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De Dorpermolen op de Bosbeek in het centrum van Opoeteren
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Vallei van de Bosbeek tussen Opoeteren en Neeroeteren
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Leeswijzer 
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Doel van het onderzoek

De Bosbeekvallei staat op de agenda van diverse partners 
en actoren. Hiervoor zijn er verschillende redenen: het 
beperken van de overstromingsrisico's en het bevorderen 
van de groenblauwe dooradering in de dorpskernen 
gelegen langs de beekvallei, het verbinden van de grote 
natuurgehelen van het Nationale Park Hoge Kempen, 
het versterken van de ecologische waarde van de talrijke 
Natura 2000 gebieden, het uitbouwen van een zacht 
recreatief netwerk... Met dit ontwerpend onderzoek wilde 
T.OP Limburg (Departement Omgeving) deze potenties 
van de Bosbeek scherper in beeld brengen en op elkaar 
afstemmen.

Een geïntegreerde benadering stond dus centraal. De 
zoektocht naar oplossingen op maat van de plek, waarbij 
verschillende doelstellingen gecombineerd worden, 
vormde de rode draad doorheen de analyse en het 
ontwerpend onderzoek.

Om het blikveld van de ontwerpers voldoende open 
te trekken, werd enerzijds gewerkt met een gedeeld 
opdrachtgeverschap. Naast het Departement Omgeving 
zijn ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en 
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) mede-
opdrachtgevers van dit onderzoek. Deze opdrachtgevers 
zetelden alle drie in de stuurgroep, en stuurden in die 
hoedanigheid het ontwerpend onderzoek vanuit hun 
werkdomein rechtstreeks aan.

Daarnaast werd de instroom van specifieke terreinkennis 
vergroot door een open, participatief proces te voeren. 
Doorheen de uitwerking van het onderzoek, dat liep 
van januari 2020 tot mei 2021, werden drie workshops 
georganiseerd. Op deze workshops werd een breed veld 
aan actoren uitgenodigd. De workshops bleken een goede 
manier te zijn om op een constructieve en interactieve 
manier tot integrale ontwerpoplossingen te komen. 
Bovendien verhoogde deze manier van werken het 
draagvlak voor de voorgestelde oplossingen, en was een 
goede aanzet tot realisatietrajecten mogelijk.   

De opdrachtgevers en de ontwerpers willen alle actoren 
die deelgenomen hebben aan de workshops dan ook 
hartelijk bedanken voor hun inzet. 
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mogelijkheden en kansen voor groenblauwe dooradering 
en natte natuur beter aangetoond worden.

Opbouw van het rapport

Het rapport is ingedeeld in twee delen. In het eerste deel 
is een beknopte ruimtelijke analyse van de Bosbeekvallei 
opgenomen. Vervolgens worden de 4 cases geselecteerd. 
Hierbij wordt de insteek van de ecosysteemdiensten 
gehanteerd: in welke gebieden levert het versterken van 
de Bosbeekvallei de meeste baten op voor de ruimere 
omgeving? 
Door deze baten samen met de andere actoren te 
benoemen en in kaart te brengen, konden makkelijk 
gebieden afgebakend worden waar de meeste baten (en 
dus mogelijke ecosysteemdiensten) samen komen. 

In het tweede deel worden de 4 weerhouden cases verder 
onderzocht. Elke case is op dezelfde manier opgebouwd. 
Zo wordt per case aangegeven op welke 
ecosysteemdiensten wordt ingezet en welke 
ontwerpuitgangspunten hieruit voortkomen. Deze 
ontwerpuitgangspunten worden 'vertaald' naar een 
raamwerkkaart voor het desbetreffende gebied. 

Een raamwerkkaart is een synthesefiguur met 
een geïntegreerd overzicht van de belangrijkste 
interventies op het terrein. Deze interventies worden 
schematisch weergegeven. Door alle uitspraken over 
de uiteindelijke 'vormgeving' achterwege te laten, focust 
de raamwerkkaart - zoals de naam al aangeeft - op 
de basisstructuur voor de inrichting van het gebied. 
De raamwerkkaarten slaan hiermee de brug tussen 
de ontwerpuitgangspunten en de masterplannen of 
uitvoeringsplannen (die in een volgende stap opgemaakt 
kunnen worden), en dit zonder de ontwerpvrijheid al te 
veel in te perken. 

Tenslotte worden de stappen opgelijst die gezet moeten 
worden om de ontwerpuitgangspunten effectief op 
het terrein te kunnen realiseren. Hiervoor worden de 
raamwerkkaarten terug 'opgedeeld in welafgelijnde 
maatregelen en acties. Per actie wordt aangegeven welke 
actor(en) hiervoor verantwoordelijk is (zijn). Dankzij de 
participatieve aanpak van het onderzoek konden deze 
'realisatietrajecten' al meteen afgetoetst worden met de 
betrokken actoren.  

Opzet van het onderzoek

De Bosbeekvallei is een relatief groot gebied dat zich 
uitstrekt van As tot Maaseik. Bij het onderzoeken van een 
dergelijk uitgestrekt gebied is de verleiding groot om een 
ver doorgedreven analyse uit te voeren, zeker wanneer 
er door verschillende actoren een grote hoeveelheid 
terreinkennis wordt aangebracht. Het gevaar te blijven 
steken in analyse en algemene visies, is dan ook niet 
denkbeeldig. 

Om deze valkuil te vermijden, werd van bij de aanvang 
van de opgave ervoor gekozen om te werken rond 4 
concrete cases. Deze cases werden samen met de 
opdrachtgevers en de actoren geselecteerd tijdens de 
eerste workshop. De 4 weerhouden cases zijn - bewust 
- ook zeer uiteenlopend qua thematiek en ruimtelijke 
insteek. Het onderzoek bestrijkt hierdoor een breed pallet 
aan ontwerpoplossingen. Hierdoor zijn de cases ook 
exemplarisch voor andere gebieden in de Bosbeekvallei, 
of bij uitbreiding voor andere beekvalleien. Ze brengen 
knelpunten en potenties onder de aandacht die zich 
ook elders voordoen, en ze bieden oplossingen aan die 
misschien ook elders toegepast kunnen worden. 

Het werken met cases heeft ook nadelen. De 
opdrachtgevers en ontwerpers zijn zich hier ter dege van 
bewust. Zo hebben we - noodgedwongen en met pijn in 
het hart - ook andere, beloftevolle gebieden links laten 
liggen. We kunnen alleen maar hopen dat het onderzoek 
dat we uitgevoerd hebben voldoende inspiratie biedt aan 
anderen om de talrijke ontwerpopgaves die er nog liggen 
in de Bosbeek op te pakken. 

Door relatief snel naar concrete oplossingen toe te 
werken, hebben we een aantal zaken minder in de 
diepte kunnen onderzoeken. Als dit het geval is, hopen 
we alleszins dat de onderzoeken voldoende houvast en 
inspiratie bieden om bijkomend onderzoek te voeren, 
of naar alternatieve technische oplossingen te zoeken. 
Uiteindelijk is dit immers ook de bedoeling van de 
opdrachtgevers: inspiratie bieden aan de talrijke actoren 
die actief zijn in de Bosbeekvallei. De onderzoeken moeten 
dan ook niet beschouwd worden als blauwdrukken of 
als juridische kaders, maar als basis voor verder overleg 
tussen de actoren.

Dit rapport komt op een goed moment. De nood aan 
meer ruimte voor natte natuur werd in de zomer van 
2021, net voor het afwerken van het eindrapport, pijnlijk 
duidelijk. Hopelijk kunnen door ontwerpend onderzoek de 
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Vallei van de Bosbeek tussen Opoeteren en Neeroeteren
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Deel 1: analyse en selectie van de 4 cases
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Luchtfoto (bron: Google Earth)*

De Bosbeek ontspringt op het Kempens Plateau in As, 
waarna die na een vrij groot verval de Vlakte van Bocholt 
bereikt en uiteindelijk uitmondt in de Maas. 

De Bosbeek is een geklasseerde waterloop van tweede 
categorie (tot de monding met de Kleinbeek) en eerste 
categorie (tot de monding in de Maas). De Bosbeek heeft 
een totale lengte van ongeveer 24 km. Ze ontspringt in het 
wandelgebied Klaverberg op een hoogte van 73,5 TAW. 

Het verval van de Bosbeek bedraagt 43 m, met een 
gemiddeld verhang van ongeveer 1,8 m per km.  
Belangrijke nuance hierin is dat de bovenstroom en 
benedenstroom compleet verschillend van elkaar zijn. 
De bovenstroom wordt gekenmerkt door een diep 
ingesneden beekvallei, met droge steilranden en een 

Situering van de Bosbeek groot verval. Eens voorbij de Zuid-Willemsvaart stroomt 
de Bosbeek doorheen de Vlakte van Bocholt. In de 
benedenstroom loopt de Bosbeek door een veel natter 
landschap dan in de bovenloop. De Bosbeek stroomt hier 
ook veel trager. In het bovenstroomse deel (ten westen 
van de Zuid-Willemsvaart) kent de beek een verval van 
ongeveer 2,3 m per km, in het benedenstroomse deel (ten 
oosten van de Zuid-Willemsvaart), amper 1,0 m per km. 

Het vrij grote verval met hoge stroomsnelheden maakt 
de Bosbeek uniek in Vlaanderen. De Bosbeek heeft op 
de meeste plaatsen nog een goede structuur en een 
meanderend verloop.

1.  SITUERING VAN DE BOSBEEKVALLEI

NB. Uitvergrotingen van de analyskaarten uit dit hoofdstuk zijn opgenomen in de bijlagen
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Hoogtekaart (bron: geopunt.be)*
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* Een volledig overzicht van de gegevensbronnen van de verschillende datalagen is opgenomen in bijlage 2
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Door het verschil in verval tussen de boven- en de 
benedenloop verandert de Bosbeekvallei sterk van 
karakter: in de Hoge Kempen is hij snelstromend en diep 
in het landschap ingesneden, vanaf Neeroeteren is hij 
eerder traag stromend door het vlakke gebied van het 
midden-terras van het Kempens plateau. 

De historiek van de naamgeving is complex: de natuurlijke 
loop van de beek tussen As en Kessenich werd 
oorspronkelijk aangeduid als "Oeterbeek". Dit verklaart 
ook de naamgeving van Opoeteren en Neeroeteren. De 
Bosbeek was een kunstmatig gegraven aftakking van 
de Oeterbeek tussen Neeroeteren en Aldeneik. Deze 
aftakking dateert al van de 10de eeuw en was nodig om 
de adbij van Aldeneik van water te voorzien. De Bosbeek 
heeft in een latere fase ook de ligging van Maaseik 
bepaald. 

