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Wie? Waarom?
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Initiatiefnemer
T.OP Limburg – Departement Omgeving
(Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Limburg)

Opdrachthouder
DELVA Landscape Architects (Amsterdam/Antwerpen) i.s.m. plusofficearchitects (Brussel) 

en Witteveen+Bos (Brussel/Antwerpen)

Gemeente Zonhoven
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Territoriaal ontwikkelingsprogramma Limburg

T.OP Limburg
participatieve agendasetting: samenwerken aan “een gebiedswerking rond gedeelde prioriteiten”, 

een selectie van een aantal grote, verbindende uitdagingen die van belang zijn 
voor de verschillende Vlaamse en lokale partners





RE-MINE
lokaal ontwikkelingspotentieel

1
RE-MINE Poort Limburg

Duurzame transitie naar een circulaire maakindustrie

2
RE-MINE Park Limburg 

win-win natuurontwikkeling, recreatie en toerisme
Ondersteuning van de vrijetijdseconomie door de bestaande landschappelijke troeven 

te verbinden en verder te ontwikkelen in een regionaal belevingsroutenetwerk

3
RE-MINE Stad Limburg 
Gezonde verstedelijking
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De Wijers
Land van 1001 vijvers

Ø 17 partners

Ø uitgebreid samenwerkingsverband

Ø participatieve deeltrajecten
(zoals ‘gebiedsvisieontwikkeling via het 
ecosysteemdienstenconcept voor De Wijers’)

© RLLK, VLM, ANB, Frans Van Bauwel



Ø Strategisch Open Ruimte Project De Wijers: 
ontwerpend onderzoek in drie reeksen 
designworkshops

Ø Vier uitdagingen: 

1. het verleden begrijpen als basis
2. het blauwgroene netwerk versterken
3. schaarse ruimte slim benutten
4. evolueren naar een duurzame en 

welvarende regio



© Design Workshop OSA KUL/VLM/PROVINCIE (2013)

EEN RAAMWERK VOOR DE WIJERS
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waterproblematiek
(kwaliteit & kwantiteit)

werkgroep
De Wijers 3 quick wins

bottom up

beleids-
aanbevelingen

bottom up

co-creatie

common 
feeling of 
urgency

1. optimalisatie waterkwaliteit en 
kwantiteit via uitbouw 
waterplatform

2. optimalisatie landgebruik, 
ontsnippering natuur- en 
landbouwgebruik

3. verhogen De Wijers beleving: 
toeristisch fietsroutenetwerk 
(Zonhoven)

! ! !



“challenges”
we just can not resist…

verbeteren van waterkwaliteit en –kwantiteit in De Wijers
cruciaal voor gebruikers en bewoners

complexiteit van een versnipperde waterproblematiek
verschillende beleidsniveaus en sectoren – verschillende bevoegdheidsaspecten

nieuwe beleidsprincipes BRV testen op het terrein
naar een realisatiegericht beleid

transitie van het landschap
verweving van functies - verhogen beleving - klimaatadaptief ontwerpen - blauwgroene dooradering -

participatief ontwerpend onderzoek als tool
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Regionaal geïntegreerd  perspectief: verbinden van het beste van de landschappelijke troeven 
met het beste van het fietsnetwerk, multifunctionele verblijfpoorten, belevingsroutes

BELEVINGSROUTE IN KAART – studiegebied Roosterbeek



BELEVINGSROUTE IN KAART – verbindingen en missing links



Wat?
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AMBITIE
&

GEDEELDE DOELSTELLINGEN

betekenis en potentie van de Roosterbeek als recreatieve, groenblauwe ader 
doorheen De Wijers in beeld brengen 

beleving van het landschap

identiteit van De Wijers versterken

optimalisatie van waterkwaliteit en waterkwantiteit

denkkader principe ecosysteemdiensten

pilootprojecten
actieprogramma’s

realisatie!

via interactief ontwerpend onderzoek
naar duurzame ingrepen op het terrein 

die de meest batenrijke, gebiedseigen ecosysteemdiensten versterken



1

Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek

Afsluitende stuurgroep - 17 oktober 2018
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Gevoerde proces

Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek
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1. Analyse van de beekvallei in haar omgeving
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2. Bepalen meest batenrijke ecosysteemdiensten (expertsessies) 



Intern (opdrachthouders)
• Kennis bundelen
• Uitzetten van onderzoeksmethodiek en tijdspad
• Synthese van de gegevens
• Stakeholderanalyse en voorafgaand interview van de experten

Extern (op uitnodiging – selectie van experten en gebiedskenners)
• Terreinkennis verzamelen
• Detecteren van gebiedseigen ecosysteemdiensten (kaartenspel en doorschuifsysteem)
• Selectie van meest batenrijke ecosysteemdiensten
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2. Bepalen meest batenrijke ecosysteemdiensten 

