Manifest OpenRuimte AdemRuimte
Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Gezonde lucht
ook. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen, woonwijken en
industrie zo kriskras door elkaar. Nergens is het wegennet zo dicht of is het
tekort aan zuivere lucht, bossen, natuur en open landschappen zo nijpend. In
geen enkele andere regio is de nood aan een weldoordachte ruimtelijke
ordening zo groot.
Toch gaat de aanslag op de open ruimte in Vlaanderen onverminderd voort.
Elke dag verdwijnt er 7,5 hectare open ruimte onder asfalt, steen en beton.
Dat is de oppervlakte van 11 voetbalvelden. Dag in, dag uit.
We hebben duidelijk nood aan ruimte. Aan ademruimte.
Toch raakt Vlaanderen niet geleerd. Nieuwe projecten, het ene al
ambitieuzer dan het andere, verdringen mekaar om het licht te zien:
nieuwe wegen, bredere ringwegen, grotere havens, groeiende luchthavens,
bredere kanalen, extra bedrijventerreinen, bijkomende verkavelingen…
Omdat ook op bestuursvlak de versnippering heeft toegeslagen, lijkt niemand
nog een kijk te hebben op het geheel. En zeker niet op de gevolgen voor
mobiliteit, gezondheid en milieu. In veel van de nieuwe projecten liggen
kiemen voor de milieu- en gezondheidsproblemen van de toekomst.
Toch is er nog niets verloren. Veel projecten zijn slecht onderbouwd,
ondoordacht of zijn onbetaalbaar.
Wij, de ondertekenaars van dit manifest, roepen op om het verkwanselen van
de open ruimte in Vlaanderen te stoppen. Wij willen een modern,
toekomstgericht en welvarend Vlaanderen. Wij willen bruisende steden en
gemeenten. Wij willen een sterke economie. Maar wij weigeren er ons bij neer
te leggen, dat die welvaart gepaard moet gaan met verpietering van onze
landschappen, met versnippering van onze restende natuur, met meer
verkeer, meer fijn stof, meer uitstoot van broeikasgassen, meer lawaai, meer
druk op de gezondheid.
Wij zijn er van overtuigd dat een Vlaanderen welvarend, open en
gezond kan zijn. Op voorwaarde dat het land niet wordt overgelaten aan
projectontwikkelaars alleen.
Daarom willen wij in dit manifest wijzen op risico’s en uidagingen waar we
voor staan. Wij verwachten van de overheid dat zij doordachte en juiste
keuzes maakt, veeleer dan mee te lopen in de waan van de dag.
Laat ons land meer zijn dan de logistieke poort van Europa. Zowel
omwille van economische als ecologische redenen. De voorbije decennia was
de groei van onze havens gekoppeld aan de groei van onze industrie. En dus
van onze welvaart. Vandaag staat groei van havens – als we niet opletten –
voor toenemende containertrafiek: veel druk op milieu, gezondheid en open
ruimte, in ruil voor weinig economische meerwaarde. Onder de roepnaam
‘Logistiek Vlaanderen’ dreigt de overheid eenzijdig te kiezen voor een
Vlaanderen dat in het beste geval de inhoud van containers in dozen mag

verpakken, om ze dan verder over onze wegen naar nieuwe markten te voeren.
In het slechtste geval wordt Vlaanderen een louter doorvoerkanaal voor de
containervloed.
Tal van grote infrastructuurprojecten passen in deze logistieke koorts: de
aanleg van weer een nieuw dok in de Antwerpse haven, met inname van 1000
hectare open ruimte; de omvorming van het Albertkanaal tot bijkomende
havenkaai (ENA), de tal van ‘logistieke parken’ langs onze autowegen, delen
van het START-project, waaronder het (reeds vergevorderde) cargopark aan
de luchthaven van Zaventem, het Seine-Schelde-Westproject voor een nieuw
kanaal in het Zeebrugse achterland, …
Alles samen roepen deze projecten om miljarden overheidsgeld en dreigen ze
van Vlaanderen een doorvoerland te maken, een Singapore aan de Schelde:
voller, vuiler en armer.
Het alternatief voor deze logistieke keuze bestaat: zet in op economische
activiteiten die toenemende welvaart koppelen aan lagere
milieudruk: help klassieke industrieën te innoveren en zich hier te
verankeren, zet in op nieuwe eco-industrieën en –diensten, op doorgedreven
energiebesparing en groene energieproductie. Bovendien is en blijft er in
Vlaanderen plaats voor intelligente en duurzame transport en logistiek.