Het landschap van de Bosbeek Vandaag wordt de naam "Oeterbeek" niet meer gebruikt.  
"Bosbeek" verwijst naar de natuurlijke bovenloop en de 
gegraven benedenloop tussen Neeroeteren en Aldeneik. 
De natuurlijke benedenloop tussen Neeroeteren en 
Kessenich wordt vandaag"Witbeek" genoemd.  

De Bosbeekvallei wordt gekenmerkt door natte bossen 
met nog een beperkt aandeel natte ruigtes en graslanden. 
De hoge grondwaterstanden maakten de vallei minder 
geschikt voor landbouw, waardoor er zich moerassen en 
broekbossen konden ontwikkelen. De hogere droge delen 
worden gekenmerkt door verschillende heidevegetaties. 
Die liggen vaak nog omringd door dennenbossen die in de 
tijd van de steenkoolmijnen werden aangeplant in functie 
van de voorziening van hout om de ondergrondse gangen 
te stutten.

Kaart landschappelijke structuur
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OUDSBERGEN
(OPGLABBEEK)

BOSBEEK

STIEMER

ROOSTERBEEK

KLEINEBEEK
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BOSBEEK
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NOORDPUNT
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(nPHK)

middenplateau
(NPHK)

Kaart landschappelijke structuur (bron: geopunt.be)*
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* Een volledig overzicht van de gegevensbronnen van de verschillende datalagen is opgenomen in bijlage 4

Bosmolen
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Kaart recreatieve infrastructuur
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Kaart recreatieve infrastructuur (bron: geopunt.be)*

De Bosbeekvallei is een waardevolle beekvallei. De 
Bosbeek vormt de zuidelijke grens van de Duinengordel 
en de noordelijke grens van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Het habitatrichtlijngebied "Bosbeekvallei en 
aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-
Maaseik" loopt van het Kempens Plateau tot in de Vlakte 
van Bocholt.

De huidige woonkernen hebben zich ontwikkeld door 
de aanwezigheid van de Bosbeek, de Bosbeek was 
m.a.w. de ruimtelijke drager. Hierdoor is er echter een 
spanningsveld tussen mens en natuur ontstaan dat 
vooral voelbaar is daar waar de Bosbeek de woonkernen 
doorkruist. De Bosbeek is in sommige kernen herleid tot 
een verborgen waterloop. De snelle waterafvoer vanaf 

de hoger gelegen delen en verharde oppervlaktes, de 
beperkte afvoercapaciteit in de dorpskernen en het tekort 
aan waterbergend vermogen bovenstrooms in de vallei 
leidt bij intense en/of langdurige regenval tot aanzienlijke 
overstromingen in de kernen en omgeving.

Op de Bosbeek zijn nog tal van watermolens aanwezig 
die verwijzen naar het verleden. De molens hadden een 
grote impact op het uitzicht van de vallei. Voor hun aanleg 
werden wegen tot diep in de vallei getrokken. Om een 
voldoende verval te bekomen moest vaak een nieuwe 
bedding gegraven worden aan de rand van de vallei. In de 
nabijheid van molens en nederzettingen werden vijvers 
gegraven ten behoeve van de viskweek.
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2.  DOEL VAN DE OPGAVE

De gedeelde ambitie van de opdrachtgevers is om de 
verbindende rol van de Bosbeekvallei te versterken 
door vier concrete pilootprojecten uit te werken. Deze 
pilootprojecten zoomen weliswaar in op een specifiek 
deelgebied van de beekvallei, maar uit het ontwerpend 
onderzoek voor deze deelgebieden kunnen lessen 
getrokken worden voor andere, gelijkaardige deelgebieden 
in de Bosbeekvallei, of in andere beekvalleien in Limburg. 
De pilootprojecten fungeren in die zin dus ook als 
voorbeeldprojecten.     

De verbindende rol van de Bosbeek kan op verschillende 
manieren ingevuld worden. De onderstaande 
doelstellingen lichten dit wat verder toe:

De Bosbeek als verbindend en 
draagvlakverbredend project 

Deze studieopdracht brengt verschillende actoren rond 
de tafel. Deze actoren delen het besef dat de Bosbeek 
een waardevol gebied is en dat ingrepen noodzakelijk 
zijn om dit gebied te vrijwaren of te versterken. Het 
ontwerpend onderzoek biedt de mogelijkheid om deze 
ingrepen op elkaar af te stemmen, en bijkomende thema's 
te integreren in projecten die misschien al langer op de 
agenda stonden. Hierdoor vergroot het draagvlak voor 
deze projecten en hiermee ook de haalbaarheid.

De Bosbeek als verbinding tussen grote 
natuurgehelen

Limburg is nog rijk aan een aantal grote natuurgebieden. 
Maar deze grote natuurgebieden alleen zijn niet voldoende 
om aan alle ecologische noden en maatschappelijke 
verwachtingen te beantwoorden. Inzetten op de 
connectie tussen natuurgebieden is daarom essentieel. 
Een goed geconnecteerd netwerk geeft continuïteit aan 
de grote natuurgebieden, maakt ecosystemen groter 
en vergroot op die manier de robuustheid. Robuuste 
open ruimtes zijn belangrijk voor de instandhouding van 
plant- en diersoorten omdat ze een voldoende grote 
leefruimte bieden en voor de opvang van de gevolgen van 
klimaatverandering zorgen.

De Bosbeek is strategisch gelegen tussen de grote 
natuurgebieden Duinengordel, Bergerven, Klaverberg, 
en andere delen van het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Het is dankzij deze strategische ligging dat de 

De Bosbeekvallei als een ecologisch impulsgebied binnen het 
Nationaal Park Hoge Kempen (bron: masterplan NPHK 20-40)  
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Kaart natuurbeschermingszones
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Bosbeek vanuit het oogpunt van natuur zo belangrijk 
is als natuurverbinding. Het is om die reden dat de 
Bosbeekvallei in het 'masterplan 2040' voor het Nationaal 
Park Hoge Kempen geselecteerd werd als “ecologisch 
impulsgebied”. Dit wil zeggen dat de Bosbeekvallei een 
“valleigebied is (...) dat een verbindende rol vervult tussen 
de deelgebieden Klaverberg, Duinengordel en Bergerven. 
Voor dit gebied worden de inspanningen om de natuur-, 
landschaps- en cultuurwaarden te behouden, te herstellen 
en/of te versterken sterk geïntensiveerd.”

Aan de hand van het ontwerpend onderzoek moet 
nagegaan worden hoe de Bosbeekvallei haar verbindende 
functie tussen grote natuurgebieden optimaal kan 
vervullen, en hoe ze kan bijdragen aan een versterking van 
het Nationaal Park.

De Bosbeek als recreatieve verbinding

De Bosbeek loopt zowel door de bebouwde als door de 
onbebouwde ruimte en kan daarom als drager fungeren 
voor een netwerk voor zacht verkeer dat de dorpskernen 
verbindt met de open ruimte, en met de toeristisch-
recreatieve locaties in de omgeving van de beekvallei. 
Dit netwerk kan een veiliger en aantrekkelijker alternatief 
vormen voor het bestaande netwerk voor zacht verkeer 
dat vaak samenvalt met het hoofdwegennet.  Aan de hand 
van ontwerpend onderzoek moet nagegaan worden hoe 
de recreatieve verbindingsfunctie van de Bosbeekvallei 
versterkt kan worden. Een belangrijk aandachtspunt 
hierbij is de verenigbaarheid van de recreatieve 
verbindingsfunctie met de natuurverbindingsfunctie, met 
name in de Natura 2000 gebieden, waar het behoud en 
het versterken van de natuurwaarden primeert.

* Een volledig overzicht van de gegevensbronnen van de verschillende datalagen is opgenomen in bijlage 2
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De Bosbeekvallei als integraal watersysteem   

Met name benedenstrooms, waar de Bosbeek doorheen 
de kernen van Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik loopt, 
dringt de bebouwing door tot diep in de beekvallei. Op 
een aantal plaatsen wordt de beekvallei gereduceerd tot 
een smal groenblauw lint, of verdwijnt ze helemaal onder 
straten en gebouwen. 

Het insnoeren van de beekvallei verhoogt de 
overstromingsrisico's die vooral in de dorpskernen grote 
overstromingen veroorzaken. Gelet op de klimatologische 
trends, zal deze overstromingsproblematiek naar de 
toekomst toe steeds belangrijker worden. Om hieraan het 
hoofd te kunnen bieden, moet de beekvallei terug als een 
samenhangend systeem benaderd worden waarin het 
water letterlijk en figuurlijk de plaats krijgt die het nodig 
heeft.  

In 2016 startte het bekkensecretariaat een integraal 
project voor de Bosbeek en de Witbeek op. In dit project 
engageren de partners zich om samen te werken aan 
een goede waterkwaliteit en minder overstromingsrisico's 
in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek. Het integraal 
waterproject is intussen op kruissnelheid. Enkele kleinere 
ingrepen zijn afgerond en voor verschillende acties loopt 
de voorbereidende studiefase. 

Aangezien het grootste deel van het voorbereidende 
studiewerk voor het oplossen van de 
overstromingsproblematiek in de Bosbeekvallei 
reeds aangezet of uitgevoerd is, ligt de opgave van 
het ontwerpend onderzoek niet zozeer in het zoeken 
naar ruimte voor water (hoewel mogelijkheden tot 
ontsnippering of ontharding nog wel onderzocht 
worden). Het ontwerpend onderzoek focust vooral op het 

Risicozones voor over-
stromingen 
Overstromingsgevoe-
lig gebied 
Van nature over-
stroombaar gebied 
Recent overstroomd 
gebied
Waterloop
Erosiegevoelig gebied
Gebouwen
Wegen
Spoorwegen
Steilrand
Scherpe terreinover-
gang

Kaart overstromingsrisico
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BERGERVEN
(nPHK)

middenplateau
(NPHK)

Overstromingskaart (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)*
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zoeken naar win-wins met andere doelstellingen, zoals 
natuurdoelstellingen, recreatie, identiteitsvorming...

De Bosbeekvallei als ruimtelijk structurerende 
drager

Eeuwenlang vormde de Bosbeekvallei een dwingende 
factor voor het menselijk ingrijpen. In functie van 
de mogelijkheden die de beekvallei bood, werden 
gebieden en locaties gebruikt voor landbouw, begrazing, 
bewoning, energieopwekking (molens)... Te natte of 
te droge gebieden bleven grotendeels gevrijwaard van 
menselijk ingrijpen. Omdat de mens afhankelijk was 
van de beek, nam deze ook een prominente rol in de 
nederzettingsstructuur in. Dit veranderde drastisch 
in de tweede helft van de vorige eeuw. Onder invloed 

van de technische mogelijkheden en gewijzigde socio-
economische omstandigheden, verloren de beekvalleien 
hun structerend vermogen en verdwenen ze vooral in 
de sterker verstedelijkte gebieden naar de achter- en 
ondergrond.