3 Bepalende diensten 7 bijkomende/ondersteunende diensten
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3. Bepalen 3 meest kansrijke gebieden om deze baten te realiseren 

Knelpuntenkaart per ESD Kansenkaart per ESD
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3. Bepalen 3 meest kansrijke gebieden om deze baten te realiseren 
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4. Aftoetsen maatschappelijke HAALBAARHEID (participatieve tekensesies)



Interactieve tekensessies

‘op maat’
• strategische grondeigenaren 
• bedrijfseigenaren
• gemeentediensten en schepenen
• Vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (Provincie Limburg en Vlaanderen)

doel
• zoeken naar haalbare ingrepen die de ecosysteemdiensten versterken

methodiek
• genodigden werden vooraf geïnformeerd en bevraagd
• opsplitsing volgens drie deelgebieden (focus)
• startmateriaal: projectie van basiskaarten (historische kaarten, watersysteem,…)
• openingszet discussie: programmakaarten met inventarisatie van knelpunten & kansen uit 

expertenworkshops
• interactief ontwerpend onderzoek met ‘live sketching’
• denkkader: selectie van ESD’s

resultaat
• rijke opbrengst aan ideeën en gebiedskennis



Startmateriaal voor interactieve tekensessies
programmakaart



Tussenresultaat
live sketching



Resultaat synthesekaart (output tekensessies)
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5. Aanzet actieprogramma voor 3 batenrijke en haalbare PILOOTPROJECTEN
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5. Aanzet actieprogramma voor 3 batenrijke en haalbare PILOOTPROJECTEN
Noordelijke woonrand Landschapspark
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Recreatie en waterbuffer

5. Aanzet actieprogramma voor 3 batenrijke en haalbare PILOOTPROJECTEN
Dorpshart
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Aanzet vervolgtraject
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6. TALKSHOP noordelijke woonrand



Talkshop Noordelijke Woonrand
op uitnodiging

• betrokken bewoners en grondeigenaren 
• gemeente Zonhoven

doel
• polsen naar draagvlak bij eigenaren en lokaal bestuur voor vernieuwend projectidee

hoe?
• presentatie met toelichting van het projectidee gevolgd door een open rondetafelgesprek

resultaat
• positieve respons, veel gerichte vragen en zelfs ‘voorzichtige interesse’ voor het project!

conclusie
• “Gemeentebestuur, onderschat je inwoners niet!!”

Té vernieuwend? Té gewaagd??
Dit moet getoetst worden bij de betrokken eigenaars !!
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7. Aanzet STARTNOTA omgeving Bookmolen
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7. Aanzet STARTNOTA omgeving Bookmolen
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8. Landinrichtingsplan Multifunctioneel Landschap Roosterbeek
 Drie deelprojecten: landschapspark, Noordelijke woonrand, Bookmolen met Buurtpark



Nieuwsflash !

Projectvoorstel Multifunctioneel Landschap 
Roosterbeek is opgenomen in de programmatie van 
het Landinrichtingsproject De Wijers – deelproject 

Roosterbeek-Mangelbeek van de Vlaamse 
Landmaatschappij.

Realisatie lonkt !!!



Lessons learned – succes??
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Efficiënt
Veel snelle info

Toetsing bij stakeholders en 
eigenaren

> haalbaarheid!

Co-creatie
Samen nadenken en ontwerpen stimuleert 

betrokkenheid en verhoogt engagement

Draagvlak 
Bij lokaal bestuur

Bij betrokken eigenaren en beheerders
Bij de partners

Ontwerpend onderzoek
=

Oplossingsgerichte ACTIE!

Common ground
(vb. ESD)

Belangen en doelstellingen
komen dichter bij  elkaar

Startbasis 



Quotes

“Soms is het bestuur een grotere drempel dan de bewoners zelf bij het opmaken van 
een gezamenlijke vooruitstrevende visie.”  

“Zoals in elk participatief traject halen we als ontwerper heel wat kennis en expertise uit 
de dialoog, waardoor visies gedragen en met meer diepgang kunnen ontwikkelen.”  

Ward Verbakel, plusofficearchitects



Valkuilen…

Doordachte stakeholderanalyse is belangrijk!
FOCUS niet verliezen: project goed kaderen en doel duidelijk stellen

Aansturing: expertise van procesbegeleiders
Schep geen valse verwachtingen

Geef vrijheid!



eindvraag voor het publiek

Je bent eigenaar van een perceel bebouwd met een woning… 
je vangt geruchten op over een nieuw ontwikkelingsproject dat zich zou 

situeren in je achtertuin (letterlijk)… 

Op welke manier zou je hierover geïnformeerd willen worden? 
Wat zou jij zelf willen meedelen of bijdragen aan dit project?

dank u!

gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be
http://www.toplimburg.be




