FIETSEN
Waar van het openbaar vervoer minder verwacht 

kan worden in de mobiliteitstransitie voor Lummen, 
lijkt de fiets wel kansrijk te zijn. Vandaag wordt er in 
Lummen nog erg weinig gefietst. Fietsen is dan ook 
nog geen aantrekkelijke optie omdat niet overal goede 
fietsvoorzieningen zijn. Hoewel er goed gewerkt wordt 
aan het uitbouwen van het functionele fietsnetwerk door 
aanleg van fietspaden langs de regionale doorgaande 
wegen, zijn er nog vele ontbrekende schakels. Het is 
echter de vraag of het aanleggen van fietspaden langs 
de drukste routes uiteindelijk ook voldoende is om meer 
mensen te overtuigen de fiets te kiezen. Specifiek voor 
Lummen is namelijk dat een aantal van de belangrijk-
ste fietsroutes (waaronder de koppelingen tussen de 
kern van Lummen en de fietssnelweg langs het kanaal) 
samenvalt met de routes tussen de snelwegen en de 
bedrijventerreinen langs het kanaal, die veelvuldig door 
zwaar gemotoriseerd verkeer worden gebruikt. Ook op 
een vrijliggend fietspad is het niet prettig om tussen dit 
zware verkeer te rijden. Voor Lummen zou het daarom 
interessant zij om te onderzoeken of deze routes wel-
licht ontweven kunnen worden.

  
Hier kan een interessante synthese gezocht 

worden met het versterken van het recreatieve fietsnet-
werk, iets wat in Lummen nog relatief onderbelicht is 
gebleven. Door strategisch gekozen fietsroutes door het 
open landschap toe te voegen kan zowel het functio-
neel als het recreatief fietsverkeer gefaciliteerd worden, 
wat zeker in een landelijke gemeente als Lummen van 
meerwaarde is. Door in te zetten op het wegnemen van 
ontbrekende schakels binnen Lummen en het voorzien 
van connecties met de omliggende gemeentes, kan de 
recreatieve waarde van het Lummense landschap op 

Westlaan: fietsen en vrachtverkeer samen

Recent aangelegde fietspaden langs doorgaande wegen

Ontbrekende schakels in de functionele fietsroutes

Vrachtverkeerroutes en bovenlokale fietsroutes vallen  

rondom Albertkanaal vaak samen
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knelpunten recreatief netwerk

regionale schaal worden ontsloten, met meer bezoe-
kers als gevolg. Verbindingen zijn denkbaar met het 
Hagenland in het zuidwesten waar de getuigenheuvels 
verder lopen en de flanken bezaaid zijn met wijnranken, 
de Demervallei in het zuiden en oosten met verschil-
lende kasteeldomeinen, het vijverlandschap De Wijers, 
Bosland, het Kempens Plateau en een stuk verder met 
het Nationaal Park de Hoge Kempen. Lummen kan als 
schakel gaan dienen tussen deze aantrekkelijke gebie-
den. 

De kaart met recreatieve verbindingen voor 
Lummen toont heel wat missing links om de conformi-
teit en veiligheid voor de fietser te garanderen. De rode 
lijnen tonen de missing links binnen het recreatieve 
netwerk van Lummen:

1. Vanuit de Zwarte Beekvallei zou men potenti-
eel de Halbeek en Vloedgracht kunnen volgen zodat men 
ten zuiden het industriegebied passeert. Via de brug 
van de Genenbosstraat kan dan een verbinding gemaakt 
worden met de Winterbeek en het oude kolenspoor in 
Heusden-Zolder. 

2. De Mangelbeekvallei ik een belangrijk lijn-
vormig element in het fysisch systeem. Ruimtelijk is 

deze lijn echter sterk gefragmenteerd en vormt dit een 
duidelijke missing link in het recreatieve netwerk. Deze 
recreatieve route zou het beste opgepakt worden als 
onderdeel van de ontwikkelingen rond het Kolenspoor 
en het golfterrein.

3. De Zwarte Beekvallei is slecht ontsloten. Het 
bestaande netwerk volgt de Zwarte Beekvallei aan beide 
flanken om dan enkel via de maalbeekstraat ter hoog-
te van de E313 en de Dikke Eikstraat ter hoogte van 
Meldert de oversteek te maken. Centrale doorsteken 
doorheen de Zwarte Beekvallei ter hoogte van Geenrode 
en Laren missen. Een rondje Zwate Beek vertrekkend 
vanuit Meldert bedraagt momenteel 12,3 kilometer. 
Deze route zou op lokale schaal Laren met de Venusberg 
verbinden en op de grote schaal Laren via de Veldbeek 
met Diest. 

4. De Demer vormt een barrière voor de mis-
sende verbinding tussen Tiewinkel en Rei door de 
ankerplaats Demervallei met de kastelen van Loye, De 
Burg en Het Hamel. Deze ankerplaats is nu grotendeels 
ontoegankelijk en vooral niet doorwaadbaar. Er ligt hier 
een grote potentie om een mooie recreatieve route te 
voorzien die doorloopt tot Haspengouw.
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Het Scheldebekken heeft op Europees niveau gezien een enorm watertekort

2.3 ENERGIE & KLIMAAT
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WATERSCHAARSTE EN LUMMEN

Het wordt steeds duidelijker dat Vlaanderen zeer 
gevoelig is voor de klimaatsverandering, vooral als het 
om waterschaarste door droogte gaat. Ook de problemen 
worden steeds zichtbaarder, oogsten die mislukken en 
huizen die beginnen te scheuren omwille van inkinken-
de bodems.

 De waterbeschikbaarheid per inwoner in 
Vlaanderen is zeer laag, zelfs de laagste van heel West-
Europa. Wereldwijd staat Vlaanderen op de 22e plaats 
voor minst beschikbaar water per inwoner. Hierbij laat 
Vlaanderen landen als Afghanistan, Mexico, Marokko of 
Niger achter zich als het gaat over is de waterbeschik-
baarheid per inwoner. 

De oorzaak voor dit probleem is meervoudig.  
Vlaanderen heeft een zeer hoge bevolkingsdichtheid in 
combinatie met een hoog waterverbruik en lage aanvul-
ling van de hernieuwbare watervoorraden. Vooral het 
aanvullen van de grondwatervoorraad in Vlaanderen is 
een zeer groot en urgent probleem. Vlaanderen is in de 
laatste honderden jaren omgevormd tot een artificiële 
drainagemachine ingericht ten diensten van de land-
bouw en de woningbouw. Bijna ieder perceel wordt op 
een of andere manier gedraineerd. Verharde oppervlak-
te zijn aangesloten op het riool en landbouwpercelen 
worden kunstmatig droog gehouden door grachten. De 
meeste beken in Vlaanderen zijn min of meer kunst-
matig en vervoeren grotere debieten dan wenselijk. 
Regenwater krijgt in het hele land onvoeldoende tijd om 
te infiltreren wat leidt tot grondwateraanvulling tekor-
ten.

De klimaatscenario’s voorspellen dat er ongeveer 
50% minder neerslag zal vallen in het zomerhalfjaar 
tegen 2100, in de winter zal de neerslag iets toenmen. 
Daarnaast zal de temperatuur met enkele graden stijgen 
waardoor evapotranspiratie zal toenemen. Hittelgolven 
komen vaker voor en worden intenser waardoor langdu-
rige droogte ook extremer is. Dit vraagt om een volledige 
herdenking van het landschap en het huidige water-
systeem als we Vlaanderen tegen 2100 leefbaar willen 
houden.

juli/sep nov

1. Verspreiding van neerslag in Lummen over een jaar
2. Aantal hittegolfdagen per jaar in Lummen
3. Toename van gemiddelde temperatuur volgens kli-

maatscenario 2100 VMM
4. Aantal droogte dagen per jaar in Lummen

1.

2.

3.

4.
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2.

1.

3.

2100 diep

2100 ondiep

huidig diep

huidig ondiep
Aangroei overstroombaar gebied

Stedelijk gebied
Weinig gevoelig
Matig gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig

infiltratiegevoelig 
niet infiltratiegevoelig

1.Overstroombare gebieden volgens klimaatscenario 
2100 VMM

2.Droogtegevoeligheid volgens klimaatscenario 2100 
VMM 

3. Watertoets - Infiltratiegevoelige bodems
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TOEKOMSTIGE OVERSTROMINGEN
Klimaatsverandering leidt ook tot frequentere 

piekbuien, waardoor regenwater minder verspreid valt 
maar juist in een korte tijdsinterval. Dit veroorzaakt 
twee bijkomende problemen

 1. Het wordt moeilijker om geleidelijk water te 
infiltreren. Om het landschap te wapenen tegen drogere 
zomers is het zeer belangrijk om regenwater zoveel mo-
gelijk vast te houden zodat het uiteindelijk kan infiltre-
ren en gebruikt kan worden wanneer er schaarste heerst. 
Hogere volumes regen zorgen voor meer oppervlakkige 
afstroom, waardoor minder water infiltreert. Water dat 
hoog in het systeem infiltreert zal het beste het grond-
water aanvullen. Dit grondwater voedt in de zomer de 
valleien met kwel waardoor het natte karakter van deze 
valleien jaarrond in stand wordt gehouden. 

2. Meer regen in een korte periode vergroot de 
kans op overstromingen. Door frequentere en hevigere 
regenbuien zal de opeenhoping van regenwater in de 
valleien ervoor zorgen dat de beken eerder en hoger 
buiten hun oevers treden. De beekvalleien van Lummen 
zijn van nature erg nat waardoor de valleien nauwelijks 
bebouwd zijn. Frequentere en hevigere overstromingen 
zullen in Lummen niet tot veel extra problemen zorgen 
ten opzichte van het patrimonium. Overstromingen 
kunnen daarentegen wel nefast zijn voor reguliere land-
bouw 

Conclusie: Lummen zal door de klimaatsveran-
dering te maken krijgen met grotere extremen waarbij 
in de winter valleien volledig vol kunnen stromen en de 
zomer de flanken en getuigenheuvels uitgedroogd zijn. 
Om deze extremen te kunnen opvangen is een radicaal 
andere omgang met onze ruimte en functies noodzake-
lijk. De veerkracht van het landschap zal vergroot moe-
ten worden om deze extremen op een structurele manier 
aan te kunnen pakken op de lange termijn. Er is meer 
ruimte nodig voor water. De wateropgave zouden altijd 
sturend moeten zijn voor landgebruiksfuncties zoals 
landbouw, woningbouw recreatie en natuur. Een andere 
strategie om te gaan met water is nodig om Lummen en 
Vlaanderen leefbaar te houden in 2100. 
 