Vandaag herontdekken we de voordelen die waterlopen 
kunnen bieden in de verstedelijkte gebieden: ze kunnen 
als identiteitsbepalende en verbindende ruimtes 
vormgegeven worden, en zo de recreatieve troeven van 
steden en dorpen vergroten. Daarnaast verbeteren ze 
de leefbaarheid en het microklimaat van binnensteden 
door het verkoelende vermogen van het groen langs open 
water goed in te zetten en kunnen ze de woonkwaliteit 
vergroten door woningen en wijken te oriënteren en 

Minder waardevol
Complex van minder 
waardevolle en waar-
devolle elementen
Complex van minder 
waardevolle, waar-
devolle 
en zeer waardevolle 
elementen
Complex van minder 
waardevolle en zeer
waardevolle element-
en
Waardevol
Complex van waar-
devolle en zeer waar-
devolle 
elementen
Zeer waardevol

Kaart biologische waardering
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Biologische waarderingskaart (bron: Vlaanderen.be)*

* Een volledig overzicht van de gegevensbronnen van de verschillende datalagen is opgenomen in bijlage 2
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verbinden met publieke groene ruimtes. Het ontwerpend 
onderzoek moet deze mogelijkheden in verstedelijkte 
gebieden onderzoeken, rekening houdend met de claims 
die vanuit andere sectoren op de beekvallei worden 
gelegd.   

Maar ook buiten de dorps- en stadskernen kunnen de 
beekvalleien een structurerende rol spelen als open 
ruimteverbindingen die grote landschappelijke gehelen 
met elkaar verbinden. De Bosbeekvallei ligt volgens het 
ruimtelijk structuurplan Limburg op de overgang van de 
Mijnstreek, de Hoge Kempen en de Grensmaas. 

De provincie Limburg selecteerde in haar structuurplan 
in de Bosbeekvallei 4 open ruimteverbindingen, namelijk 
tussen Neeroeteren en Opoeteren (nr. 10 op de kaart), 
tussen Opoeteren en Dorne (nr. 11 op de kaart), tussen 

Oudsbergen (Opglabbeek) en As/Niel-bij-As (nr.  12 op de 
kaart) en tussen het schietterrein Donderslagse Heide en 
de Klaverberg, dit is tussen As en Waterschei (nr. 13 op de 
kaart). Deze open ruimteverbindingen moeten verhinderen 
dat kernen en bebouwingslinten verder aan elkaar groeien 
en de grote landschappelijke gehelen verder isoleren en  
versnipperen. Het ontwerpend onderzoek kan ingezet 
worden om na te gaan hoe deze open ruimteverbindingen 
op het terrein vormgegeven kunnen worden.  

Kaart met de provinciale open ruimteverbindingen (bron: ruimtelijk structuurplan Limburg)
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Kaart met de landontwikkelingsgebieden (bron: ruimtelijk structuurplan Limburg
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3.  ANALYSE VAN KNELPUNTEN EN KANSEN

Methodiek
Om de knelpunten en kansen in het projectgebied in kaart 
te brengen en zo de verbindende functie van de Bosbeek 
te versterken, werd een bevraging georganiseerd onder de 
actoren die in het projectgebied actief zijn. Deze bevraging 
werd online georganiseerd (omwille van de covid-19 
maatregelen).  

Gebiedsdekkende onderlegger
Ter voorbereiding van de online bevraging, werd een 
onderlegger van het projectgebied opgemaakt. Deze 
onderlegger bevatte naast de datalagen van het GRB ook 
enkele relevante datalagen van Geopunt Vlaanderen die 
via GIS werden ingeladen. Om de kaarten hanteerbaarder 
te maken werd het projectgebied opgedeeld in 6 
deelgebieden. Voor elk deelgebied werd een afzonderlijke 
detailkaart opgemaakt. Een uitvergrote versie van deze 
kaarten is opgenomen in de bijlagen.

Actorenlijst
Naast een onderlegger werd een lijst met de 
contactgegevens van relevante actoren opgesteld. De 
volgende instanties waren op deze lijst opgenomen:
- het Departement Omgeving; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- het Agentschap voor Natuur en Bos;
- de stad Maaseik;
- de gemeente Oudsbergen
- de gemeente As;
- de dienst waterlopen van de Provincie Limburg;
- de dienst toerisme van de provincie Limburg;
- de dienst ruimte van de provincie Limburg;
- het Agentschap Onroerend Erfgoed;
- het Departement voor Landbouw en Visserij;
- het Regionaal Landschap Kempen en Maasland;
- Natuurpunt;
- het Provinciaal Natuurcentrum;
- Limburgs Landschap
- het Nationaal Park Hoge Kempen

Onderlegger voor de online bevraging met aanduiding van de deelgebieden (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)
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Detailkaart voor de open ruimte rond de Klaverberg Detailkaart voor de open ruimte tussen Louwel en Dorne

Detailkaart voor de dorpskern van Opoeteren Detailkaart voor de dorpskern van Neeroeteren

Detailkaart voor de open ruimte tussen Neeroeteren en Maaseik Detailkaart voor de stadskern van Maaseik
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De gemeenten Genk en Dilsen-Stokkem werden ook 
gecontacteerd, maar gingen niet in op de uitnodiging om 
aan de online bevraging deel te nemen.

Ecosysteemdiensten als bevragingstool
De opdrachtgevers pleiten voor het versterken van 
de verbindende rol van de Bosbeek middels een 
geïntegreerde aanpak. Verschillende domeinen moeten 
zoveel mogelijk gecombineerd worden, gaande van 
natuurontwikkeling, recreatie en waterbeheersing tot 
ruimtelijke ordening.

Om deze geïntegreerde aanpak al tijdens de analysefase 
te kunnen implementeren, werd het denkkader van de 
ecoysteemdiensten geïntroduceerd. Ecosysteemdiensten 
(ESD) zijn diensten die de ecosystemen ons op een 
natuurlijke wijze leveren. Het zijn de processen die zich in 
de natuur afspelen en ons als individu en maatschappij 

waardevolle voordelen leveren, zoals bijvoorbeeld 
bossen die fijn stof uit de lucht halen, vruchtbare 
bodems die geschikt zijn voor onze voedselproductie... 
Ecosysteemdiensten kunnen volgens type onderverdeeld 
worden in 4 groepen, namelijk de regulerende diensten 
(dit zijn de baten van de regulerende processen van 
een ecosysteem), de producerende diensten (dit zijn 
de producten die binnen een ecosysteem gegenereerd 
worden), de culturele of maatschappelijke diensten (dit 
zijn de niet-materiële voordelen die een ecosysteem 
kan leveren) en de leverende diensten (dit zijn de 
energiebronnen of grondstoffen die een ecosysteem kan 
leveren). Elke afzonderlijke ecosysteemdienst, 23 in totaal, 
werd voorzien van een korte beschrijving.

Aan de actoren werd in een instructiefilmpje gevraagd 
om in powerpoint op de detailkaarten de gebieden af te 
bakenen die voor hun organisatie belangrijk zijn, en binnen 

Overzicht van de verschillende ecosysteemdiensten 
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deze gebieden de 3 belangrijkste ecosysteemdiensten op 
te lijsten die zij willen versterken. Eventueel konden ze al 
maatregelen  of interventies voorstellen om dit te doen.
Door de bevraging op deze manier te organiseren, zijn 
de resultaten niet enkel éénvormiger en beter met elkaar 
te vergelijken (want alle actoren bedienen zich van 
hetzelfde denkkader en dezelfde begrippen waarmee ze 
hun visie en maatregelen moeten beschrijven), ook het 
geïntegreerd denken wordt gestimuleerd, omdat er een 
brede waaier aan ecosysteemdiensten wordt aangereikt. 
Deze ecosysteemdiensten zijn bovendien niet gekoppeld 
aan een domein, maar aan een bepaald type van baten. 
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Resultaten van de bevraging

13 actoren vulden de online bevraging in. De voorgestelde 
methodiek werd hierbij goed opgevolgd. Enkel het 
Departement voor Landbouw en Visserij hanteerde 
een alternatieve manier om de gebieden aan te 
duiden. Zij leverden kaarten aan die rechtstreeks 
uit hun databank met landbouwimpactgebieden en 
landbouwgebruikspercelen kwamen. 

De gebieden waarbinnen de actoren ecosysteemdiensten 
hebben aangeduid, en waarbinnen ze maatregelen 
voorstellen, zijn weergegeven op de kaart hiernaast met 
een rode lijn. Wat opvalt is dat bijna de volledige vallei van 
de Bosbeek tussen Oudsbergen (Opglabbeek) en Maaseik 
als mogelijk interventiegebied is aangeduid.   

Hierbij verschilde de input van de deelnemers sterk 
qua detailgraad. Sommige actoren - vooral diegene die 
vandaag al beheerswerken uitvoeren in het projectgebied - 
stelden al zeer concrete maatregelen voor om de door hen 
opgelijste ecosysteemdiensten op het terrein te realiseren. 
Van de actoren die vooral beleidsvoorbereidende taken 
uitvoeren, waren de voorgestelde maatregelen eerder 
strategisch en algemeen van aard. Deze voorstellen 
moeten aan de hand van ontwerpend onderzoek nog naar 
gepaste concrete ingrepen op het terrein vertaald worden.

De actoren gelieerd aan het Nationaal Park Hoge 
Kempen combineerden de beiden: ze koppelden voor drie 
welomlijnde gebieden een overkoepelende strategische 
visie aan concrete maatregelen op het terrein (zie verder). 

De nood aan een overkoepelend wervend verhaal werd 
door verschillende actoren aangehaald: dit moet de 
bewoners van het Nationaal Park, en in het bijzonder van 
de Bosbeekvallei, er bewust van maken dat ze wonen in 
een bijzonder natuurgebied met een unieke waterloop 
als drager. Dit brengt naast voordelen en baten ook een 
aantal randvoorwaarden en verantwoordelijkheden met 
zich mee. 

Op de volgende bladzijden worden de resultaten van 
de online bevraging wat meer in detail behandeld per 
deelgebied. In de bijlagen is een volledig overzicht 
opgenomen.