Hierbij ligt de nadruk niet langer ligt op de rol van klein schakeltje in een
wereldwijd containernetwerk, maar op het vervoeren van eigen productie en
het bevoorraden van de eigen markt.
Stop het aansnijden van nog meer open ruimte, in de illusie het
auto- en vrachtverkeer terug vlot te krijgen. Die keuze, die nauw
verweven is met de ‘logistieke’ keuze, vormt een doodlopend straatje. Er is
immers op onze wegen geen plaats voor al die bijkomende containertrafiek.
En dus dreigen we te gaan voor weer nieuwe wegen, die ook weer dadelijk
dichtslibben. Het verkeer zal er niet vlotter door gaan. Het heeft weinig zin om
– zoals bij het behandelen van een hartinfarct – enkele overbruggingen te
plaatsen, indien de eet- en leefgewoonten van de patiënt niet drastisch
verbeteren.
Het andere mobiliteitsbeleid waar wij voor staan, sluit de kleine chirurgische
ingrepen niet uit, maar zet de patiënt wel op dieet. Het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen heeft op een doordachte manier vastgelegd welke
bijkomende wegverbredingen of verbindingen noodzakelijk waren. Tot zo ver
kunnen wij volgen. Maar daar moet de betonhonger dan ook ophouden. Laat
aan de vraag naar steeds meer wegen een einde komen.
Om de wegen te ontlasten moet de komende jaren gegrepen
worden naar nieuwe en functionele instrumenten. We denken hier
aan een slimme kilometerheffing voor vracht- en personenvervoer, gevarieerd
naar milieuprestaties van de wagen, uur en plaats; het verlagen of variëren
van de maximumsnelheid op de (auto)wegen; de aanleg van randstedelijke
parkings, aansluitend op zeer performante stadsshuttles; het markeren van
stedelijke autoluwe milieuzones in woonwijken; het versterken van het
fietspadennetwerk; het moderniseren en uitbreiden van het openbaar vervoer
en het aanleren en veralgemenen van eco-driving.

Maar zelfs deze stappen zullen niet volstaan indien er niet ingegrepen wordt
aan de basis van het mobiliteitsdieet.
Daarom: grijp in aan de bron, daar waar verkeer gegenereerd
wordt. Het is tijd om inzake inplanting van woningen en bedrijven en
handelszaken, terug te grijpen naar de basis van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, en die zo nodig te versterken.
Investeer terug in leefbare, verkeersluwe steden, met voldoende groen en
handelszaken bij de deur. Zorg terug voor een goede sociale mix in onze
steden. Zuig ze niet langer leeg door het aansnijden van nieuwe woongebieden
in de rand en op het platteland. Leg stadsbossen aan. Wees wijs bij de keuze
van locaties voor nieuwe kantoorcomplexen: bouw deze niet op autolocaties.
En plan geen logistieke bedrijvenzones en op uitsluitend weglocaties. Kortom:
genereer geen nieuwe verkeersstromen, maar vermijd ze, bouw de
behoefte af.
De ondertekenaars van dit manifest zijn er zich van bewust dat deze keuzes
niet van vandaag op morgen tot een oplossing voor alle genoemde problemen
zullen leiden. Daarvoor is de toestand vandaag reeds te ver ontaard en zijn de
oorzaken te complex. Zij pleiten dan ook voor een rustige, doordachte aanpak.
Maar ook voor een respectvolle aanpak. Bij grote plannen horen ernstige
Milieu-effectrapporten (Plan-MER). Rapporten die niet op maat van de
projecten geschreven zijn, maar die werkelijk nagaan welke opties het best te
verzoenen zijn met het milieu. Maak derhalve van MER’s geen vodjes papier.
Herstel Milieu- en mobiliteitseffectenrapporten in ere. Waak er over
dat zij de reële effecten in kaart brengen. Gefundeerde keuzes vergen
objectieve, wetenschappelijk onderbouwde rapporten, opgesteld in volle
onafhankelijkheid en zonder politieke sturing. In de rapporten moet alle
alternatieven ernstig worden afgewogen en alle partijen dienen tijdig bij de
dialoog betrokken. Anders dreigt ook nog een democratisch deficit.
Dit manifest richt zich tot alle maatschappelijke, economische en politieke
verantwoordelijken die begaan zijn met de toekomst van onze regio.
Het is hoog tijd is om het debat te openen over de keuzes waar
Vlaanderen voor staat.