1. Maximale overstromingsdiepte in Lummen 
2. Actuele grondwaterstanden en de huidige verand-

eringen

2.

1.

< P10, zeer laag
P10-P30, lager dan 

normaal
P30-P70, normaal

Gestegen
Stabiel
Gedaald

Actuele grondwaterstanden en de huidige veranderin-
gen (september 2020) 
 



BWMSTR SCAN

54

Aardgas Vloeibaar gas Stookolie Diesel Benzine Steenkool Plantaardige oliën Bio-brandstof Overige biomassa
Zonne-/ 

thermische 
energie

Geo-thermische 
energie

Totaal

huishoudens 27.404 0 35.146 2.192 48.013 0 0 274 0 0 8.707 585 1.412 123.732
tertiair 23.210 4.101 17.650 60 747 0 0 0 0 0 613 5 263 46.650
openbare verlichting 1.185 1.185
landbouw 1.112 0 1.855 32 3.520 0 0 283 0 0 0 0 0 6.801
industrie (niet-ETS) 49.883 0 113.034 247 2.887 0 0 57 0 0 2.469 0 0 168.579
particulier en commercieel vervoer 964 0 1.460 670 0 304.317 74.195 0 0 22.733 0 0 0 404.340
openbaar vervoer 30 0 0 0 0 1.870 0 0 0 107 0 0 0 2.008
niet toegekend 384 4.547 4.931
totaal 104.173 4.101 173.693 3.202 55.167 306.188 74.195 614 0 22.841 11.790 590 1.674 758.227

(in MWh)

FINAAL ENERGIEVERBRUIK 

Elektriciteit Warmte/ Koude

Fossiele brandstoffen Hernieuwbare energie

FINAAL ENERGIEGEBRUIK

CO2 EMISSIES

Nieuw

Coen

Coen
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ENERGIE

Klimaatmitigatie betekent het milderen van de 
klimaatsverandering door een sterke reductie van CO₂-
uitstoot te realiseren. De gemeente Lummen heeft het 
Burgemeesterconvenant ondertekend in 2014 en hier-
mee de ambitie getoond om concrete maatregelen te ne-
men om haar CO₂-uitstoot te reduceren tegen 2020 met 
20%. Het CO2 profiel van de gemeente toont dat vooral 
de industriesector, commercieel vervoer, personenver-
voer en woningen voor het grootste deel van de CO2 
uitstoot verantwoordelijk zijn. Het grote finale energie-
gebruik ligt voornamelijk bij vervoer (diesel) en verbruik 
aardgas en elektriciteit van industrie en woningen

Ons aanvoelen is dat er kansen liggen binnen 
de industriezone voor de energie en CO2 opgaven. De 
grootschalige al geïndustrialiseerde landschappen 
bieden grote potentie voor het opwekken van zon-
ne-energie (daken) windenergie (langsheen kanaal) en 
geothermie voor warmte. Er is hoogstwaarschijnlijk ook 
potentie voor restwarmte binnen de industrie zones. 
De industriezone zou kunnen transformeren tot ener-
gieproducent voor de rest van de gemeente, zonder dat 
het landschap van Lummen verder verïndustrialiseerd. 
Opschaling van deze technische installatie is vaak kos-
ten efficiënt, vooral naar onderhoud en aanleggen van 
benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit. 
 
Het CO2 neutraal maken van woningen is ook een be-
langrijke opgave. Hierbij is besparen en reduceren cruci-
aal alvorens overgegaan wordt naar lokaal hernieuwbare 
energie opwekken.  
 

 
 

Nieuw

Coen
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2.4 REGELGEVING & PUBLIEK ONDER
NEMERSCHAP

collage RUP's en BPA's op het grondgebied van Lummen
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GRONDPLAN
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Figuur 35: Visie  Linkhout 
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Aan een kaart met RUP’s en BPA’s valt op dat er 
voor grote stukken van de gemeente geen ruimtelijke 
plannen zijn gemaakt. Ook valt op dat er een aantal 
grote, grensoverschrijdende uitvoeringsplannen zijn 
gemaakt door hogere overheden en dat de lokale RUP’s 
klein en niet al te talrijk zijn. De ligging van Lummen 
in bekensystemen en aan grote infrastructuren die de 
gemeentegrens overstijgen maakt het ook logisch dat er 
wat betreft het landschap ook groter wordt gedacht dan 
enkel de gemeente. 

Hoewel de gemeente actief is in het ruimtelijk 
domein getuige de plannen voor het Gemeenteplein en 
bijvoorbeeld een studie naar groene binnengebieden 
in Schalbroek, lijkt het werken in de vorm van integra-
le ontwerpprojecten voor een specifieke locatie, nog 
weinig te gebeuren in Lummen. De gemeente lijkt ook 
onvoldoende grip te hebben op de beeldkwaliteit, waar-
door zowel de visuele kwaliteit van het landschap als de 
dorpse charme van de dorpen en gehuchten onder druk 
komen te staan. Het verankeren van beeldkwaliteit en 
overige ruimtelijke waarden in de vergunningverlening 
is dan ook een punt van zorg. 

Ontwerpend onderzoek uitvoeren om ruimtelij-
ke visies op te stellen voor deelgebieden in de gemeente 
is echter wel erg van belang om adequaat en proactief 
aan de ruimtelijke ordening van de gemeente te wer-
ken. Daarbij gaat het niet enkel om het kaders kunnen 
stellen voor mogelijke ruimtelijke initiatieven wanneer 
die zich voordoen en waarbij een beeldkwaliteitsplan 
kan ondersteunen, maar ook om ruimtelijke kansen te 
verzilveren waarvan men het bestaan zonder ontwer-
pend onderzoek nog niet kon vermoeden. Ontwerpend 
onderzoek kan bijdragen om sterker te staan tegenover 
hogere overheden: wanneer de gemeente zijn wensen en 
voorwaarden helder kan verwoorden, kunnen deze beter 
worden meegenomen in ruimtelijke processen die de 
gemeentegrens overstijgen. 

Dit alles vraagt enerzijds om de politieke 
keuzes over waar het heen moet met de ruimte in de 
gemeente en vervolgens om het kunnen beschikken over 
capaciteit en kennis in ontwerpend onderzoek, sturing, 
toetsing en vergunningsverlening. Gezien de in de voor-
gaande diagnose geschetste trends en ontwikkelingen in 
het ruimtelijk domein, zou de gemeente die capaciteit 
het beste uitbreiden. 

Enkele voorbeelden recente ruimtelijke plannen
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Zet groen-blauwe netwerken in als robuust klimaatbuffer × ×

Een toegankelijk en verbonden landschap als identiteitsdrager voor 
de gemeente

× × × × ×

 
Zet landbouwtransitie in als katalysator voor het versterken van 
landschappelijke kwaliteit × × ×

 
Werk aan vitale kernen met respect voor de dorpsindentiteit × × × ×

 
Verbeter de ruimtelijke relatie tussen infrastructuur, bijhorend pro-
gramma en de omgeving × × × ×
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uitbreiden van Eiken-Beukenbos

Aaneengesloten vallei
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AMBITIEKAART  

De ambitiekaart verbeeld een mogelijke en wen-
selijke versie van Lummen. In deze kaart zijn de gepo-
neerde opgave en kansen uit de diagnose opgepakt en 
door middel van ontwerpend onderzoek vertaald in een 
integraal ontwerp. 

De open ruimte van Lummen zou het best inge-
zet worden als een dienstbaar, veerkrachtig en kwalita-
tief landschap. Een gezond landschapsfysisch systeem, 
en met name een gezond watersysteem zouden leidend 
moeten zijn voor de keuzes die gemaakt worden op 
gebied van ruimtelijke ordening. Het is aan Lummen om 
de eigenschappen van haar open ruimte te enten op de 
landschappelijke onderlegger en deze onderlegger beter 
te benutten en actiever in te zetten. Lummen dient een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatadaptatie 
van Vlaanderen door het landschap inte zetten voor 
berging en infiltratie van regenwater. Hierdoor wordt 
het grondwater weer aangevuld en wordt de kritieke en 
urgente verdrogingsproblematiek lokaal aangepakt. Dit 
is een opgave voor de gehele gemeente en speelt zich af 
op alle niveaus en op ieder grondgebruik. Het watersys-
teem zou altijd leidend en sturend moeten zijn voor alle 
functies en het grondgebruik en niet andersom. 

Door het landschap beter toegankelijk en ver-
bonden te maken wordt de landschappelijke onderlegger 
een sterke indenteitsdrager voor de gemeente.

61
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STEDELIJK WEEFSEL
Dit vergt een sterke coördinerende rol waar-

bij op integrale en intersectorale wijze verschillende 
beleidsniveaus en actoren dienen samen te werken. Het 
vergt ook een sterk standpunt wat betreft het oplos-
sen van de waterproblematiek en andere opgaven op 
systeemniveau. Zo zal het samen met landbouwers 
zoeken naar hoe zij een onafwendbare transitie moeten 
en kunnen ondergaan in hun manier van bedrijfsvoering 
essentieel zijn om te slagen. Compromismodellen zijn 
hierbij niet wenselijk omdat uit het verleden is geble-
ken dat zij onvoldoende een oplossing bieden voor deze 
complexe problematiek.

BOUWSTENEN VOOR DE LANDSCHAP-
PELIJKE ONDERLEGGER
Op de hiervoor afgebeelde kaart is de geambi-

eerde open ruimte als nieuwe landschappelijke onder-
legger ingetekend. De genoemde ambities komen  hierin 
op integrale wijze samen:

1. De bossen op de getuigenheuvels 
(Willekensberg, Venusberg, Geenrode, Genebos, 
Linkhout) herstellen door introductie van Eiken-
Beukenbossen en voedselbossen waardoor regenwater-
infiltratie geoptimaliseerd wordt en een aaneengesloten 
en robuuster bosgebied ontstaat met kans voor nieuwe 
vormen van landbouw.

2. De valleien voldoende ruimte geven waardoor 
een veerkrachtig wateropslaglandschap ontstaat, waar-
bij alle drainerende elementen worden verwijderd zoals 
overtollige drainagegrachten en door de mens gemaakte 
beken. Hiertoe kan gedeeltelijk rewilding worden geïn-
troduceerd in combinatie met alternatieve vormen van 
waterrijke landbouw. 