Synthesekaart voor de Bosbeekvallei met aanduiding van 
mogelijke interventies  (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)



27



Ontwerpend onderzoek Bosbeek 28

Zevenhuizen

As-centrum Station As

Kolenspoor

Terril (Klaverberg)

Foto1: sportterreinen aan de Fazantenstraat in As met de terril op de achtergrond (3a)

Detailkaart voor de open ruimte rond de Klaverberg met aanduiding van mogelijke interventies (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)

foto 1foto 1
foto 3foto 3

foto 2foto 2
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Open ruimte rond de Klaverberg
Dit deelgebied ligt tussen de provinciale open 
ruimteverbindingen 13 en 12. Dit zijn twee 
openruimteverbindingen tussen de Klaverberg in het 
noorden en het Middenplateau van het Nationaal Park 
Hoge Kempen in het zuiden (aangeduid met de cijfers 1 
en 4 op de figuur hiernaast). Om de fragmentatie van de 
open ruimte tegen te gaan en de uitwisseling van soorten 
te bevorderen,  zouden deze openruimteverbindingen op 
het terrein versterkt kunnen worden. 

Centraal in het deelgebied ligt de ecologisch en 
landschappelijk waardevolle Bosbeekvallei (3), die is 
aangeduid als Natura 2000 gebied. In dit deel van de 
Bosbeekvallei kunnen verschillende ecosysteemdiensten 
versterkt worden zoals de waterkwaliteit (door het 
zelfzuiverend vermogen van de beek te vergroten), en 
de  bijzondere natuurwaarden. Om hier echter gepaste 
maatregelen voor uit te werken, moet het drempelpeil 
van het grondwater bepaald worden. Tengevolge van 
verzakkingen in de ondergrond (door de mijnexploitatie) 
moet dit gebied voortdurend kunstmatig droog gepompt 
worden. Het bepalen van het drempelpeil van het 
grondwater is een evenwichtsoefening tussen het 
versterken van de natuurwaarden en het vrijwaren van de 
omliggende straten van wateroverlast. Deze oefening valt 
echter buiten het bestek van deze studie.  

Dit deelgebied ligt op de overgang van twee grote 
landschappelijke gehelen, namelijk de Mijnstreek (met de 
terril van Waterschei als meest in het oog springende 

landschapselement in het noordwesten) en de Hoge 
Kempen. Een mogelijke ontwerpopgave ligt in het 
uitwerken van maatregelen om dit 'ruraal-industrieel 
transitielandschap' in stand te houden. De Bosbeek kan 
versterkt worden als link die het mijnverleden van de 
provincie Limburg verbindt met de Maasvallei (2). 

Ook de gemeente As ziet mogelijkheden om de 
Bosbeekvallei beter te ontsluiten voor zacht verkeer en 
zo de beek (terug) beleefbaar te maken. Meer concreet 
denkt de gemeente aan een pad voor zacht verkeer dat 
via de Bosbeekvallei de wijk Zevenhuizen verbindt met het 
centrum van As (3f).  Dit pad vormt een veiliger alternatief 
voor de N730. Nog ruimer bekeken zou dit pad deel uit 
kunnen maken van een recreatieve verbinding tussen de 
Klaverberg en het station van As (dat op zijn beurt de link 
vormt met het kolenspoor). Dit pad komt echter mogelijk 
in conflict met de aanduiding van de beekvallei als Natura 
2000 gebied. 

Voorts wenst de gemeente de recreatieve infrastructuur 
(parking, hondenlosloopzone, sportterreinen) te bundelen 
aan de voet van de terril (3a). Hierdoor ontstaan ook 
mogelijkheden om delen van de Fazantenstraat (3c) en de 
Schansdijkstraat (3e) te ontharden. Dit zou de continuïteit 
van de Bosbeekvallei en de aansluiting met de terril 
kunnen verbeteren.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland ziet in 
dit deelgebied  mogelijkheden om een integraal project 
'Brongebied Bosbeek' uit te werken, waarin recreatieve en 
ecologische maatregelen hand in hand gaan.

Foto 2: sportterreinen aan de Fazantenstraat in As (3a) Foto 3: de Bosbeek ter hoogte van de Fazantenstraat (3d)
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Louwel

Dorne

Kleinbeek

camping

Foto 1: wandelpad van natuurpunt dat de Kleinbeekvallei oversteekt (5b)

Detailkaart voor de open ruimte tussen Louwel en Dorne met aanduiding van mogelijke interventies  (bron: Vlaanderen.be / 
geopunt.be)

foto 1foto 1

foto 2foto 2

foto 3foto 3
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Open ruimte tussen Louwel en Dorne
In dit deelgebied liggen 3 kernen langs de Bosbeekvallei, 
namelijk Opglabbeek en Louwel (gemeente Oudsbergen) 
en Dorne (gemeente Maaseik). Vandaag keren deze 
kernen zich met de rug naar de Bosbeekvallei. Het 
versterken van de relatie tussen deze kernen en de 
beekvallei kan de woonkwaliteit verbeteren, de recreatieve 
troeven versterken en de bewoners bewuster maken dat 
ze deel uitmaken van het Nationaal Park Hoge Kempen. 

Voor Louwel en Dorne (6) zal hiervoor een andere 
strategie ingezet moeten worden dan voor Opglabbeek. 
Ter hoogte van Opglabbeek kan immers de vallei van 
de Kleinbeek ingezet worden als recreatieve verbinding 
tussen de Bosbeekvallei en het centrum (5a). Maar deze 
zijbeek van de Bosbeek kan nog meer diensten leveren: 
het waterbergend vermogen kan verhoogd worden, zodat 
gebieden stroomafwaarts beter tegen wateroverlast 
beschermd kunnen worden. Het (zelf)zuiverend vermogen 
van de beek kan verbeterd worden, zodat het vuilwater 
van Opglabbeek (tengevolge van overstorten in het 
centrum) al een eerste zuivering ondergaan heeft alvorens 
het in de Bosbeek terecht komt. De functionele vraag voor 
berging en zuivering kan dus gekoppeld worden aan de 
recreatieve vraag om het dorpscentrum van Opglabbeek 
aan te sluiten op de Kleinbeek. 

Meer naar het noorden ligt de camping Zavelbos (5f). De 
gemeente Oudsbergen wenst een recreatieve verbinding 
te realiseren naar deze camping via de Bosbeekvallei (5e). 
Dit pad komt echter mogelijk in conflict met de aanduiding 
van de beekvallei als Natura 2000 gebied. 

Foto 2: parking aan de camping Zavelbos (5f) Foto 3: de Kasteelstraat (5g)

De camping Zavelbos ligt centraal in de  provinciale open 
ruimteverbinding 11. Dit is de openruimteverbinding 
tussen Opoeteren en Dorne die het Nationaal Park Hoge 
Kempen en de Duinengordel met elkaar verbindt (7). 
Om de fragmentatie van de open ruimte tegen te gaan 
en de uitwisseling van soorten te bevorderen, zou deze 
openruimteverbinding op het terrein versterkt kunnen 
worden. In het kader van deze opgave kan aan de hand 
van ontwerpend onderzoek nagegaan worden hoe de 
camping beter in het landschap ingepast kan worden, 
en hoe de barrièrewerking van de Bergeindestraat en de 
Kasteelstraat gereduceerd kan worden (5g). 
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Foto 2: het Kerkplein van Opoeteren (11a)Foto 1: de Bosbeekvallei aan de Berkendijk (8)

Busselziep

Bovenlee

Driepaal-Aertshouw

Detailkaart voor de dorpskern van Opoeteren met aanduiding van mogelijke interventies  (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)

foto 1foto 1 foto 2foto 2
foto 3foto 3

foto 4foto 4
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Dorpskern Opoeteren
Dit deelgebied valt uiteen in drie kleinere gebieden: de 
Bosbeekvallei ten zuiden van Opoeteren, Opoeteren-
centrum en de Bosbeek ten noorden van Opoeteren.

In de Bosbeekvallei ten noorden (12) en ten zuiden (8) 
van Opoeteren kunnen enerzijds maatregelen genomen 
worden om het zelfzuiverend vermogen van de Bosbeek 
te verbeteren en anderzijds om bijkomend water te 
bergen. Een hermeandering van de Bosbeek kan een 
positieve bijdrage leveren aan de beide doelstellingen. 
Gekoppeld aan de hermeandering van de Bosbeek, kan 
het recreatieve netwerk verder uitgebouwd worden, onder 
andere tussen de dorpskern en de Jaenendijk (8a en 8b). 

De vallei van de Bosbeek stroomopwaarts van Opoeteren 
kan als onderdeel van een natuurverbinding (9) fungeren 
tussen de Landschappelijke Impulsgebieden Bovenlee ten 
noorden van de Bosbeek en Driepaal-Aertshouw.

De vallei van de Busselziep (10), een zijbeek van de 
Bosbeek, kan opgewaardeerd worden als een blauw-
groene recreatieve verbinding tussen het centrum van 
Opoeteren en het natuurgebied stroomopwaarts. Net 
zoals in de vallei van de Kleinbeek (zie vorige deelgebied) 
kan hier overtollig water opgevangen en vastgehouden 
worden alvorens het infiltreert of geleidelijk wordt 
afgevoerd naar de Bosbeek. De aanwezigheid van 
weekendverblijven is momenteel nog een knelpunt voor 
de landschappelijke kwaliteit van de beekvallei.

Foto 4: de Volmolen langs de Bosbeek (12a)Foto 3: de Dorpermolen in het centrum van Opoeteren (11a)

De ontwerpopgave voor het centrum van Opoeteren (11) 
bestaat erin om de Bosbeek terug zichtbaar en beleefbaar 
te maken. Vandaag is de beek ingesnoerd en nauwelijks 
zichtbaar. De kansen liggen hier nochtans voor het grijpen: 
het Kerkplein is vandaag een troosteloze parkeervlakte, 
maar de ligging in de nabijheid van de Bosbeek, de kerk en 
de (beschermde) Dorpermolen biedt mogelijkheden om 
het contact met de beek te herstellen en zo het volledige 
centrum op te waarderen (11).

Een aangename verblijfsplek in het centrum en aan de 
Bosbeek kan niet enkel dienst doen als ontmoetingsplek 
voor de bewoners, maar ook als uitvalsbasis voor 
wandelaars en fietsers die de omgeving willen verkennen. 
Er kan zelfs onderzocht worden of er ruimte gemaakt kan 
worden om langs een breed geopende beekdoorgang 
een kwalitatieve wandelverbinding te maken. De open 
Bosbeek wordt dan ook een ecologische faunapassage 
door het dorp.

De omgeving van de Volmolen (12a) maakt deel uit van 
de provinciale openruimteverbinding tussen het Nationaal 
Park Hoge Kempen en de Duinengordel (13).
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Foto 1: verdeelwerk tussen de Witbeek en de Bosbeek (in deelgebied 14)

Zuid-W
illem

svaart

Detailkaart voor de dorpskern van Neeroeteren met aanduiding van mogelijke interventies  (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)

foto 1foto 1

foto 2foto 2

foto 3foto 3

N757

N757
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Dorpskern Neeroeteren
Dit deelgebied valt uiteen in twee kleinere gebieden: de 
Bosbeekvallei ten zuiden van Neeroeteren en het centrum 
van Neeroeteren (met de Sportzone 'De Borg' tussen 
de Zuid-Willemsvaart en de N757 en de historische 
dorpskern ten oosten van de N757).

