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Ontwerpend onderzoek
- bestek in opmaak

start september 2019
duur: 12 maanden

Waarom ontwerpend onderzoek op Bosbeekgebied ?

Doel van ontwerpend onderzoek ?

Departement Omgeving



- 2013 – Ford Genk
- ruimtelijke pijler
- heropleving
- aanzet visie via ontwerpend onderzoek, 

cartografie en partnerdialoog

Doel T.OP
- overleg, samenwerking
- geïntegreerde, vernieuwende projecten mee helpen realiseren 
- gezonde, welvarende en veerkrachtige regio

www.toplimburg.be

Departement Omgeving

T.OP Limburg



Werkingsgebied  : 4 deelgebieden

- De Wijers
- Kolenspoor
- Houthalen Helchteren
- Nationaal Park Hoge Kempen (Bosbeek)

- versterken
- verbinden
- synergie

Departement Omgeving

www.toplimburg.be

T.OP Limburg



Deelgebieden en werven

Deelgebied Nationaal Park Hoge Kempen

- Werf complex project Op de Berg
- Werf GRUP Enclaves Hoge Kempen
- Werf Pietersheim
- Werf Bosbeek

Op de Berg

GRUP

GRUP

GRUP

GRUP

Pietersheim

Departement Omgeving

T.OP Limburg

GRUP



- Strategische doelstellingen
- (1) Verminderen bijkomend ruimtebeslag
- (3) Palet van leefomgevingen

- Waardering van erfgoed en karakteristieken 
van het landschap

- Biodiversiteit, ecologische samenhang en 
bodemkwaliteit

- Klimaatbestendigheid
- (5) Robuuste open ruimte
- (6) Netwerk van groenblauwe aders

Departement Omgeving

BRV Strategische visie



- T.OP Limburg
- Strategische visie BRV

Partners, actoren

- Integraal waterproject Bosbeek-Witbeek _2016
- Uitbreiding NPHK, masterplan 20-40
- Ruimtelijk Structuurplan Limburg
- Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen
- VMM
- ANB
- ….

> gedeelde agenda, win win
> medefinanciering

Masterplan 20-40 NPHK

Departement Omgeving



een creatieve onderzoeksmethode 

die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te 
onderzoeken en uit te werken

vaak 'out of the box' wordt gedacht

Wat is ontwerpend onderzoek?



hele stroomgebied – As - Maas

verbindende betekenis/potentie van de Bosbeek
- versterken ruimtelijk-functionele samenhang 

van openruimtestructuren

- verbindende groenblauwe ader

Ontwerpend onderzoek Bosbeek



Vanuit deze verbindende ambitie is het doel om via ontwerpend onderzoek na te gaan

- hoe de Bosbeekvallei zijn verbindende rol tussen grote natuurgehelen optimaal kan vervullen
- hoe het Bosbeekgebied kan bijdragen aan een versterking van het Nationaal Park
- hoe de bebouwing en kernen zich verhouden tot de verbindende rol van het Bosbeekgebied
- welke betekenis het Bosbeekgebied kan hebben in het toeristisch-recreatief netwerk
- hoe de Bosbeek zijn rol als groenblauwe ader kan opnemen
- welke transformaties noodzakelijk zijn om een rol van verbinding en groenblauwe ader op te 

kunnen nemen
- welke synergieën er mogelijk zijn vanuit de nood aan bijkomende waterbergingscapaciteit
- welke rol de molens kunnen opnemen
- ….

Ontwerpend onderzoek Bosbeek



realisatiegericht

strategische plekken
potenties samenkomen, meerwaarde

haalbaarheid potenties testen
realisatietraject
per strategische plek toekomstvisie met realisatietraject 
zodat pilootproject

interactie met actoren, partners

Ontwerpend onderzoek Bosbeek



Deelgebied De Wijers
Werf Roosterbeek

- “atelier multifunctioneel landschap Roosterbeek”
- ontdek haalbare mogelijkheden die de functie van de 

Roosterbeek in haar omgeving zullen versterken
- haalbaar en functioneel

Ontwerpend onderzoek Roosterbeek



Deelgebied De Wijers
Werf Roosterbeek

- opgave > locaties waar deze 
potentiele diensten samenkomen 
en een grote meerwaarde
hebben

- 5 deelgebieden

Ontwerpend onderzoek Roosterbeek



Deelgebied De Wijers
Werf Roosterbeek

- opname als deelproject in 
landinrichtingsproject de Wijers van de VLM

Ontwerpend onderzoek Roosterbeek



Deelgebied Nationaal Park Hoge Kempen

- strategieën die keuzes maken
- selectie van strategische verdichtings- en 

ontsnipperingsplekken
- 8 zoekgebieden > 3 cases

Ontwerpend onderzoek 
“strategisch verdichten en ontsnipperen van Lanaken tot Voeren”



Deelgebied Nationaal Park Hoge Kempen
Werf Pietersheim
- realiseren van een Europese natuurverbinding
- win-win door het versterken en verweven van een recreatief knooppunt
- selectie onthardingsproeftuin 

Ontwerpend onderzoek 
“strategisch verdichten en ontsnipperen van Lanaken tot Voeren”



www.toplimburg.be
Publicaties

Contactpersonen Dep. Omgeving
Laurens Vanden Eynde
Viviane Claes 
Inge Bangels

http://www.toplimburg.be/