3. Nieuwe wetgevingen rond de uitstoot van 
stiktof nabij belangrijke Europese natuurgebieden 
zouden kunnen leiden tot een versobering of uitdoving 
van de huidige bioindustrie. Dit zou kansen kunnen 
bieden voor de ontwikkeling van reguliere, biologische 
en natuurinclusieve landbouw op de flanken waarbij 
het watersysteem leidend is. Daarnaast kunnen nieu-
we houtkanten op de perceelsgrenzen een ecologische 
verbinding vormen tussen de valleien en de bossen op 
de getuigenheuvels waardoor het landschap ook aan-
trekkelijker wordt.

4. Een recreatief netwerk van wandel en fiestpa-
den verbindt de verschillende kernen in Lummen met 
elkaar. Het zorgt voor een volwaardig veilig netwerk, 
en biedt een alternatief voor de autoverkeerswegen en 
functionele fietspaden. Hiermee wordt vorm gegeven 
aan een minder op de auto gebaseerde mobiliteit én 
wordt de gemeente aantrekkelijker gemaakt voor recre-
anten. 

5. De dorpen vormen integrale onderdelen van 
het totale landschap. De dorpse charme van de ker-
nen en het gevoel van nabijheid van en verwevenheid 
met  een aantrekkelijk open landschap kan beter in de 
verf worden gezet. Aan de dorpsranden moet worden 
vormgegeven aan en een passende en vanzelfsprekende 
overgang tussen dorp en landschap.
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infiltratiegevoelig 
niet infiltratiegevoelig

klimaatrobuuste groenblauwe 
nertwerken 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 
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3.1 ZET HET LANDSCHAPPELIJKE SYSTEEM 
IN ALS ROBUUSTE KLIMAATBUFFER

Referenties
1. Verbossing van Getuigenheuvels
2. Vernatting van veenlandschaps - voorbeeld 

uit Drenste Aa 

2.1.

Vlaanderen dient zich aan te passen aan het 
veranderende klimaat, zo ook Lummen. De opgaven voor 
Lummen zijn: 

Het aanvullen van grondwater om verdere 
verdroging van Lummen te voorkomen. Het vasthou-
den en bufferen van regenwater zodat overstromingen 
benedenstrooms voorkomen worden. Het nat houden 
van veengronden zodat veenoxidatie geen kans krijgt 
en CO2uitstoot wordt verminderd. Het is zaak om het 
landschap fysisch systeem hiervoor weer optimaal in te 
zetten. 

De hogere delen waaronder de getuigenheu-
vels en flanken zijn zeer geschikt voor de infiltratie van 
regenwater. Door deze gebieden verder te bebossen 
blijft schoon regenwater schoon en kan het optimaal 
infiltreren waardoor het grondwater aangevuld wordt. 
Dit geïnfiltreerde grondwater voedt via kwelstromen de 
valleien in drogere periodes. De kwetsbare valleien die 
tevens een belangrijk waterbergingsgebied zijn, worden 
zo van onderaf beschermd. 

De grondwaterstanden in de valleien dienen 
waar mogelijk maximaal opgezet te worden waardoor 
verdere verdroging van het landschap en veenoxidatie 
worden tegengegaan. De waterbergingscapaciteit van de 
valleien wordt hierdoor echter iets verlaagd wat resul-
teert in meer overstromingen in de laagste en natste 
delen. Het vernatten van de valleien maakt reguliere 
landbouw onmogelijk en vraagt dus om een landbouw-
transitie geënt op een nat valleisysteem. Het opzetten 
van het waterpeil en het beschermen en vergroten van 

de kwelstromen komt de veenontwikkeling ten goede,  
waardoor CO2 gecapteerd wordt in plaats van uitgesto-
ten. Het aangroeiende veen zal zeer hoge natuurwaar-
den hebben dat allerlei zeer zeldzame dier en plantsoor-
ten aantrekt. 

Het versterken van het landschap fysisch 
systeem als een robuuste klimaatbuffer versterkt de 
landschappelijke kwaliteit en resulteert in extra ecosys-
teemdiensten die zorgen voor een aangenamer woon en 
werkklimaat. 

 Op de hiernaast afgebeelde kaart is de geambi-
eerde open ruimte als nieuwe landschappelijke onder-
legger ingetekend. De genoemde ambities komen  hierin 
op integrale wijze samen:

1. De bossen op de getuigenheuvels 
(Willekensberg, Venusberg, Geenrode, Genebos, 
Linkhout) herstellen door introductie van Eiken-
Beukenbossen en voedselbossen waardoor regenwater-
infiltratie geoptimaliseerd wordt en een aaneengesloten 
en robuuster bosgebied ontstaat met kans voor nieuwe 
vormen van landbouw

.
2. De valleien voldoende ruimte geven waardoor 

een veerkrachtig wateropslaglandschap ontstaat, waarbij 
alle drainerende elementen worden verwijderd zoals 
overtollige drainage grachten en door de mens gemaakte 
beken. Hiertoe wordt gedeeltelijk rewilding geïntro-
duceerd in combinatie met alternatieve vormen van 
waterrijke landbouw. 

3. Inzetten van de flanken als mozaiklandschap 
met kleinschallige (biologische) landbouw 
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Lummense identiteit

Dorpsranden geënt op landschap

Erfgoed geënt op landschap & omgeving

Identiteit van flanken (KLE's/knooperven) 

Vallei identiteit

Vertrekpunten vanaf parking (*)

1

2

3

4

nog veranderen door Palmbout
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3.2 EEN TOEGANKELIJK EN VERBONDEN 
LANDSCHAP ALS IDENTITEITSDRAGER 
VOOR DE GEMEENTE

Voorbeelden bestaande Lummense identiteit

Een toegankelijk en verbonden landschap leidt 
tot waardering van de landschappelijke identiteit van 
Lummen. 

De ruimtelijke kwaliteit van de landschappelij-
ke onderlegger en daarmee de identiteit van Lummen 
verdwijnt echter langzaam onder de uitbreidende 
verkavelingen en industriegebieden. Tegelijkertijd wordt 
het aanwezige landschap steeds schraler doordat kleine 
landschapselementen verdwijnen, landbouw grootscha-
liger wordt en verpaarding toeneemt. De identiteit en 
ruimtelijke kwaliteit van het landschap van Lummen 
staat onder druk. Een toegankelijk en verbonden land-
schap voorziet de behoefte als indentietisdrager voor 
verder toekomstige ontwikkelingen.

De landschappelijke onderlegger die de basis 
vormt voor deze landschappelijk identiteit is nog rede-
lijk intact waardoor Lummen geen radicale transitie in 
hoeft om een toegankelijke en verbonden landschap als 
indentiteitsdrager te realiseren. Dit is bij veel andere 
Vlaamse gemeente wel het geval. De transitie kan in 
Lummen gradueel bekomen worden, doch vraagt wel 
aandacht en doordachtzaamheid. 

Een toegankelijk en verbonden landschap als 
identiteitsdrager voor de gemeente Lummen is op 5 
peilers gebouwd.

1. Herstel van de landschappelijke identiteit door 
alle nieuwe ontwikkelingen de identiteit te laten onder-
steunen. Dit houdt voornamelijk in dat alle ontwikkelin-
gen en aanpassingen in het landschap anticiperen op de 
context en locatiegericht moeten zijn. 

2. Enten van erfgoed op de landschappelijke 
onderlegger. Erfgoed heeft steeds een duidelijke relatie 
met de plek van het object. Kastelen, kerken, historische 
wegen, lanen en ankerplaatsen hebben een directe rela-
tie met hun locatie en omgeving. 

3. Enten van recreatiefnetwerk op de landschap-
pelijke onderlegger. Het recreatief netwerk biedt de mo-
gelijkheid om het verhaal van het landschap te vertellen 
wanneer deze op de juiste manier gekoppeld wordt aan 
de landschappelijke onderlegger. Door bijvoorbeeld re-
liëfcontrasten op te zoeken kunnen de getuigenheuvels 
geaccentueerd worden en wordt het landschap leesbaar-
der. Door de landschappelijke onderlegger te gebruiken 
als basis voor het recreatief netwerk ontstaat er vaak au-
tomatisch een overlap met het erfgoedlandschap omdat 
deze binnen de zelfde structuren opereren. 

4. Uitbreiden van lokaal toerisme. Toerisme en 
recreatie zijn een sterk groeiende sector in Vlaanderen. 
De provincie Limburg heeft zeer veel potentie wat 
betreft toerisme en recreatie. Doordat het landschap 
relatief laat ontgonnen werd, is dit één van de weinige 
regio’s in Vlaanderen waar nog een vrij gaaf landschap 
en robuuste natuurgebieden aanwezig zijn. Dit kan be-
nut worden en vormt een grote potentie voor Lummen.

5. Vormgeven aan dorpsranden passend bij het 
landschap. Zorg voor een landschappelijke inkleding van 
percelen, maak voorkanten aan het landschap en voer 
beeldregie op de gebouwen.



BWMSTR SCAN

68

Referenties toegankelijke landschap op basis 
van identiteit: 

1. Holle wegen 
2. Trage wegen met kleine landschapselementen 
3. Toegankelijke heuvelruggen met bos

Bestaand lokaal netwerk

Bestaande trage wegen 

Uitbreiding lokaal netwerk 

Nieuwe trage wegen 

Herstel buurtwegen
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Het recreatieve netwerk compleet maken is een 
belangrijk en relatief eenvoudige stap om een toegan-
kelijk en verbonden landschap als identiteitsdrager te 
realiseren. Er is al een uitgebreid netwerk aanwezig in 
Lummen. Echter zijn er een aantal verbindingen die 
ontbreken waardoor bepaalde wandellussen niet te 
maken zijn. Daarnaast ligt een groot gedeelte van het 
netwerk op bestaande wegen die gedeeld worden met 
doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Het netwerk van trage wegen in Lummen kent 
enkele ontbrekende verbindingen (missing links) die 
eenvoudig toegevoegd kunnen worden. Deze ontbre-
kende verbindingen zijn vooral gelokaliseerd rond 
ondoorgaanbare landschappen en/of private eigendom-
men. De belangrijkste ontbrekende verbindingen liggen 
haaks op de Zwarte Beek en Demer en parallel aan de 
Mangelbeekvallei. 

Veel doodlopende landbouwwegen, en soms 
buurtwegen kunnen verbonden worden waardoor een 
uitgebreider netwerk ontstaat. Hierdoor wordt het 
landschap toegankelijker en ontstaan er meer lokale 
wandelmogelijkheden. Het uitbreiden van dit netwerk 
zorgt er voor dat nu deels ontoegankelijke gebieden iets 
toegankelijker worden en er kortere lussen gemaakt 
kunnen worden. 

Belangrijke ontbrekende verbindingen zijn:
Oversteekbaarheid van de vallei van de Zwarte 

Beek die gerealiseerd kan worden door het bouwen van 
een brug in het verlengde van twee trage wegen.