Stroomopwaarts van Neeroeteren lopen de Witbeek 
en de Bosbeek parallel aan elkaar. Waar beide beken 
samenkomen, ligt een waterwerk waarmee het water 
over de beide beken verdeeld kan worden. Dit gebied 
is uitermate geschikt om bijkomend water te bergen 
zodat wateroverlast in het centrum van Neeroeteren kan 
vermeden worden (14). Ook kan dit gebied ingezet worden 
om het water op een natuurlijke manier te zuiveren. 
Hoe in dit gebied de geplande watertechnische werken 
gecombineerd kunnen worden met een uitbreiding van het 
recreatieve netwerk en met extensieve landbouw, vormt 
het voorwerp van het ontwerpend onderzoek.

Ten westen van de Zuid-Willemsvaart ligt de 
gemeentelijke sportzone 'De Borg' (15a). Deze zone 
ligt gedeeltelijk in overstromingsgebied, en heeft de 
voorbije jaren te kampen gehad met wateroverlast. Het 
ontwerpend onderzoek voor de sportzone richt zich 
op een multifunctionele inrichting waarbij recreatie en 
waterbeheersing hand in hand gaan. De beschermde 
Kleeskesmolen maakt deel uit van dit onderzoek.

Ten zuiden van de sportzone ligt 'het eilandje', een 
kunstmatig eiland tussen twee armen van de Zuid-
Willemsvaart. Het eilandje is in het masterplan van 
het Nationaal Park Hoge Kempen geselecteerd als 
toegangspoort. 

Foto 3: de Witbeek ter hoogte van de Rotemerlaan in het 
centrum van Neeroeteren (15b)

Foto 2: de Bosbeek in de sportzone 'De Borg' (15)

In het historische centrum van Neeroeteren is de Witbeek 
ingebuisd onder de Rotermerlaan (N757) en de Sint-
Lambertuskerkstraat (15b). Het ontwerpend onderzoek 
kan nagaan of en hoe de aanwezigheid van de Witbeek 
kan vormgegeven worden in het straatbeeld en of dit een 
positief effect kan hebben op de waterbeheersing. 

Het beleefbaar maken en verder open trekken van de 
Bosbeek is eveneens een aandachtspunt. In het centrum 
van Neeroeteren loopt de Bosbeek  achter de woningen 
van de Sint-Lambertuskerkstraat door.
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Detailkaart voor de open ruimte tussen Neeroeteren en Maaseik met aanduiding van mogelijke interventies  (bron: Vlaanderen.be / 
geopunt.be)

Foto1: open ruimte tussen Neeroeteren en Maaseik

Witbeek

Bosbeek

Zanderbeek

foto 1foto 1

foto 2foto 2
Grote plas
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Open ruimte tussen Neeroeteren en Maaseik
Dit openruimtegebied wordt begrensd door 2 beken: de 
Witbeek in het westen en noorden en de Zanderbeek in 
het zuiden. Centraal loopt de Bosbeek ongeveer 1,5m 
boven het maaiveld. Zo gegraven in de 10de eeuw om de 
toenmalige abdij van Aldeneik van water te voorzien. Later 
in de 13de eeuw heeft ze mede de vestigingsplaats van 
Maaseik bepaald. 

Deze 3 beken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De Bosbeek zorgt voor kwelwater dat via een 
grachtensysteem in één van de andere 2 beken terecht 
komt. Het waterniveau van de Grote Plas en enkele 
kleinere poelen wordt geregeld via een tap op dit 
grachtensysteem. Het instandhouden van het historische 
watersysteem tussen de Bosbeek, de Witbeek en de 
Zanderbeek is noodzakelijk om een robuust natuurgebied 
te creëren. Dit natuurgebied is aangeduid als een 'hotspot' 
voor biodiversiteit en als beschermd landschap. 

Ten westen van het gebied ligt de Langerenmolen (16c) 
als onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Ten 
oosten van het gebied ligt de Wurfeldermolen.

Foto 2: Wurfeldermolen
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Foto 1: de Bosbeek in Maaseik-centrum (17a) Foto 2: recente ontwikkelingen langs de Bosbeek 

foto 1,2,3foto 1,2,3

Detailkaart voor de stadskern van Maaseik met aanduiding van mogelijke interventies  (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)
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Foto 3: einde van de Slachthuisstraat met uitzicht op de Bosbeekvallei

Centrum van Maaseik
In de stadskern van Maaseik staat de Bosbeekvallei 
onder een sterke bebouwingsdruk. Hierdoor dreigt de 
Bosbeek nog meer uit het stadsbeeld te verdwijnen. De 
ontwerpopgave focust op het verbreden en toegankelijk 
maken van de beekvallei (17a). 

Enerzijds om een veilige en belevingsvolle route voor 
zacht verkeer te realiseren doorheen het centrum. Deze 
route kan een alternatieve ontsluiting vormen voor de 
verschillende publieke programma's in de nabijheid van de 
Bosbeek. 

Anderzijds kan door het verbreden van de Bosbeek 
voldoende ruimte gegeven worden aan beekgebonden 
fauna en flora en kan een natte natuurverbinding 
gerealiseerd worden doorheen het stadscentrum van 
Maaseik. De Bosbeek kan als groenblauwe ader ook de 
woonkwaliteit versterken en verkoeling brengen.

Aan de monding van de Bosbeek wordt momenteel 
een project uitgewerkt om de Mynekom plas (18) naar 
een natuurgebied met zachte recreatie om te vormen 
(visvijver, wandelen, natuureducatie, …)
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4.  SELECTIE VAN DE 4 PILOOTPROJECTEN

Op basis van de input van de actoren werden door 
de stuurgroep, waarin de drie opdrachtgevers 
vertegenwoordigd waren, 4 pilootprojecten geselecteerd 
voor verdere uitwerking. De pilootprojecten werden 
geselecteerd op basis van de volgende criteria:

1. Gaat het project uit van een integrale aanpak?

De opdrachtgevers proberen geïntegreerde projecten 
te realiseren waarin meerdere disciplines aan bod 
kunnen komen. De baten die door deze projecten 
gerealiseerd kunnen worden, bestrijken bijgevolg 
meerdere werkdomeinen en disciplines. Het aantal 
ecosysteemdiensten dat door de actoren in de online 
bevraging werd opgelijst, is een goede indicator voor 
het integrale karakter van een project. Dit criterium 
is echter in het nadeel van projecten die gelegen zijn 
in gebieden die uitermate waardevol zijn voor één 
bepaalde sector (bijvoorbeeld Natura 2000 gebied 
of landbouwimpulisgebied) en waardoor moeilijker 
compromissen gesloten kunnen worden met andere 
sectoren. 

2. Kunnen brede samenwerkingsverbanden opgezet 
worden?

De haalbaarheid van het project hangt in sterke mate af 
van het draagvlak van de betrokken actoren. Zij moeten 
immers straks de realisatie van het project op zich nemen, 
en de voorgestelde maatregelen op het terrein realiseren. 
Projecten of projectgebieden die in de online bevraging 
door meerdere actoren werden opgegeven, scoren beter 
op dit criterium. 

3. Is het project voldoende wervend?

Niet enkel de betrokken actoren, maar ook derden 
(onwonenden van de Bosbeekvallei, bezoekers van 
het NPHK, ...) moeten aangesproken worden door het 
project, of tenminste de noodzaak of toegevoegde 
ervan kunnen inzien. De ecosysteemdienst "beperken 
overstromingsrisico" kan over het algemeen op een brede 
steun rekenen.

4. Vormt het project een meerwaarde voor de visie van 
het NPHK? 

Het masterplan 2040 voor het Nationaal Park Hoge 
Kempen is een breed gedragen document dat de 
opdrachtgevers ook onderschrijven. De pilootprojecten die 
een bijdrage leveren aan het masterplan, krijgen dan ook 
de voorkeur op projecten die dit niet doen.  Het strategisch 
belang van de Bosbeek voor het Nationaal Park Hoge 
Kempen ligt vooral in de verbindende rol van de Bosbeek. 

De Bosbeek rijgt potentieel immers alle deelgebieden 
van het National Park Hoge Kempen aan elkaar (zie ook 
figuur op blz 10), en kan zorgen voor robuustere en beter 
geconnecteerde natuurgebieden. 

5. Diversiteit van de projecten

De studieopdracht heeft als doel leerprocessen op te 
zetten waaruit lessen getrokken kunnen worden voor 
andere gelijkaardige projecten elders in de Bosbeek 
of in Vlaanderen. Door verschillende types projecten 
te selecteren in verschillende contexten (doortochten, 
corridors, natuurlijke omgevingen, stedelijke 
omgevingen,...) vergroot de leercurve.

6. Verbindende karakter van de projecten

Het pilootproject moet de bovenlokale, verbindende 
rol van de Bosbeek versterken, en niet enkel in 
ecologisch opzicht, maar ook in ruimtelijk opzicht, 
als landschappelijke drager van dorpskernen en open 
ruimtes. 

De volgende 4 pilootprojecten werden weerhouden:

Pilootproject 1 - Kleinbeek, Opglabbeek
Ontwerpend onderzoek naar een geïntegreerd project voor 
de Kleinbeek waarbij de beekvallei fungeert als recreatieve 
link tussen de dorpskern van Opglabbeek en de Bosbeek, 
en als gebied voor de buffering en zuivering van het 
beekwater.

Pilootproject 2 - Kasteelstraat, Opoeteren
Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om deze 
openruimteverbinding te versterken en concreet vorm 
te geven op het terrein. Hieraan gekoppeld een mogelijk 
toekomstscenario voor Louwel en Dorne: kan Bosbeek 
mee de identiteit (wonen in het Nationaal Park?) en de 
woonkwaliteit van deze kernen bepalen?  

Pilootproject 3 - Sportzone, Neeroeteren
Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om 
de Bosbeekvallei in en rond Neeroeteren in te zetten 
als recreatieve drager, gebied voor waterbuffering en 
-zuivering, en als onderdeel van de publieke ruimte.

