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Agenda 

• Historiek project Stiemerbeekvallei 

• Planprogramma Stiemerbeek 

• Internationale designworkshop  Stiemerbeekvallei  

• Strategisch project diversiteit in de Wijers 

 



Landinrichting Stiemerbeek 

Centrum Genk 

Albertkanaal 

Campussite 



Historiek Project Stiemerbeekvallei 

• Opmaak ontwerp planprogramma  (2007) 

• Ontwerp planprogramma goedgekeurd door Vl. Minister 

bevoegd voor landinrichting (9 juli 2010)  

• Oprichting en benoeming leden planbegeleidingsgroep door 

Ministerieel Besluit (3 mei 2011) 

• Update planprogramma (2010-2011) via bilaterale gesprekken 

• Geïntegreerde streefbeeldvisie door internationale 

designworkshop (maart 2012) 

• Masterplan De wijers (24 mei 2012) 

• Opmaak ontwerp inrichtingsplannen onder begeleiding 

planbegeleidingsgroep (2011 - 2014) 



Planprogramma 

• overzicht van alle lopende en gewenste projecten, selectie 

projecten met een concrete vraag naar Landinrichting, toetsing 

aan beleidsdoelstellingen Vlaamse overheid,  … 

• Opgebouwd rond 3 thema’s: 

• Recreatie 

• Schansbroek 

• Groenblauw netwerk als drager voor integraal waterbeheer 

en ruimtelijke structuur 

• Subsidiebudget  landinrichting voor uitvoering 1.540.000€ 
 



Ontwerp planprogramma 2007 
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Stiemerbeekvallei  
Designworkshop 

GEÏNTEGREERDE STREEFBEELDVISIE  
 
 watersysteem als ruimtelijk sturend 
element in een verstedelijkt gebied 
 
 Multifunctioneel ruimtegebruik via 
geïntegreerde aanpak:  integraal 
waterbeheer +  verhogen kwaliteit 
stedelijke leefomgeving (groen, mobiliteit, 
infiltratie)  
 
 Internationale workshop 10-tal experts = 
ontwerpteam (ism KULeuven) 
 
 7 dagen (23-30 maart 2012) 
 
 Gebiedsgericht (Genk / Diepenbeek) 
 



 Internationale Designworkshop 

Stiemerbeekvallei 

• Publicatie in boekvorm dat kan dienen als voorbeeldenboek 

voor een geïntegreerde aanpak:  

• Uitvoering van een gebiedsgericht investeringsprogramma 

• Inspiratie/input voor nieuwe provinciale/gemeentelijke 

structuurplannen 

• Vernieuwde aanpak integraal waterbeheer 

• Input voor landinrichtingsproject Stiemerbeek 

OUTPUT 



Strategische locaties 

workshop A. Dumontlaan 

N76/ E. Coppéelaan 

Centrum Genk 

De Maten: natuurverbindingen- 

bufferzones 

Universitaire campus/ de dijken 
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Strategisch project  
Diversiteit binnen De Wijers (‘12 –’14) 

http://rsv.vlaanderen.be/web/nl/strategischeProjecten/oproep/kandidatuurstelling_toelichting.html


• Aanvrager prov. Limburg - recent goedgekeurd – 
projectcoördinatie 2 personen 

• In uitvoering van het RSV voor verbetering 
ruimtelijke kwaliteit 

• Focus op versterken open ruimteverbindingen in De 
wijers 

• pilootgebieden: Vijverkerngebied – Heidestrand / De 
Maten – Stiemerbeekvallei 

• Resultaat: afstemming tussen plannings- en 
inrichtingsinstrumenten voor planologische 
verankering en realisaties  

Strategisch project  
Diversiteit binnen De Wijers 