Wandelnetwerk over de Venusberg kan uitge-
breid worden waardoor eer een wandel/fietsverbinding 
ontstaat richting Beringen.

De Mangelbeek route bestendigen door 
Knooppunt Lummen beter oversteekbaar te maken en 
zo een connectie te maken tussen Lummen en het ko-
lenspoor in Heusden-Zolder. 

4.

3.

1.

2.
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Landbouwtransitie

1.

Flank Venusberg

Tielwinkel
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3.3 ZET LANDBOUWTRANSITIE IN ALS 
KATALYSATOR VOOR HET VERSTERKEN 
VAN DE LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT

Referenties Landbouw versterkt landschappelijke 
kwaliteit:

1. Peak District Engeland (national park) 
2. Paarden op bloemenrijk hooiweides/kleinschalige 

landbouw
3. Knooperven Paridon x De Groot

3.2.

De flanken van Lummen zijn van oudsher een 
kleinschalig en extensief landbouwlandschap gekarakte-
riseerd door kleine boerderijen die varkens en runderen 
houden in een landschap gekarakteriseerd door kleine 
landschapselementen. De landbouwer heeft dit land-
schap vormgegeven en mee zijn typische waardevolle 
identiteit gegeven. De laatste decennia zijn de land-
bouwbedrijven steeds groter geworden en is het karakte-
ristieke landschap steeds sleetser geworden.

Dit agrarische landschap dient gekoesterd en 
herteld te worden binnen een economische en toe-
komstbestendig scenario. De spanning tussen maat-
schappij, natuur en de grootschalige veehouderijen zal 
door de stikstof problematiek nog verder oplopen. Het 
landschap, de boer en de maatschappij staan steeds 
verder van elkaar verwijderd. 

Momenteel is Lummen, op bepaalde deelzones 
na, een gemeente met weinig grootschalige landbouw. 
Het zijn juist de kleinere en meer extensievere agrari-
sche bedrijven met nevenactiviteiten die karakter geven 
aan het landschap. Dit zijn deze bedrijven waarop nu al 
vol ingezet kan worden. 

Door ruimte te geven aan- en stimuleren van 
nieuwe vormen van landbouw zoals korte keten land-
bouw, CSA, agroforestry en circulaire landbouw waarin 

naast gewassenteelt ook bos- en natuurbeheer een 
plaats hebben kunnen win-win situaties ontstaan voor 
recreatie en alle inwoners van Lummen. Door natuurin-
clusieve landbouw te introduceren wordt de milieube-
lasting teruggedrongen en ontstaat een synergie met het 
watersysteem. De toekomstige stikstofproblematiek kan 
een incentive zijn om deze landbouwstransitie te star-
ten. Het is belangrijk dat deze transitie ook bottom-up 
plaats vind en mogelijkerwijs ondersteund wordt door 
lokale en bovenlokale overheden. Iniatieven die in lijn 
liggen met deze landbouwtransitie dien zoveel mogelijk 
ondersteunig te krijgen.

Binnen de gemeente kunnen grofweg drie zones 
aangeduid worden waarin de landbouwtransitie pri-
oritair is. Dit omdat binnen deze zones meervoudige 
opgaven en kansen liggen: 

De flank van de Willekensberg tussen Mellaar en 
Geneiken, de flank van de venusberg tussen Meldert en 
Paal, en de landbouwzone rond Tiewinkel

 



Project: Brouwerijsite, Meer

Referentie: Zandvoortsestraat, Oudeburg Referentie: Mispelplein, Oostende
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Vitale kernen



Referentie: bushalte KalmthoutReferentie voorzieningen in de kern:  

Brouwerijsite, Meer
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3.4 WERK AAN VITALE KERNEN MET RE
SPECT VOOR DE DORPSINDENTITEIT

De beoogde bouwshift voorziet een grote rol 
voor kernversterking: het realiseren van compacte, 
leefbare centra om zo de open ruimte juist te kunnen 
vrijwaren. Ook voor Lummen is het vitaliseren van de 
dorpskernen uiterst relevant met de oog op de leefbaar-
heid in de nabije toekomst. De landelijke charme, een 
degelijk voorzieningenniveau en goede verbindingen 
met het omringende landschap en de regio zijn daarvoor 
belangrijke pijlers. De aandacht zal zich vooral op de 
kern van Lummen moeten richten; deze heeft gezien 
het huidige voorzieningenniveau en als knooppunt van 
busroutes de meeste potentie om op voort te bouwen. 
Om het landschap te kunnen ontzien moet er in de 
kernen worden gezocht naar mogelijkheden om op een 
kwalitatieve manier te verdichten, passend bij de dorpsi-
dentiteit. Verdichten betekent niet per definitie verap-
partementisering; ook met grondgebonden woningtypes 
kunnen nog heel wat woningen worden toegevoegd in 
de kernen, zeker wanneer zaken als parkeren juist col-
lectief kunnen worden geregeld. Ook ligt de uitdaging 
om voorzieningen, ook met een groter vloeroppervlak, 
te concentreren in de kernen zonder het dorpse karak-
ter te schaden. Een belangrijk middel om dit te kunnen 
doen is het activeren van binnengebieden in bouwblok-
ken. De verdichtingen moeten daarnaast ook gepaard 
gaan met het opknappen en uitbouwen van de openbare 
ruimte in de kernen. Het plek bieden aan traag verkeer, 
groen en verblijfsruimte die aanmoedigt tot ontmoeten 
moeten daarbij voorop staan. 

Ook in de kleinere plaatsen in de gemeente 
valt nog veel te winnen en kan met slimme ruimtelijke 
clustering van functies de vitaliteit van deze dorpen 
worden versterkt. Zo kan er per dorp één plaats aange-
wezen worden om als centrale ontmoetingsplek voor 

het dorp te dienen: vaak ontbreekt zo’n plek vandaag. 
Door de bushalte (met enige uitstraling en comfort) op 
een plek in het dorp te plaatsen waar bijvoorbeeld al 
een café, bakkerij of frituur is, waar ruimte is voor wat 
openbare ruimte met verblijfskwaliteit en groen en waar 
nog enkele woongelegenheden kunnen worden toege-
voegd, is zo’n centraliteit al te maken. Ook is het zorgen 
voor comfortabele en veilige fiets- en wandelverbindin-
gen tussen de kleinere dorpen en de kern van Lummen 
essentieel voor leefbaarheid van de gemeente in de 
toekomst.

De kernversterking moet echter wel gelijk op 
gaan met een visie op het afbouwen van de bebouwing 
in het buitengebied. Dat vraagt enerzijds duidelijke 
afbakeningen van te verdichten, te consolideren en zelfs 
uit te doven gebieden en anderzijds om een plan hoe 
een herverdeling van dichtheid van buitengebied naar 
kern bereikt kan worden. Een deel van het antwoord ligt 
in een vorm van onderhandelende stedenbouw en dus 
een pro-actieve houding van de gemeente. Het verwer-
ven van grondpositie is daarvan een voorbeeld. Door het 
aankopen van strategische percelen in zowel kern als 
buitengebied verstevigt de gemeente haar (onderhande-
lings-)positie en slagkracht. Zeker bij verdichtingen van 
binnengebieden moet samen opgetrokken worden met 
de private eigenaren in integrale projecten om de ruim-
telijke doelstellingen te bereiken. In dit alles moet een 
heldere ruimtelijke visie op ontwikkeling van kernen 
en landschap vooraf gaan.  In het hoofdstuk transitie-
agenda introduceren we een aanzet tot twee concrete 
strategische projecten die kunnen bijdragen aan het 
vitaliseren van de kernen, namelijk een ruimtelijke visie 
voor de kern van Lummen en een beeldkwaliteitsplan 
voor de gemeente. Het is aan de gemeente om hier een 
vervolg aan te geven.



Referentie ontworpen rand bedrijventerrein: 

High Tech Campus Eindhoven

Referentie vergroenen bedrijventerrein: Grote 

Polder, Zoeterwoude, Buro Lubbers
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Verbeter ruimtelijke relatie tussen infrastructuur (+ bijbehorend programma) en omgeving



Referentie snelwegpanorama

Verwijderen bomenrijen thv Goeslaerstraat

AMBITIES

Eindrapport Gemeente Lummen

Bij de vormgeving van de gemeentegrens over-
stijgende infrastructuren heeft de interne functionele 
logica duidelijk prioriteit gehad; aan het raakvlak tussen 
snelwegen, kanaal en bedrijventerreinen enerzijds en 
het landschap en nederzettingen anderzijds lijkt nau-
welijks te zijn ontworpen. We pleiten er in deze scan 
voor om dit, grotendeel met terugwerkende kracht, 
alsnog te doen. Waar mogelijk moeten de barrières die 
de infrastructuren opwerpen, zowel voor traag verkeer 
als voor het bekensysteem, worden geslecht. Het ont-
weven van fietsverkeer en vrachtverkeer van en naar de 
bedrijventerreinen is daarin essentieel. Ook kan worden 
nagedacht over hoe het waardevolle landschap van de 
Zwarte Beek vanaf de snelwegen zichtbaarder gemaakt 
kan worden. 

Voor Lummen valt er richting duurzaam ruim-
tegebruik ook veel te winnen omtrent de inrichting en 
inpassing van de bedrijventerreinen. Ontharding en ver-

groening in combinatie met het voorzien van aantrek-
kelijke en veilige trage routes doorheen en langsheen de 
terreinen maken ze veel aantrekkelijkere plekken om te 
werken en dragen bij aan het halen van duurzaamheids-
doelstellingen. Hiermee kan ook een trend van verloe-
dering hopelijk worden gekeerd. Ook voor het nieuwe 
bedrijventerrein rond de Kolenhaven moet nadrukkelijk 
worden vormgegeven aan de overgang tussen bedrijven-
terrein en landschap. Hier ligt immers nog de kans om 
een nieuw bedrijventerrein een gezicht aan het land-
schap te geven, in plaats van deze de rug toe te keren. In 
het hoofdstuk transitieagenda wordt een mogelijk stra-
tegisch project voorgesteld om een kwalitatieve inpas-
sing van een nieuw bedrijventerrein aan de Kolenhaven 
te koppelen aan het slechten van barrières die kanaal en 
snelweg opwerpen voor het traag verkeer.
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3.5 VERBETER DE RUIMTELIJKE RELATIE 
TUSSEN INFRASTRUCTUUR, BIJHOREND 
PROGRAMMA EN DE OMGEVING

45

 ‘Door de spoordijk zie je vanaf de snelweg de nieuwbouwwijken van Bergen op Zoom niet liggen.
Zo’n dijk houdt het landschap schoon.’