Pilootproject 4 - Centrum, Maaseik 
Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om 
de Bosbeekvallei in Maaseik-centrum in te zetten als 
recreatieve drager en natte natuurverbinding. Concreet 
moet onderzocht worden hoe er meer ruimte voor de 
Bosbeek gecreëerd kan worden, en hoe ontwikkelaars 
meegenomen kunnen worden in deze visie. 
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Pilootproject 1 
Kleinbeek, Opglabbeek 

Pilootproject 2
Kasteelstraat, Opoeteren

Pilootproject 3
Sportzone, Neeroeteren

Pilootproject 4 
Centrum, Maaseik

Synthsekaart met pilootprojecten  (bron: Vlaanderen.be / geopunt.be)
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De Klaaskensmolen in Neeroeteren
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Deel 2: ontwerpend onderzoek 
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5.  VISIE OP DE INFRASTRUCTUUR IN DE BOSBEEKVALLEI

Analyse van het regionale wegennet

Het doel van het regionale wegennet is om de verschillende dorps- en stadskernen met elkaar 
en met het hoofdwegennet te verbinden (in dit geval de E314 in het zuiden). De Bosbeekvallei ligt 
grotendeels tussen de volgende wegen in die deel uitmaken van dit regionale wegennet:

- de N730 (Oudsbergen - As) ten westen van de Bosbeek;
- de N75 (As - Dilsen-Stokkem) ten zuiden van de Bosbeek;
- de N78 (Dilsen-Stokkem - Maaseik) ten oosten van de Bosbeek; 
- de N721 - N773 (Bree - Neeroeteren - Maaseik) ten noorden van de Bosbeek.

De maaswijdte van dit regionale wegennet wordt verkleind door een aantal tussenliggende 
regionale wegen die de Bosbeekvallei kruisen:

- de N730 in As;
- de N771 in Opoeteren;
- de N757 in Neeroeteren;
- de N773, de N762 en N78 in Maaseik.

De lengte van de Bosbeekvallei tussen As (N730) en Opoeteren (N771) bedraagt ongeveer 8,3 km, 
tussen Opoeteren en Neeroeteren (N757) ongeveer 3,75 km en tussen Neeroeteren en Maaseik 
(N773) ongeveer 5,6 km.
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Overzichtskaart van het regionale wegennet in de ruime omgeving van de Bosbeekvallei
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Analyse van het lokale wegennet

De maaswijdte van het regionale wegennet wordt nog verder verkleind door gemeentewegen. Deze 
wegen vormen tussen As en Neeroeteren een ladderstructuur. Deze ladderstructuur is opgebouwd 
uit twee wegen die aan weerszijden parallel lopen aan de beekvallei. Deze parallelle wegen worden 
met elkaar verbonden door tal van dwarswegen die de beekvallei kruisen. 

Deze ladderstructuur laat zeer efficiënte verplaatsingen toe omdat de maaswijdte van het lokale 
wegennet zeer klein is. Anderzijds zijn deze wegen belangrijke barrières voor fauna, zowel in de 
langs- als de dwarsrichting van de beekvallei, en zorgen ze voor relatief veel verharding in de 
beekvallei. Stroomafwaarts van Opoeteren is de barrièrewerking minder omdat de Zandstraat een 
beperkter profiel heeft gekregen en bovendien geknipt is voor gemotoriseerd verkeer.

Stroomafwaarts van Opoeteren hebben zowel de Weg naar Opoeteren aan de noordzijde van de 
beekvallei als de Kasteelstraat en Weg naar As aan de zuidzijde van de beekvallei een belangrijke 
verkeersfunctie. Deze wegen verbinden immers het centrum van Opoeteren met respectievelijk de 
centra van Opglabbeek en As.
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Overzichtskaart van het regionale en lokale wegennet in de omgeving van de Bosbeekvallei

Zandstra
at
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Visie voor het lokale wegennet: inrichten van een parkweg 

De barrièrewerking van het lokale wegennet kan sterk verminderd worden. Door het huidige 
wegprofiel te reduceren kunnen enkele wegen plaatselijk als parkweg ingericht worden. De 
oversteekbaarheid van deze wegen - zowel voor fauna als recreanten - kan hierdoor verbeterd 
worden, evenals de  verkeersveiligheid.

Een goede plek om het parkwegprofiel te introduceren is ter hoogte van de camping Zavelbos. 
Deze plek is een knooppunt in het recreatieve netwerk en in het ecologische netwerk: de camping 
is immers een belangrijk startpunt in het wandelnetwerk. Bovendien raakt de Duinengordel hier 
aan de Bosbeekvallei, en stroomt de Kattebeek hier in de Bosbeek. Daarnaast komen hier ook veel 
wegen samen omdat de Kasteelstraat hier de Bosbeekvallei kruist. 

Er wordt voorgesteld om de Kasteelstraat en de Weg naar Opoeteren in te richten als parkweg 
tussen de Wildbroekstraat en de Vossenstraat. Het profiel voor de parkweg wordt uitgewerkt in 
het tweede pilootproject 'Kasteelstraat', verderop in deze nota. De Bergeindestraat, die enkel een 
bedienende functie heeft voor de woningen, wordt geknipt ter hoogte van De Zavel.

Door deze ingrepen sluiten de openruimtegebieden in het noorden (Duinengordel) en in het zuiden 
beter aan op de Bosbeekvallei. Daarnaast wordt ook de barrièrewerking van de Kasteelstraat in 
de Bosbeekvallei gereduceerd. Tegelijk blijft de doorgaande verkeersbeweging tussen Opoeteren 
enerzijds en Opglabbeek en As anderzijds nog mogelijk.

Stapsgewijs kan ook de barrièrewerking van de woonstraten die de beekvallei kruisen gereduceerd 
worden door deze dwarsstraten ter hoogte van de vallei te knippen. Door het knippen van deze 
dwarse wegen nemen ook de verharding en de verkeersbewegingen doorheen de beekvallei af.

Bergeindestra
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Kasteelstraat

Weg naar Opoeteren
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Detailkaart van het regionale en lokale wegennet in de omgeving van de Bosbeekvallei
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Visie voor het lokale wegennet (lange termijn): knippen van de parkweg 

De barrièrewerking van de infrastructuur ter hoogte van de camping Zavelbos kan nog 
verder gereduceerd worden door ook de Weg naar Opoeteren te knippen ter hoogte van de 
Wildbroekstraat. 

Deze knip heeft een belangrijke impact op de doorgaande verkeersbeweging: enkel de Weg naar 
As (aan de zuidzijde van de beekvallei) neemt nu nog de doorgaande verkeersbeweging op tussen 
Opoeteren, As en Opglabbeek. Verkeer tussen Opoeteren en Opglabbeek moet nu via de N730 
omrijden.
 
Deze knip in de Weg naar Opoeteren kan pas doorgevoerd worden als verder stroomopwaarts 
alle dwarse wegen doorheen de beekvallei ook geknipt zijn. Anders zullen deze woonstraten als 
sluipwegen gebruikt worden, wat niet de bedoeling is.

De impact van deze knip op de verkeersafwikkeling tussen Opoeteren, Opglabbeek en As is 
bijgevolg groot, en moet verder onderzocht worden. Vandaag is er bovendien nog geen draagvlak 
bij de gemeenten Oudsbergen en Maaseik om de knip in de Weg naar Opoeteren in te voeren..

Bergeindestra
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Detailkaart van het regionale en lokale wegennet in de omgeving van de Bosbeekvallei
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Analyse van het lokale wandelnetwerk

In de ruimere omgeving van de Bosbeekvallei komt vandaag al een uitgebreid netwerk van 
wandelwegen voor. De wandelpaden zijn in roze weergegeven op de figuur hiernaast. Verschillende 
bewegwijzerde wandelroutes maken gebruik van deze paden. 

Deze wandelroutes zijn vaak gekoppeld aan grote openruimtegebieden zoals Duinengordel, 
Klaverberg of Bergerven. De Bosbeekvallei zelf is vandaag geen drager van een wandelroute, 
hoewel grote delen van de Bosbeek wel zijn opgenomen in de bestaande wandelroutes. 
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Detailkaart van wandelpaden in de omgeving van de Bosbeekvallei
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Visie op het lokale wandelnetwerk: realiseren van missing links

Door een aantal missing links te realiseren, kan plaatselijk de beleving van de Bosbeekvallei 
verbeterd worden. De talrijke molens die op de beek liggen, kunnen ook met elkaar verbonden 
worden zodat hun toeristisch potentieel beter uitgespeeld kan worden. 

Zodoende kan een aaneengesloten wandelroute langsheen de Bosbeek gerealiseerd worden die 
de verschillende dorpskernen en molens met elkaar verbindt. Deze wandelroute herwaardeert 
de beekvallei als verbindende landschappelijke en recreatieve structuur en kan als 'molenpad' 
gepromoot worden. Omdat de molens vandaag al knooppunten zijn in het fietsroutenetwerk, 
verknoopt het 'molenpad' ter hoogte van de molens ook met het fietsroutenetwerk..

De keuze van deze missing links dient wel omzichtig te gebeuren. Sommige delen van de 
Bosbeekvallei zijn in ecologisch opzicht te kwetsbaar en kunnen bijgevolg geen bijkomende 
verharding of verstoring van wandelaars verdragen. Op een aantal plaatsen zal het 'molenpad' dan 
ook bewust afstand bewaren tot de beekvallei.

Op de kaart hiernaast en op de volgende bladzijden zijn zes missing links aangeduid die kunnen 
bijdragen aan de realisatie van een aaneengesloten 'molenpad'. Drie van deze missing links worden 
verder als maatregel uitgewerkt in de pilootprojecten, de drie andere missing links worden als 
maatregel op de volgende bladzijden beschreven.
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Overzichtskaart van de missing links in de Bosbeekvallei
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Missing link 1 tussen Opglabbeek-centrum en de Bosbeekvallei (via de Kleinebeek)
Deze missing link sluit het centrum van Opglabbeek (Dorpsplein) aan op het bestaande wandelnetwerk van RLKM in 
de vallei van de Kleinebeek en bij uitbreiding op de vallei van de Bosbeek. Vandaag kan men vanuit het centrum van 
Opglabbeek via de Centrumstraat en Vinkenkantstraat op het wandelnetwerk van RLKM aansluiten, maar deze route is 
weinig direct en weinig aantrekkelijk.

Momenteel werken de provincie Limburg en VMM een haalbaarheidsstudie uit om meer ruimte voor water te creëren in 
de vallei van de Kleinebeek. De realisatie van de missing link kan in deze studie verder onderzocht worden. 

Deze missing link wordt verder uitgewerkt in pilootproject 1 'Kleinebeek, Opglabbeek' 

Aanduiding van missing link 1 in de Bosbeekvallei (rode stippellijn)



57

Situering van missing link 1 in de Bosbeekvallei

1

Kleinebeek

Opglabbeek-centrum
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Missing link 2 tussen de Tipstraat en de Diepestraat
Deze missing link verbindt de wandelroute tussen de Kleinebeekvallei en de camping Zavelbos met het wandelnetwerk 
in Dornerheide, en dit via de Bosbeekvallei. Deze missing link passeert langs een drietal weekendverblijven die nog 
in private eigendom zijn (zie foto's op de volgende bladzijden). Het verwerven van deze weekendverblijven is een 
randvoorwaarde voor het realiseren van de missing link.