[Boer uit Rilland]

indruk is ook dat deze werkwijze kan leiden tot een
beduidend betere kwaliteit van de regionale plan-
vorming en de snelweg als onderdeel daarvan.
De opgave voor de toekomst is om op regionale schaal
verder invulling te geven aan een gezamenlijk
opdrachtgeverschap van lokale, regionale en boven-
regionale actoren. Bij Rijkswaterstaat zal de moge-
lijkheid om meer open een planproces in te gaan van
bovenaf moeten worden gecreëerd in de opdracht-
formulering.

TEN SLOTTE: STIJGENDE AMBITIES

De drie schaalniveaus weerspiegelen een toenemen-
de moeilijkheidsgraad voor Rijkswaterstaat. Het kwa-
litatief hoogwaardig vormgeven aan de weg zelf is
relatief eenvoudig, met Rijkswaterstaat als eigenaar
en opdrachtgever. Lastiger is het de snelweg in te
passen. Rijkswaterstaat is geen eigenaar van of
opdrachtgever voor de omgeving en is aangewezen
op verleiden en overtuigen. Verleidelijke plannen
moeten tot stand komen in samenwerking met lokale
partijen, waarbij financiële impulsen de inpassing in
de omgeving kunnen dienen.
Het meest ambitieus is de weg in de regio. Wanneer
het routeontwerp verwordt tot het maken van een
regionaal ontwerp, zaagt Rijkswaterstaat immers aan
de stoelpoten van zijn eigen opdrachtgeverschap.

Het is niet de bedoeling om de taak van Rijkswater-
staat – zorgen voor de doorstroming en veiligheid van
de snelweg – ter discussie te stellen. Bij elk voor-
nemen van Rijkswaterstaat kan een actorenanalyse
van belang zijn, met een inventarisatie van mogelijke
gebiedspartners, publiek en privaat, en de belangen
en doelstellingen van die partners, in plaats van te
komen met een panklare oplossing.
Het op regionaal niveau betrekken van partijen bij de
planvorming, vereist veranderingen in het planproces
van Rijkswaterstaat door met de planvorming voor de
snelweg aan te sluiten op provinciale en regionale
planvormingsprocessen.
Het opschalen naar een groter gebied schept kansen
voor synergievoordelen en betekent dat niet automa-
tisch de oplossing in het hoofdwegennet hoeft te
worden gevonden.
Dit alles past bij de doelen van het Ondernemings-
plan van Rijkswaterstaat waarbij gebruikers en
belanghebbenden centraal staan bij alle handelin-
gen. En met die doelen, kan Rijkswaterstaat aan de
slag om de beloften van het Routeontwerp A4 waar
te maken.

JAN WINSEMIUS is jurist en vennoot van Bureau Middelkoop,

een bureau voor ruimtelijk onderzoek en advies.

A4 IN DE HOEKSE WAARD.
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04.
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Zet groen-blauwe netwerken in 
als robuuste klimaatbuffer

Zet landbouwtransitie in als kata-
lysator voor het versterken van de 
landschappelijke kwaliteit

Werk aan vitale kernen met respect 
voor de dorpsidentiteit

Verbeter de ruimtelijke relatie 
tussen infrastructuur, bijhorend 
programma en de omgeving

Een toegankelijk en verbonden 
landschap als identiteitsdrager voor 
de gemeente

4. Beeldkwaliteitsplan
- Kern: Ruimtevormende gebouwen met dorpse schaal en 
karakter
-Verkavelingen & linten: Woningen gaan een relatie aan 
met een samenbindende openbare ruimte
- Dorpsranden: rekenschap van plek in het landschap

5. Knooppunt Lummen
- Koppeling Kolenspoor en Beekpark Lummen: nieu-
we fietsbrug en onderdoorgang klaverblad voor fiets en 
Mangelbeek
- Nieuw bedrijventerrein Kolenhaven met voorzijde rich-
ting beekvallei

3. Kern Lummen
- Vergroenen en verluwen openbare ruimte en verkno-
pen met groene gordel
- Ruimtevormende nieuwbouw; aanhelen dorpsstraten
- Verdichten op dorpse schaal: rijwoning als voor-
keurstype
- Nieuwe voorzieningen integreren in bouwblokken en 
combineren met woningbouw

1. Beekpark Lummen
- Bouwen aan een robuuste groenblauwe structuur als 
verbindend element binnen de gemeente
- Ruimte voor water, natuur en mens
- Het landschap in een kader plaatsen om het intergraal 
op te warderen 
- Toekennen van hoge recreatieve waarden geënt op het 
landschap

2. Groene gordel Lummen
- Verbinden van de kern van Lummen aan het omlig-
gende landschap
- In de verfzetten van erfgoed en de verbinding met het 
onderlggende landschap
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1. Bulskampveld
2. Eenvoudige toegankelijkheid beeklopen - brug voor 

voetgangers 
3. Eenvoudige toegankelijkheid beeklopen - brug voor 

voet- en fietsgangers 
4. Park Lingezegen - huisstijl 
5. csa Leuven

De beekvalleien van Lummen vormen een 
bijzonder en waardevol landschap dat naast alle eco-
systeemdiensten recreatief veel te bieden heeft voor 
bewoners en potentiële toeristen. Het open en drassige 
landschap herbergt bijzondere natuur, mooie en zeld-
zame Vlaamse vergezichten en waardevolle erfgoedele-
menten. 

Het strategisch project Beekbark Lummen legt 
deze kwaliteiten vast in een integraal kader waarin, 
belevingswaarde, recreatieve waarde, identiteit, ecolo-
gische waarde en waterretentie van de beekvalleistruc-
turen nog verder kan vergroten. Door de groen-blauwe 
structuur als robuuste klimaatbuffer in te richten en dit 
te koppelen aan hogere natuurwaarden en recreatieve en 
toeristische waarden ontstaat Beekpark Lummen. 

Beekpark Lummen kan een equivalent van 
een nationaal park zijn, maar dan op een gemeente-
lijk niveau en bijdrage aan de opgave waar Vlaanderen 
voor staat. Beekpark Lummen is een merk of idee. Het 
is een concept dat uitgedragen kan worden en tegelij-
kertijd ook een fysieke weergave in het reeds aanwezige 
landschap krijgt. Beekpark Lummen bouwt voort op de 
kwaliteiten van het gebied en is dus in eerste instantie 
geënt op de landschappelijke onderlegger inclusief het 
aanwezige erfgoed. 

Het landschapspark Beekpark Lummen schept 
een kader waarin verschillende deelprojecten en lokale 
initiatieven geplaatst en gekoppeld kunnen worden aan 
regionale initiatieven. Dit biedt nieuwe mogelijkheden 
naar financiering en subsidiëring. Dit vraagt echter wel 
om een integrale aanpak, waar hogere en lokale over-
heden, lokale actoren, natuuroganisaties en boeren bij 
betrokken zijn.

Beekpark lummen biedt aanleiding voor het uit-
rollen van een vernieuwd wandel en fietsnetwerk langs-
heen de beken en interessante plekken in het landschap. 
Hiervoor kan het bestaande tragewegenetwerk uitge-
bouwd worden en neemt de recreatieve toegankelijkheid 
van de gemeente toe. 

1.

2.

4.4.

3.

5.

4.1 SP BEEKPARK LUMMEN



BWMSTR SCAN

80

Wandelroute Beekpark

Doorlopen van groenVoorstel route semi-publiek 

Erfgoed in groen

Bestaande trage weg

Nieuwe trage weg



TRANSITIEAGENDA

Eindrapport Gemeente Lummen

81

De overgang tussen de vallei en de zuidwestelij-
ke rand van Lummen op de overgang van getuigenheu-
vel en vallei is een locatie waar een grote potentie ligt 
om de ambitie 'Een toegankelijk en verbonden land-
schap als identiteitsdrager voor de gemeente' eenvoudig 
en effectief te realiseren.  Het is hier waar het erfgoed-
landschap met de kasteeldomeinen van Het Hamel 
en De Brug, de verlegde Mangelbeek in functie van de 
Kleen Meulen, de historische kern van Lummen en het 
sterk variërende en reliëfrijke onderliggende landschap 
samenkomen. 

Door in te zetten op de Groene Gordel Lummen wordt 
de rand tussen dorp en landschap opnieuw in de verf 
gezet. Doordat de Mangelbeek de bijbehorende drassige 
gronden en kasteeldomeinen zeer dicht tegen de kern 
van Lummen liggen, is de verkaveling in deze richting 
nooit ver doorgedrongen. Hierdoor is er nabij de Kern 
van lummen nog een zeer gaaf landschap aanwezig dat 

direct met de kern verbonden kan worden. Door actief 
te werken aan een sterke rand ontstaat er opnieuw een 
duidelijk contrast tussen landschap en kern dat de iden-
titeit van de gemeente een flinke boost kan geven.

Het versteken van de Groene Gordel rond Lummen geb-
eurd op de volgende manieren 

1. Nieuwe radiale routes voor de trageweggebruiker 
verbinden de kern van Lummen met het omliggende 
landschap. Door deze radialen aan te zetten met een 
laanbeplanting wordt een element uit het landelijke 
gebied gebruikt als ruimtelijk verbindingselement.

2. Een netwerk van trage wegen om en rond kasteeldo-
meinen, langsheen beken en door de bossen op de ge-
tuigenheuvel maakt het omliggende landschap toegan-
kelijk en beleefbaar. Dit lokale padennetwerk verbindt 
de zuidwestelijke rand van Lummen met de rest van de 
gemeente. 

Referenties groene dorpsranden

4.2 SP GROENE GORDEL LUMMEN
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Referenties verkeersburg Nijmegen De Waalsprong



TRANSITIEAGENDA

Eindrapport Gemeente Lummen

83

3. Het valleilandschap wordt beter afgestemd op het 
onderliggende fysische systeem en de noodzaak om 
ecosysteemdiensten te benutten. Dit betekent hogere 
waterstanden om periode van droogte te overbruggen 
en meer ruimte voor waterberging zodat piekbuien beter 
opgevangen kunnen worden. 

4. KLE's zijn typisch voor de Mangelbeek maar nemen 
de laatste decennia sterk af. Door de KLE's te herstellen 
wordt de identiteit van de regio versterkt. Het terug-
brengen van de KLE's en het verhogen van de waterstan-
den zal een belangrijke positieve impuls brengen voor 
de biodiversiteit. 

5. Plekken waar trage wegen een watergang kruisen zijn 
belangrijk om te accentueren. Hier komen cultuur en 
het fysische systeem elkaar letterlijk tegen. Door deze 
plekken te accentueren in het landschap ontstaat er een 
relatie tussen recreant en landschap. Een klassiek voor-
beeld is om dergelijke kruisingen uit te voeren in een 
boog brug over het water i.p.v. een betonnen buis onder 
een aarde lichaam.

6. De kasteeldomeinen als belangrijk erfgoedobject 
worden idealiter geheel of gedeeltelijk toegankeli-
jk gemaakt wanneer de opportuniteit zich hiervoor 
aandringt. De domeinen, nu privaateigendom kunnen 

op termijn misschien gedeeltelijk publiek toegankelijk 
gemaakt worden. Dit zou een grote winst zijn voor de 
Groene Gordel van Lummen

7. De stedelijke groengebieden tussen de grote cam-
pusachtige bouwblokken kunnen worden ingezet ter 
uitbreiding van het blauw-groene netwerk van de 
gemeente en zo mee de Groene Gordel van de gemeente 
vormgeven. 

8. Woningen die duidelijk buiten de stadsrand gele-
gen zijn dienen volledig op te gaan in het landschap 
of worden zelfs op de zeer lange termijn uitgedoofd.
De verkavelingen aan de Burgemeester Briersstraat en 
Pastoor Wintersstraat zijn verkavelingen die de stads-
rand sterk verstoren

9. Alle nieuwe bouwprojecten aan de rand van Lummen 
dienen rekening te houden met het dorpsgezicht en de 
relatie tussen dorp en landschap te versterken.  
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4.3 SP  KERN LUMMEN

Het vormgeven aan de groene gordel van Lummen gaat 
hand in hand met een kwaliteitsimpuls in de kern van 
Lummen. Met name in de zuidelijke helft van de kern is 
de komende jaren ontwikkeldynamiek te verwachten en 
het is zaak dat met eventuele ontwikkelingen de ruim-
telijke kwaliteit en het dorpse karakter van de kern ver-
sterkt worden in plaats van verder achteruit te gaan. Om 
voor deze ontwikkelingen een kader te bieden, bepleiten 
we het opstellen van een integrale ruimtelijke visie voor 
de kern van Lummen waarin voor nieuwbouw van won-
ingen, voorzieningen en ingrepen in het netwerk van 
openbare ruimte in samenhang aan ontwerpend onder-
zoek wordt gedaan. Speerpunten hiervoor zijn: Lummen 
als aantrekkelijke woonkern in een toegankelijke groene 
omgeving, als levendige voorzieningenkern voor de 
gemeente en als uitvalsbasis voor een bezoek aan het 
Beekpark Lummen voor bezoekers van buiten.

Nieuw profiel Dr. Vanderhoeydonckstraat

Dr. Vanderhoeydonckstraat

Nieuw profiel Pater Jacobsstraat

Pater Jacobsstraat

OPKNAPPEN EN UITBREIDEN VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte in de kern van Lummen is toe aan 
een grondige opknapbeurt. De aanwezigheid van de 
Ringlaan biedt de mogelijkheid de straten in de kern zo 
in te richten dat de nadruk ligt op traag verkeer, ver-
blijfskwaliteit en groen. Vandaag domineert (vaak zwaar 
versleten) asfalt echter de straten. We stellen voor de 
straten in de kern een herinrichting te geven en daarbij 
de aandacht in eerste instantie te richten op een aantal 
strategische straten. Namelijk die straten die de verbin-
ding maken tussen de belangrijkste plekken in het dorp 
(het Gemeenteplein, de bushalte, de scholen, het sport-
centrum) en het landschap rondom de kern: de groene 
gordel rond Lummen. 
Door binnen de kern een lage snelheidsregime in te 
voeren kan verkeersruimte compacter worden gemaakt 
en kan verblijfskwaliteit en groen worden toegevoegd, 
waardoor het landschap en de kern meer met elkaar 
verweven raken. Met name de Dr. Vanhoeydonckstraat 
en de Pater Jacobsstraat zouden zich goed lenen om als 
zulke groene radialen te gaan werken. 



TRANSITIEAGENDA

Eindrapport Gemeente Lummen

85
Referentie route naar Willekensberg

Daarnaast kunnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
worden aangegrepen om het netwerk van openbare 
ruimte uit te breiden en zo nieuwe routes te weven. 
Tussen de Ketelstraat en de Meerlestraat gebeurt dit 
al. We stellen voor deze nieuwe route een hoogwaardig 
en herkenbaar vervolg te geven tot aan de bossen op 
de Willekensberg. Zo kan een aantrekkelijke wandel-
route tussen het Gemeenteplein en de bossen worden 
gemaakt. Het overbruggen van de hoogteverschillen op 
een uitnodigende en vanzelfsprekende manier is daarbij 
een punt van aandacht. Ook in zuidelijke richting vanaf 
het Gemeenteplein richting de Mangelbeek zien we po-
tentie voor een dergelijke nieuwe route. De Neerstraat is 
zo smal dat het lastig is deze goed te vergroenen, maar 
als alternatief kan een nieuwe route worden gemaakt 
als voortzetting van de toegang tot de school aan het 
Gemeenteplein. Hiervoor moet het schoolplein iets 
compacter worden en wordt het groene binnenterrein 
daarachter (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Richting 
het oosten kan een voetgangersbrug naar het bos ten 
oosten van meerwaarde zijn, zowel voor de beoogde 
woonontwikkeling op het WUG Lindekensveld, als ook 
voor de gemeente als geheel.
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Referentie compact dorps wonen:  

Zwaantjessite, Westmalle

Referentie wonen boven voorzieningen:  
Anklaar, Apeldoorn

DORPSE INBREIDING
Naast het uitbreiden en opknappen van het 

netwerk van openbare ruimte, zien we ook kansen voor 
inbreiding in de kern die de algehele ruimtelijke kwa-
liteit ten goede kunnen komen. Het concentreren van 
bijkomende woningen en voorzieningen in de kern van 
Lummen is immers de meest geschikte plek in de ge-
meente, om zo ook de druk op het landschap te vermin-
deren. Wel is het zaak dat de nieuwe ontwikkelingen het 
dorpse karakter ondersteunen. 

Een relatief hoge dichtheid aan woningen hoeft 
niet altijd door appartementen gehaald te worden; de 
rijwoning als type past goed in de dorpse sfeer met 
actieve straten, terwijl de woningdichtheid niet onder 
hoeft te doen voor appartementen. Naast het toevoe-
gen van woningen, kunnen ook voorzieningen worden 
toegevoegd. Hoewel deze een relatief grote ruimtelijke 
korrel kennen, kunnen deze zo geplaatst worden dat 
vooral de binnenzijdes van bouwblokken vullen en 
slechts een beperkte gevelbreedte aan de straat hebben. 
Door voorzieningen ook nog te combineren met boven-
woningen kunnen ze als het ware worden ingepakt met 
minder blinde gevels en daarmee actievere straten als 
gevolg. Met name rond de Dr. Vanhoeydonckstraat en 
in het binnengebied achter de scholen zien we kansen 
voor dergelijke inbreidingen. Zoals hiervoor beschreven 
kunnen zulke ontwikkelingen aangegrepen worden om 
nieuwe routes te weven, zoals van en naar het busstati-
on.
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4.4 SP  BEELDKWALITEITSPLAN

EEN BEELDKWALITEITSPLAN VOOR 
LUMMEN

De schoonheid van het landschap, met de dor-
pen als integraal onderdeel daarvan, is een onderschei-
dende kracht voor Lummen. Het bewaren en versterken 
van deze schoonheid vraagt om grip op beeldkwaliteit 
van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Hiertoe 
adviseren we om een beeldkwaliteitsplan op te stellen 
voor de gemeente. Anders dan stedenbouwkundige 
verordeningen of ruimtelijke beleidsstukken waarin 
allerlei prestatievoorwaarden worden vastgesteld, richt 
een beeldkwaliteitsplan zich primair op het uiteindelij-
ke beeld: hoe toont een project zich in het dorp of het 
landschap? Om te kunnen beoordelen of een project 
‘past’ in zijn omgeving is het begrip van wat de omge-
ving samenbindt essentieel.  Het uitgangspunt van een 
beeldkwaliteitsplan moet dan ook zijn om de dorpse en 
landschappelijke kwaliteiten van Lummen ten eerste te 
benoemen en ten tweede te bewaken door het stellen 
van randvoorwaarden voor nieuwe ruimtelijke ontwik-
kelingen. 

Dit beeldkwaliteitsplan kan tweevoudig worden 
ingezet. In de initiatief- of ontwerpfase van een project 
dient het vooral om te inspireren en om de initiatiefne-
mer een juiste richting op te sturen. Vervolgens kan het 
beeldkwaliteitsplan bij een vergunningaanvraag wor-
den gebruikt als toetsingsinstrument voor ruimtelijke 
kwaliteit. Om deze toetsing goed te doen is het echter 
ook belangrijk dat de gemeente kan beschikken over de 
benodigde expertise op het gebied van ruimtelijke kwa-
liteit en ontwerpvaardigheid: een ruimtelijke supervisor. 
Overigens moet een beeldkwaliteitsplan zich niet enkel 
beperken tot het domein van gebouwen: het stellen van 
randvoorwaarden aan ontwikkelingen in openbare en 
private buitenruimte is net zo belangrijk voor het aan-
gezicht van Lummen. Te vaak komt bij de inrichting van 
openbare ruimte enkel infrastructurele expertise aan 
bod. In een beeldkwaliteitsplan kunnen ook ruimtelijke 
uitgangspunten op thema’s als groen en verblijfskwali-
teit worden opgesteld.