Camping Zavelbos

Dornerheide

Opglabbeek

Aanduiding van missing link 2 in de Bosbeekvallei (rode stippellijn)
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Situering van missing link 2 in de Bosbeekvallei

2

Kleinebeek

Bosbeek

Slagmolen

Louwel

Dorne
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Bestaande toestand weekendverblijven aan de Tipstraat
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Missing link 3 tussen de Jaenendijk en de Dorpermolen
Deze missing link vormt een aantrekkelijke wandelroute tussen de Jaenendijk en het centrum van Opoeteren 
(Dorpermolen) en een alternatief voor de Schoolstraat. In westelijke richting kan via de Jaenendijk en de Rietstraat naar 
de camping Zavelbos gewandeld worden.

Momenteel is de Jaenendijk nog een fietspad. De Jaenendijk kan als knuppelpad voor enkel voetgangers ingericht 
worden, zodat ook hogere waterstanden in de beekvallei geen probleem vormen. De Berkendijk, wat verderop naar 
het zuiden, kan dan als fietsverbinding dwars door de beekvallei fungeren. De Berkendijk is vandaag trouwens ook al 
opgenomen in het fietsroutenetwerk.

De missing link kan aangelegd worden samen met de vistrap aan de Dorpermolen die binnen afzienbare tijd door de 
VMM gerealiseerd zal worden. Het onderhoudspad dat naar deze vistrap leidt loopt parallel aan de Oude Loop (laagste 
punt van de vallei) en kan perfect als wandelpad fungeren. Verdere afstemming met VMM voor de aanleg van dit 
onderhoudspad is dan ook noodzakelijk.

3 scenario's om de N771 in Opoeteren-centrum verkeersvrij over te steken
Om wat verder stroomafwaarts de N771 in het centrum van Opoeteren veilig te kunnen oversteken, kan een 
ondertunneling gerealiseerd worden in het verlengde van de missing link (1). Deze ondertunneling kan als 
wandelpad en ecoduct functioneren. Deze oplossing is technisch complex, maar biedt het voordeel dat de 
flessenhals van de Fortstraat en N771 op de Bosbeek kan opgelost worden. Verdere afstemming met het 
soortenbeschermingsprogramma voor de otter is voor deze ingreep noodzakelijk. Een referentievoorbeeld voor deze 
oplossing is weergegeven op de volgende bladzijden. Een alternatief om de N771 over te steken kan meer zuidwaarts 
gerealiseerd worden, in het verlengde van de Dorperberg (2). De N771 is hier een viertal meter uitgesneden in de 
zuidelijke flank van de Bosbeekvallei (zie schematische voorstelling op de volgende bladzijde). Deze oversteekplaats 
kan ook ingericht worden zodat ze als voetgangersbrug en als ecoduct gebruikt kan worden. 

Een derde plaats om de N771 over te steken kan gerealiseerd worden in het verlengde van de Jonkersweg (2). Hier 
moet echter voldoende hoogte gehaald worden om de N771 veilig te kunnen oversteken (zie schematische voorstelling 
op de volgende bladzijde).

Camping Zavelbos

(2)

(3)

(1)

Aanduiding van missing link 3 in de Bosbeekvallei en van 3 mogelijke locaties om de N771 verkeersvrij over te steken (rode stippellijn)
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Situering van missing link 3 in de Bosbeekvallei

3
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Optie 2: verlenging van het voetpad naar Dorperberg 

Optie 1: ondertunneling van de N771 (referentiebeeld Aviemore - Schotland)

N771
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Optie 3: aansluiting op bestaande voetpad thv Jonkersweg

N771
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Missing link 4 tussen de Volmolen en de Beemdstraat
Deze missing link verbindt het wandelpad dat vertrekt aan de Volmolenstraat in noordoostelijke richting tot aan de 
Beemdstraat. Vandaag loopt dit pad dood in de velden. 

Om de aantrekkelijkheid van deze missing link nog te vergroten, kan de Beemdstraat tussen de bestaande woningen 
en de Ketelstraat als wandelpad aangelegd worden. Gemotoriseerd verkeer wordt in dit geval geweerd. Op deze manier 
kan ook het boscomplex in de hoek van de Ketelstraat en de Beemdstraat beter aansluiten op de vallei van de Witbeek 
en de Bosbeek. Dit boscomplex is in eigendom van Natuurpunt. 

De gronden waarop de missing link is ingetekend zijn echter in private eigendom en dienen dus nog verworven te 
worden om de missing link aan te kunnen leggen.   

 

Volmolen

Aanduiding van missing link 4 in de Bosbeekvallei (rode stippellijn) en het  deel van de Beemdstraat dat als wandelpad kan aangelegd 
worden (rode arcering)
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Situering van missing link 4 in de Bosbeekvallei

4
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Aanduiding van missing link 5 in de Bosbeekvallei (rode stippellijn)

Missing link 5 tussen de Leverenmolen en het centrum van Neeroeteren
Deze missing link verbindt de Leverenmolen aan de Ketelstraat met het centrum van Neeroeteren via het Eilandje en 
Sportzone De Borg. Deze missing link omvat in feite drie onderdelen, namelijk een wandelpad tussen de Ketelstraat 
en de Ziepstraat (1), een voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van het Eilandje (2) en een wandelpad 
tussen de sportzone De Borg en Kleeskensveld (3).

Het wandelpad tussen de Ketelstraat en de Ziepstraat zou gerealiseerd kunnen worden in het kader van het 
gecontroleerd overstromingsgebied waarvan VMM de haalbaarheid momenteel nog onderzoekt. De voetgangersbrug 
kan gerealiseerd worden in het kader van de uitbouw van de nieuwe poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen (Poort 
'Bergerven'), en het wandelpad tussen de sportzone de Borg en Kleeskensveld kan gerealiseerd worden door het 
recht van doorgang van VMM langs de Bosbeek uit te breiden of door een recht van doorgang op te leggen aan de 
ontwikkeling van het achteringelegen binnengebied.  

Deze missing link komt verder nog aan bod in het pilootproject 3 'Sportzone, Neeroeteren'.
 

Leverenmolen

De Borg

Eilandje

(2)

(3)

(1)
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Situering van missing link 5 in de Bosbeekvallei
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Missing link 6 tussen de Weertersteenweg en de Venlosesteenweg in Maaseik-centrum
Deze missing link verbindt de Weertersteenweg met de Venlosesteenweg langsheen de Bosbeek op. Deze missing link 
is meer dan enkel een route voor zacht verkeer. Deze missing link draagt ertoe bij dat de Bosbeek terug op het voorplan 
komt in de stadsstructuur van Maaseik. Gelet op het strategische belang van deze missing link (en de inrichting van 
het volledige binnengebied tussen de Van Eycklaan en de Burgemeester Philipslaan), werd hiervoor een pilootproject 
uitgewerkt. Deze missing link wordt verder toegelicht in het pilootproject 4 'Centrum, Maaseik' . 
 

Aanduiding van missing link 6 in de Bosbeekvallei (rode stippellijn)
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Situering van missing link 6 in de Bosbeekvallei
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Overzicht van de maatregelen voor de infrastructuur in de Bosbeekvallei

 Maatregel 1: herinrichting van de parkweg

Zie pilootproject 2 'Kasteelstraat, Opoeteren'

Maatregel 2: knippen van de dwarswegen in de Bosbeekvallei

Wat?

Knippen van de lokale dwarswegen en ontharden van de beekvallei om meer capaciteit voor waterbuffering te creëren 
en de landschappelijke en ecologische samenhang van de beekvallei in de lengterichting te versterken. 

Het knippen van dwarswegen kan ook ruimte vrijmaken voor natuurontwikkeling, zachte recreatie of 
infrastructuurwerken ikv waterbeheersing. 

Als een harde knip geen optie is, kan ook met alternatieve oplossingen gewerkt worden om gemotoriseerd verkeer 
doorheen de beekvallei te beperken, zoals bijvoorbeeld het voorzien van tractorsluizen.   

Vervolgstappen?

Voor het knippen van de dwarswegen in de Bosbeekvallei moet een globale visie en fasering uitgewerkt worden. 
Deze fasering moet afgestemd worden op de gemeentelijke fasering voor de herinrichting van gemeentewegen (ikv 
onderhoud en/of rioleringswerken) en op eventuele infrastructuurwerken door derden (bijvoorbeeld door Aquafin). 
Daarnaast moet een participatietraject uitgewerkt worden met de bewoners om bijvoorbeeld aan de hand van 
proefopstellingen en tijdelijke inrichtingen de knips te evalueren.

Piloot voor de maatregel?

Gelet op het lokale karakter van de maatregelen zijn de gemeentes As, Oudsbergen en Maaseik de meest aangewezen 
partijen om deze maatregel op te nemen.

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen
- Gemeente Maaseik
- Subsidies voor onthardingsprojecten

Maatregel 3: realiseren van de missing link 1 tussen Opglabbeek-centrum en de Bosbeekvallei

Zie pilootproject 1 'Kleinebeek, Opglabbeek'
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Maatregel 4: realiseren van de missing link 2 thv de Tipstraat

Wat?

Het verbinden van de wandelroute tussen de Kleinebeekvallei en de camping Zavelbos met het wandelnetwerk in 
Dornerheide via de Bosbeekvallei.

Vervolgstappen?

Verder overleg en afspraken zijn nodig tussen de gemeente Oudsbergen en Natuurpunt om enerzijds de 
weekendverblijven op deze missing link te verwerven en om anderzijds de een wandelverbinding aan te leggen en te 
beheren tussen de Tipstraat en de Diepestraat.

Piloot voor de maatregel?

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zal als coördinator voor het realiseren van de missing links optreden.

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen  
- Natuurpunt
- Verwervingssubsidie lopende  Strategisch Project Nationaal park Hoge Kempen 20-40 (verder te onderzoeken)
- Projectsubsidies Natuur 2021- Blue Deal

Maatregel 5a: realiseren van de missing link 3 tussen de Jaenendijk en de Dorpermolen 

Wat?

Een aantrekkelijke en verkeersvrije wandelroute tussen de Jaenendijk en het centrum van Opoeteren als alternatief voor 
de Schoolstraat.

Vervolgstappen?

Realiseren van de missing link (via het onderhoudspad voor VMM) ikv de realisatie van de vistrap aan de Dorpermolen.

Opheffen van de Jaenendijk als fietspad (fietsers kunnen de Berkendijk gebruiken) en aanleg van een knuppelpad voor 
wandelaars op de Jaenendijk.