In deze scan leveren we geen beeldkwaliteitsplan 
af. Deze moet immers gebaseerd zijn op een gedragen 
visie op de gewenste richting op de ruimtelijke ordening 
van de gemeente en op een door lokale kennis geïnfor-
meerde studie naar de typische ruimtelijke kwalitei-
ten van de dorpen en landschappen in Lummen. Toch 

Kern
Ruimtevormende gebouwen met 
dorpse schaal en karakter

Verkavelingen & linten
Woningen gaan een relatie aan 
met een samenbindende openbare 
ruimte

Dorpsranden
Landschappelijke inkleding van 
percelen

Speerpunten van het beeldkwaliteitsplan per 
locatietype

kunnen we hier al enkele aanzetten doen. We onder-
scheiden drie locatietypen binnen gemeente Lummen: 
dorpskernen, verkavelingen & linten en dorpsranden. 
Per locatietype formuleren we de speerpunten voor het 
beeldkwaliteitsplan. Een ruimtelijke afbakening van 
deze locatietypes is nodig voor een effectief beeldkwali-
teitsplan, maar valt buiten de scope van deze scan.
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DORPSKERNEN

In de dorpskernen – in het dorp Lummen in het 
bijzonder – moet een beeldkwaliteitsplan toezien op 
de samenhang tussen bestaande en nieuwe bebouwing 
onderling enerzijds en met het weefsel van openbare 
ruimte anderzijds. Gebouwen staan niet (enkel) vrij 
in de ruimte, maar vormen die ruimte nadrukkelijk. 
Het gemeenteplein en de dorpsstraten zijn immers de 
contravorm van de omringende bebouwing. De kwali-
teit van die ruimtes wordt dan ook voor een groot deel 
bepaald door de interactie tussen gebouw en straat. 
Die interactie komt het meest tot uitdrukking op het 
gelijkvloers: de plinten van de bebouwing. Deze moeten 
zodanig ontworpen worden dat openbare en private 
ruimte eerder in elkaar grijpen dan zich van elkaar af-
keren. Zo kunnen nieuwe projecten worden ingezet om 
het weefsel van dorpse openbare ruimte te versterken. 
Het kwalitatief integreren van parkeermogelijkheden is 
hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Voorkomen moet 
worden dat plinten aan de openbare ruimte volledig ge-
sloten zijn doordat ze enkel parkeren herbergen. Beter 
wordt parkeren ondergronds, binnen in bouwblokken of 
(beperkt!) in de openbare ruimte opgelost. 

Referentie: dorpse appartementen boven handelspand, 

parkeren op achterterrein (AIDarchitecten)

Maximale gevellengte architectonische eenheid 40m

Geen parkeren in de plint aan de straatzijde

Horizontaal randdetail tussen maaiveld, gevelvlak 
en dak

vrijstaand

in straatwand

max. 40m

max. 40m

Maximaal vloeroppervlak vanaf eerste verdieping 650 m2

Bouwhoogte: max. 4 lagen; vanaf 3 geen kap; eventue-
le accenten mogelijk mits goed onderbouwd

+

+ +
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Daarnaast gaat het er in de dorpskernen vooral 
om dat nieuwe bebouwing zich past in de dorpse schaal, 
maat en ‘couleur locale’. Wat ‘typisch Lummens’ is 
wat betreft architectuur kan best samen met inwoners 
en lokale experts worden geïnventariseerd, maar we 
tonen hier reeds een collage van enkele beeldbepalende 
gebouwen in Lummen. Hieruit kunnen terugkerende 
thema’s worden gedestilleerd over bijvoorbeeld ge-
velordening en kleur- en materiaalgebruik. Om nieuwe 
bebouwing goed te laten passen in de dorpse schaal en 
maat kan het beeldkwaliteitsplan regels stellen voor bij-
voorbeeld maximale bouwhoogte, gevelbreedte, maxi-
male vloeroppervlak (bouwvolume), etc. Een bewustzijn 
van de plek in het dorp hoort daar ook bij. Blijven ken-
merkende zichten op de kerktoren bijvoorbeeld behou-
den bij nieuwbouwprojecten? Een afwijking van een 
generieke maximum bouwhoogte (voorstel 4 lagen) kan 
wellicht op markante plekken in het dorp. Deze kunnen 
worden opgenomen in de ruimtelijke visie voor de kern.

89

collage  'typisch Lummen'

Behoud perspectieven op kertoren
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aantrekkelijke openbare ruimte als samenbindend middel in de verkavelingen

Goed voorbeeld in eigen gemeente: Windmolenstraat

huidige situatie

VERKAVELINGEN & LINTEN

In de verkavelingen en bebouwde linten is er 
door de sterk uiteenlopende architectuur van de huidige 
bebouwing weinig samenbindende thema’s om op terug 
te vallen. Voor samenhang is dit locatietype daarom nog 
meer dan de dorpskernen aangewezen op de samenbin-
dende kwaliteit van de openbare ruimte. Eerder hebben 
we echter al opgemerkt dat hier een soort negatieve 
spiraal gaande is: de openbare ruimte is weinig aantrek-
kelijk, gebouwen keren zich er steeds meer vanaf, wat 
de openbare ruimte steeds anoniemer en onbepaalder 
maakt, enzovoorts. Voor het beeldkwaliteitsplan is het 
daarom zaak deze negatieve spiraal te doorbreken. Dat 
begint bij het aanpakken van de openbare ruimte, waar-
bij de gemeente een leidende rol kan nemen. Vandaag 
is in veel straten in verkavelingen de rijbaan het enige 
continue element. Aan weerszijde liggen grindvlak-
ken en eindeloos divers ingerichte inritten. Groen en 
voetgangerspaden zijn vaak volledig afwezig. De collage 
toont dat door bijvoorbeeld het toevoegen van gras en 
bomen, een trottoir en uniforme opritten de samenbin-
dende kracht van de openbare ruimte sterk kan verbe-
teren. De boomkransen vormen bovendien een visuele  
koppeling met de bossen die vaak aan de horizon te zien 
zijn. 

Ook aan nieuwbouw kunnen voorwaarden 
gesteld worden om te zorgen dat de bebouwing meer 
interactie aangaat met de openbare ruimte, die daardoor 
minder anoniem wordt. Hierbij kan gedacht worden aan 
het voorschrijven dat er woonruimtes aan de straatzijde 
worden geplaatst en er een minimaal aandeel aan geve-
lopeningen in de gevel is en het beperken van parkeren 
tussen straat en woonruimte. Ook de verschijningsvorm 

en omvang van erfafscheidingen, die per definitie de 
overgang vormen tussen openbare en private ruimte, 
kan worden voorgeschreven. Voor dit alles kunnen bin-
nen de eigen gemeente overigens al goede voorbeelden 
worden gevonden. Bijvoorbeeld in de Windmolenstraat 
is te zien hoe de aanwezigheid van hagen, bomen en 
een trottoir de samenbindende kracht van de openbare 
ruimte vergroten en hoe bebouwing die zich niet van de 
straat afkeert zorgt voor prettigere straten.
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DORPSRANDEN: REKENSCHAP VAN 
PLEK IN HET LANDSCHAP
Speciale aandacht moet ook gaan naar de over-

gangen tussen de dorpen en het open landschap. Het 
bewust zijn van de plek die percelen innemen in het 
grotere landschap moet voorop staan. De openheid die 
met name de vallei van de Zwarte Beek kenmerkt maakt 
dat de dorpsranden vaak goed zichtbaar zijn, soms zelfs 
van grote afstand. Daarom is het van belang dat er ont-
worpen wordt aan de landschappelijke inkleding van de 
dorpsranden. 

Door zonevreemde bebouwing geleidelijk te 
laten uitdoven kunnen de dorpen weer een herkenbare 
begrenzing krijgen. In het beeldkwaliteitsplan kunnen 
vervolgens regels worden opgenomen voor ontwikke-
lingen op percelen die onderdeel zijn van deze begren-
zing. Gebouwen zouden hier bijvoorbeeld niet hoger 
moeten zijn dan één laag met een kap. Waar mogelijk 
kunnen voorzijdes van de woningen naar het open 
landschap worden gericht, waarbij één zijde van de weg 
onbebouwd blijft. Daar waar toch achtertuinen de grens 
met het open landschap vormen, kunnen eisen gesteld 
worden aan de inkleding van de tuinen: geen hekken en 
schuttingen maar enkel beplanting zoals hagen, bomen-
rijen of houtkanten. Dit geldt ook voor bedrijfspercelen.

Versterken kleinschaligheid landbouw-
gebied (bomenlanen, houtkanten...) 

Uitdoven bebouwing die zonevreemd is
& Herkenbaar maken valleiranden 

Bewust zijn van plek in het landschap (vallei, 

Flank, Rug) 

Voorkanten maken als kans voordoet
& Hoge rug versterken

Inpassing bebouwing: erven met groenrand

Referentie: hoeve ingepast in het landschap (AID 
Architects).
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Referentie fietstunnel icm water: Zevenaar

Referentie fietsroutes onderdoor knooppunt: 

IJsselmonde
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4.5 SP  KNOOPPUNT LUMMEN

De ambitie om de ruimtelijke relatie tussen 
infrastructuur, bijhorend programma en de omgeving 
te verbeteren kan concreet gemaakt worden met een 
strategisch project rondom het knooppunt Lummen. De 
snelwegen, het Albertkanaal en het bijbehorende be-
drijvenprogramma hebben flinke barrières opgeworpen, 
zowel voor het landschappelijk systeem als het onder-
liggende stedelijk weefsel. 

We stellen voor deze barrières te slechten door 
het maken van een nieuw autonoom ‘fietsknooppunt’. 
De huidige fietssnelweg Antwerpen-Hasselt (F5) wordt 
hier verknoopt aan een nieuw te maken koppeling 
tussen de Kolenspoorroute (F572) ten oosten van het 
kanaal en het Beekpark Lummen aan de westzijde ervan. 
Naast een nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal omvat 
het knooppunt onder meer ook een diagonale onder-
doorgang onder het snelwegknooppunt door richting 
de kern van Lummen en de Demervallei, doorheen/
langsheen het golfterrein. Bij het maken van deze 
onderdoorgang wordt ook de loop van de Mangelbeek 
hersteld. Ook richting het noordwesten wordt een route 
toegevoegd die onderweg naar de Zwarte Beekvallei ook 
de kern en het bedrijventerrein van Genenbos aan-
doen. Deze kan als luw en groen alternatief dienen voor 
fietsen langs de N717.  Hiermee wordt het mogelijk om 
het vrachtverkeer van en naar de bedrijventerreinen 
te ontweven van zowel het recreatieve als functionele 
fietsverkeer, waardoor de fiets een stuk veiliger en com-
fortabeler alternatief wordt voor de auto. Ook worden 
de bossen rond de Mangelbeek hiermee toegankelijk 
gemaakt en verknoopt aan het recreatieve netwerk van 
Lummen.

Gezien de forse investeringen die dit voorgestel-
de strategische project zal vragen, is het niet realistisch 
te verwachten dat de gemeente dit zelf kan dragen. Dit 
is dus primair een suggestie aan hogere overheden en 
instanties: provincie, AWV, Vlaanderen.
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NIEUW BEDRIJVENTERREIN 
KOLENHAVEN
Bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijven-

terreinen rond de voormalige Kolenhaven is het van 
belang dat er hier ontworpen wordt aan de overgang 
tussen bedrijventerrein en de Mangelbeek en de fiets-
routes. In tegenstelling tot de bestaande twee bedrij-
venterreinen, moet deze het landschap niet de rug toe 
keren. Aan de zuidzijde beperkt het terrein zich tot 
één rij met bedrijfsgebouwen, die adresseren aan een 
verlegde Havenstraat, die tegelijk de koppeling maakt 
tussen de Westlaan en de Genenbosstraat, waardoor ook 
bedrijventerrein Genenbos beter ontsloten wordt. De 
koppeling tussen de Kolenspoorfietsroute en de nieuwe 
fietsbrug komt op enige afstand van de Havenstraat, 
vrijliggend in het landschap. Hierdoor kunnen toekom-
stige werknemers het bedrijventerrein per fiets bereiken, 
en tijdens de lunchpauze een ommetje maken in de 
bossen rond de Mangelbeek.

Principeprofiel rand nieuw bedrijventerrein

Referentie rand bedrijventerrein: Nolimpark, Pelt 



4.6 PROJECTENKAART

PROJECTENKAART
Deze samenvattende projectenkaart geeft een 

overzicht van de hiervoor voorgestelde strategische 
projecten en toont hun samenhang. 
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4.7 TRANSITIEAGENDA

STRATEGISCHE PROJECTENAMBITIES

Zet groen-blauwe netwerken in 
als robuuste klimaatbuffer

Zet landbouwtransitie in als kata-
lysator voor het versterken van de 
landschappelijke kwaliteit

Werk aan vitale kernen met respect 
voor het dorpse karakter

Verbeter de ruimtelijke relatie 
tussen infrastructuur, bijhorend 
programma en de omgeving

Een toegankelijk en verbonden 
landschap als identiteitsdrager voor 
de gemeente

4. Beeldkwaliteitsplan
- Kern: Ruimtevormende gebouwen met dorpse schaal en 
karakter
-Verkavelingen & linten: Woningen gaan een relatie aan 
met een samenbindende openbare ruimte
- Dorpsranden: rekenschap van plek in het landschap

5. Knooppunt Lummen
- Koppeling Kolenspoor en Beekpark Lummen: nieu-
we fietsbrug en onderdoorgang klaverblad voor fiets en 
Mangelbeek
- Nieuw bedrijventerrein Kolenhaven met voorzijde rich-
ting beekvallei

3. Kern Lummen
- Vergroenen en verluwen openbare ruimte en verkno-
pen met groene gordel
- Ruimtevormende nieuwbouw; aanhelen dorpsstraten
- Verdichten op dorpse schaal: rijwoning als voor-
keurstype
- Nieuwe voorzieningen integreren in bouwblokken en 
combineren met woningbouw

1. Beekpark Lummen
- Bouwen aan een robuuste groenblauwe structuur als 
verbindend element binnen de gemeente
- Ruimte voor water, natuur en mens
- Het landschap in een kader plaatsen om het intergraal 
op te warderen 
- Toekennen van hoge recreatieve waarden geënt op het 
landschap

2. Groene gordel Lummen
- Verbinden van de kern van Lummen aan het omlig-
gende landschap
- In de verfzetten van erfgoed en de verbinding met het 
onderlggende landschap
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QUICK WINS PROGRAMMA'S

- Handhaven beekbeheer en controleren vigerend beleid mbt 

afstanden waterlopen t.b.v water-en ecologische kwaliteit

- Bevriezen ongunstig gelegen percelen

- Verwijderen bomenrijen langs snelweg thv Goeslaerstraat

-  Herinrichten straatprofielen met als doel: ontharding, vergroening 

en regenwaterinfiltratie bv. Dr. Vanderhoeydonckstraat, Pater 

Jacobsstraat, straat langs Mangelbeek

- Doorkoppelen van nieuwe route Ketelstraat-Meerlestraat tot aan bos 

Willenkensberg 

- Aanvullen missing links in recreatief netwerk

- Buurtwegen herstellen

- Beekpark Lummen initiëren, en opnemen in communicatie

- Opzetten van waterpeil in beekvalleien

- Plaatsen van dammen in drainagesloten

- Planten van eiken en beuken op perceelranden van getuigenheuvels 

en flanken

- Bebossing stimuleren

- Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek voortzetten

- Economisch Netwerk Albertkanaal: ontwikkeling bedrijventerrein 

Kolenhaven aangrijpen om koppingeling Kolenspoor-Beekpark te 

maken en fiets- en vrachtverkeer te ontweven

- Subsidie door Agentschap voor Natuur en Bos voor bebossing en 

herbebossing

-   Subsidie door Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de (her)

aanleg van bedrijventerreinen

- Proeftuinen Droogte?

- Droogte Innovatie Fonds provincie Limburg

- Vergroeningspremies land- en tuinbouwsector

TRANSITIEAGENDA
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PUBLIEKE SLAGKRACHT

Volg en pro-actieve werkwijze met de volgende aanbevelingen:

1) Instrumenten uitrollen/gebruiken die regievoering inhouden, met 

slagkracht op verschillende schaalniveaus, van stedenbouwkundige 

inzet tot architecturale kwaliteit

- Ontwerpmatige verkenningen als instrument (met aandacht voor 

contextualiteit, openbare ruimte,  typologische variatie, collectieve 

parkeeroplossingen...)

- Beeldkwaliteitplan als instrument

- Woningtypetoets (goed te keuren door college en gemeenteraad, 

overleg met deputatie)

- Installeren van een KwaliteitsKamer voor strategische projecten

2) Regie voeren stuurt aan op een onderhandelende stedenbouw

- met burgers

- met stakeholders

- met investeerders en ontwikkelaars

3) Inzetten op het verkrijgen van grondposities, is bijkomend inzetten 

op een positie aan de onderhandelingstafel (een klein aandeel 

kan soms genoeg zijn...). Door een combinatie van het heffen van 

ontwikkelkosten op stedelijke ontwikkelingen en het aankopen van 

strategische percelen in een grondbank in het buitengebied kan een 

methode zijn om het buitengebied van bijkomende bebouwing te 

vrijwaren.

Dit alles vraagt om het opschroeven van de kennis en kunde 

op het gebied van ontwerpend onderzoek, visievorming en 

landschapsontwikkeling waarover de gemeente kan beschikken.

Een deel van de in deze scan voorgestelde strategische projecten  

zullen de bevoegdheden en middelen van de gemeente te boven 

gaan. Daarom vatten we hier enkele aanbevelingen aan hogere 

overheden samen:

- Verhelp de ongemakkelijke bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen aan het Albertkanaal zodanig dat de routes voor 

vrachtverkeer zo min mogelijk samenvallen met belangrijke trage 

verkeersroutes en residentiële gebieden. Een nieuwe fietsbrug over 

het kanaal is daar een middel voor.

- Geef vorm aan een landschappelijke onderdoorgang bij het 

klaverblad voor beek en fietsverkeer

- Biedt ondersteuning voor iniatieven zoals Beekpark Lummen 

door aan te sturen op herstel van het landschaps fysisch systeem 

en alle toekomstige ontwikkelingen te enten op het onderliggende 

landschap.

- Biedt perspectief en ondersteuning voor boeren die de 

noodzakelijke landbouwtransitie in zullen gaan.

AANBEVELINGEN AAN HOGERE OVERHEDEN
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VISUALISERING DIAGRAM

Voor de visualisering het Nightingale Rose diagram is 
voor elke indicator een ranking genomen van de 308 
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met 
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is 
de leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar 
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in 
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige 
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het 
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type 
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in 
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op 
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het 
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes. 

METADATA

Type gemeente
De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis 
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is 
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het bui-
tengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke 
Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het 
ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd 
(VRIND2004-2005).

Aantal inwoners (2018) 
Bron: Statbel, 2018

Ruimtelijk rendement voor het wonen:  
aantal inwoners per hectare in kadastrale woon gebieden 
(2017)
Bron: Statbel, kadaster
De kadastrale woongebieden zijn percelen voor appar-
tementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn dus 
percelen waarop een woning staat. 

Percentage doorlatende oppervlakte (2012)
Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt 
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van 
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbren-
gen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen 
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem 
verloren gaan.  De doorlatende oppervlakte is de ge-
meenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking 
of bodemafdichting

 
Percentage appartementen, halfopen bebouwing en geslo-
ten bebouwing (2017)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing 
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.

Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)
Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte onbebouw-
de percelen per inwoner.

Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen 
binnen 800m (2013)
Bron: gemeentemonitor 2013

Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol 
groen (2018)
Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de 
gemeente.

Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Voetgangers voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per hectare in 
kadastrale woongebieden in 2011-2017)
Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011 
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.

Groei van het aandeel appartementen, halfopen bebou-
wing en gesloten bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.
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05. BIJLAGE

CO2emissie voor verwarming en elektriciteit  
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde  
ranking)
Bron: provincie in cijfers 

CO2emissie particulier en openbaar voor transport en 
vervoer, 2016  (ton/huishouden)  
(omgekeerde ranking)

Bron: Vito

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per huishou-
den), 2016
Bron: provincie in cijfers 

Data spiderdiagram 

Naam gemeente

Aantal inwoners (2018) 14762

gemiddelde gemiddelde

Type gemeente overgangsgebied  overgangsgebied Vlaanderen 

Ruimtelijk rendement voor het wonen: 
aantal Inwoners per hectare in 
kadastrale woongebieden (2017) 

25 30                      34

Percentage doorlatende oppervlakte 
(2012)

87% 85% 84%

Percentage appartementen, halfopen 
bebouwing en gesloten bebouwing (2017) 

26% 45% 53%

aantal m² open ruimte per inwoner 
(2017) 

2738 1756 2068

Percentage inwoners dat toegang heeft 
tot wijkgroen binnen 800m (2013) 

99% 86% 68%

Percentage van de oppervlakte 
biologisch waardevol groen (2018)

47% 28% 21%

Openbaar vervoer voor school en 
werkverkeer (%) (2017)

8,7% 14,5% 14,7%

Fietsgebruik voor school en 
werkverkeer (%) (2017)

7,8% 12,3% 12,9%

Voetgangers voor school en werkverkeer 
(%) (2017)

1,0% 3,0% 4,0%

Evolutie ruimtelijk rendement 
(inwoners per hectare in kadastrale 
woongebieden in 2011-2017) 

0,33 -                   -0,49 -0,54

Groei van het aandeel appartementen, 
halfopen bebouwing en gesloten 
bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011) 

3,1% 2,4% 1,7%

CO2emissie voor verwarming en 
elektriciteit per huishouden 2016 
(ton/huishouden) (omgekeerde ranking)

4,49 4,01 3,86

CO2emissie particulier en openbaar 
voor transport en vervoer, 2016  
(ton/huishouden) (omgekeerde ranking) 

17,30 5,44 5,39

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in 
kW per huishouden), 2016

0,91 0,56 0,52

Lummen