Piloot voor de maatregel?

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zal als coördinator voor het realiseren van de missing links optreden.

Financiering?

- Gemeente Maaseik  
- VMM (reguliere middelen voor de aanleg van een onderhoudspad)
- Natuurpunt
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Maatregel 5b: realisatie van een voetgangersdoorsteek (met ecoduct) over of onder de N771 

Wat?

Realiseren van een veilige oversteekmogelijkheid voor voetgangers over de N771 in Opoeteren. Daarnaast kan deze 
oversteek gekoppeld worden aan een ecoduct, zodat ook de barrièrewerking van de N771 voor fauna gereduceerd kan 
worden. 

Vervolgstappen?

Haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een oversteekmogelijkheid/ecoduct over de N771 in Opoeteren-centrum. 
Verdere afstemming met o.a. het soortenbeschermingsprogramma voor de otter is voor deze maatregel noodzakelijk.

Piloot voor de maatregel?

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zal als coördinator voor het realiseren van de missing links optreden.

Financiering?

Financiering  voor deze maatregel moet nog verder onderzocht worden ikv het haalbaarheidsonderzoek

Maatregel 6: realiseren van de missing link 4 tussen de Volmolen en de Beemdstraat

Wat?

Realiseren van een aantrekkelijke wandelroute tussen de Volmolen en de Neermolen als alternatief voor de 
Bergerstraat.

Vervolgstappen?

Gronden verwerven zodat het bestaande pad dat vertrekt in de Volmolenstraat kan doorgetrokken worden tot in de 
Beemdstraat. Daarnaast moet de Beemdstraat gedeeltelijk opgeheven worden voor het gemotoriseerde verkeer.

Piloot voor de maatregel?

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zal als coördinator voor het realiseren van de missing links optreden.

Financiering?

- Gemeente Maaseik  
- Natuurpunt
- Verwervingssubsidie lopende  Strategisch Project Nationaal park Hoge Kempen 20-40 (verder te onderzoeken)
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Maatregel 7: realiseren van de missing link 5 tussen de Leverenmolen en het centrum van Neeroeteren

Zie pilootproject 3 'Sportzone, Neeroeteren'

Maatregel 8: realiseren van de missing link 6 doorheen het centrum van Maaseik

Zie pilootproject 4 'Centrum,- Maaseik'
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6.  PILOOTPROJECT 1:  KLEINEBEEK,  OPGLABBEEK

1

Wadi/retentiezone

Waterretentie

Entree tot de vallei

Belangrijke punten

Het bestaande molen pad

Het nieuwe molen pad

Ontwerpend onderzoek

De projectzone voor het 1ste pilootproject is gelegen 
in het centrum van Opglabbeek. Hier, ter plaatse van 
het Dorpsplein, komt de Kleinebeek aan de oppervlakte 
en start het verval richting de grotere beekvallei van de 
Bosbeek. De Kleinebeek steekt als een groenblauwe 
vinger tot diep in de dorpskern, een kwaliteit die vandaag 
de dag weinig tot niet ingezet wordt. 

Hoofdambitie van dit pilootproject is om de groenblauwe 
dooradering van de Kleinebeek zichtbaar en beleefbaar 
te maken, en dit te doen door enerzijds het Dorpsplein 
klimaat- en wateradaptiever in te richten en anderzijds 
te zorgen voor een directe verbinding met de 
Kleinebeekvallei. 



77

PROJECTZONE
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Ecosysteemdiensten
De ecosysteemdiensten waar op wordt ingezet 
in dit pilootproject zijn het beperken van de 
overstromingsrisico's, het bevorderen van de groene 
recreatie, de verbetering van de waterkwaliteit en de 
symbolische waarde (Opglabbeek-centrum als bron van 
de Kleinebeek).Ecosysteemdienst Maatregel
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Ecosysteemdienst Maatregel
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Bestaande situatie 

Voorgestelde situatie 

Uitgangspunten
Binnen dit pilootproject worden 4 uitgangspunten gedefinieerd die van toepassing zijn om een zichtbare en beleefbare 
beekvallei te ontwikkelen. Deze zijn als volgt:

1. Genereuze entree tot Kleinebeekvallei: vandaag ligt de Kleinebeek verstopt achter lintbebouwing en 
verkavelingen. Zonde, want de beek ligt letterlijk op een tiental stappen van het Dorpsplein. Door een entree te 
creëren tussen de lintbebouwing in ontstaat een opening naar het landschap. Dit uitgangspunt draagt bij aan de 
ecosysteemdiensten'groene recreatie' en 'symbolische waarde'.

2. De Kleinebeek heeft haar bron in het dorpscentrum: een herinrichting van het Dorpsplein heeft de unieke kans 
om als win-win situatie ingezet te worden. Door het plein op klimaatadaptieve wijze in te richten, het water op te 
vangen, vertragen en uiteindelijk niet richting riool maar richting de Kleinebeek te sturen, ontstaat er minder kans 
op overstromingen en overstorten (want minder last op riolering) en meer doorspoeling in de Kleinebeek wat de 
waterkwaliteit verbetert. Dit uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdiensten 'overstromingsrisico', 'waterkwaliteit' 
en 'symbolische waarde'.

3. Waterbufferingszones inrichten als continu, ecologisch waterlandschap: waterbufferingszones zijn een instrument 
bij uitstek om interessant plas-dras gebieden te gaan creëren voor specifieke fauna en flora. Daarnaast hebben deze 
gebieden vaak een hoge beeldkwaliteit die de beleving van voorbijgangers verhoogt. Dit uitgangspunt draagt bij aan de 
ecosysteemdiensten 'bescherming natuur' en 'groene recreatie'.

4. Een continue, recreatieve wandellus vanuit het centrum: als laatste kan de Kleinebeek ook ingezet worden als 
ruggengraat voor een laagdrempelige wandelroute. Op deze manier ontstaat er een directe verbinding met de 
Bosbeekvallei, maar ook op kleiner schaalniveau kan de Kleinebeek ingeschakeld worden in een korte lus voor de 
inwoners van het dorp. Dit uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdiensten'groene recreatie' en 'symbolische 
waarde'.
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REFERENTIE WATERADAPTIEF DORPSPLEIN © Agence Babylone - Riverside Square (FR)

In dit plein wordt het hemelwater in verschillende wadi’s 
opgevangen, geïnfiltreerd en vertraagd alvorens het 
afgevoerd wordt naar de aangrenzende rivier. Zo gaat er 

meer hemelwater terug de grond in in plaats van dat het 
snel afstroomt en via de riolering weer verdwijnt

Klimaatadaptief dorpsplein
Het Dorpsplein biedt een grote mogelijkheid om klimaatadaptief in te richten. 
Vandaag wordt de openbare ruimte te eentonig ingezet voor enkel parkeren en 
is de verharding niet waterdoorlatend. Met enkele relatief eenvoudige ingrepen 
zoals een waterdoorlatende verharding en ruimte geven aan opgaand groen, 
ontstaat er al een heel ander beeld. Grotere interventies, zoals het plaatsen 
van ondergrondse kratten of oppervlaktewadi's kan de robuustheid tegen 
piekbuien en overstromingen nog verder vergroten. 
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Infiltratie zone:
Bestrating, Kandla platinnen, kleur:
grijs, natuurruw, afm.: 100mm x
100mm x 100mm; 6 mm met zand
gevulde voegen, Leverancier: t.b.v
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Leverancier: t.b.v
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Klimaatadaptief parkeren
Op de foto linksonderaan is een detail te zien van de holle 
kratten die onder het maaiveld van de parking geplaatst 
kunnen worden. Hierboven wordt nog een toplaag voorzien 
waarop geparkeerd kan worden. De holle ruimte die zo 
gecreëerd wordt, fungeert als buffer voor de opvang van 
hemelwater op piekmomenten. Gezien de relatief grote  
oppervlakte van het Dorpsplein, kan een beperkte ophoging 
met kratten toch voor een belangrijke buffercapaciteit zorgen.
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Water beleefbaar maken in de straat
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Entrees naar de Kleinebeekvallei
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REFERENTIE WATERLANDSCHAPSBEHEER © Strootman - Drentsche AA (NL)

In de Drentsche AA werd een visie opgesteld rond 
duurzaam waterbeheer. Specifieke zones die mogen en 
kunnen overstromen werden zodanig ingericht dat ze 
de ecologische kwaliteiten bevorderen en een 

verbetering voortbrengen voor fauna en flora. 
Elementen in het landschap maken deze beekvallei 
beleefbaar en verzorgen het recreatieve aspect. 

Waterretentiezones
Tijdens het schrijven van deze studie wordt er ook 
door de VMM en de provincie onderzocht welke 
gebieden geschikt zijn om water in te bergen. Belangrijk 
bij de keuze hiervan is niet enkel om de technische 
geschiktheid (bodemgesteldheid, bestaande fauna en 
flora, topografische hoogtes) te onderzoeken, maar 
daarnaast ook te kijken naar de ruimtelijke en ecologische 
meerwaarden die een retentiebekken op een bepaalde 
plek kan teweegbrengen. 
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REFERENTIE WANDELPAD IN BEEKVALLEI © Agence Territoires - River Norges (FR)

Deze houten vlonder maakt een beekvallei in Frankrijk 
toegankelijk en zorgt ervoor dat ook hier verschillende 

waterstanden mogelijk zijn zonder de toegankelijkheid 
ervan te hypothekeren. 

Vlonderpad met zitplekken aan de beekvallei

Wandelpad door het groen

Vlonderpad parallel aan het water
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Structuur Nationaal Park
De Kleinebeekvallei maakt officieel geen deel uit van 
het Nationaal Park Hoge Kempen. Toch is het sterk 
aanbevolen om bewoners bewust en attent te maken 
op het feit dat ze dicht bij zo'n waardevolle groenblauwe 
structuur wonen. Een vergroening in de straatprofielen, of 
zelfs al maar een specifieke aanduiding op de wegenis, 
kan een doodnormale straat transformeren tot een 
bijzondere weg.  

Naast de bestaande infrastructuur kan er ook nieuwe 
parkinfrastructuur toegevoegd worden om de beekvallei 
herkenbaarder en beleefbaarder te maken. Plekken 
aan de toekomstige waterbergingszones zijn ideaal als 
rustmoment, recreatieve plek aan het water of bijzondere 
schakel tussen verschillende wandelpaden. 

Kleinebeekstraat - VOOR

Vinkenkantstraat - VOOR

Kleinebeekstraat - NA

Vinkenkantstraat - NA
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mogelijke locatie voor een 
publieke plek aan het water
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Overzicht van de maatregelen voor het pilootproject 1 'Kleinebeek, Opglabbeek'

Maatregel 3: realiseren van de missing link 1 tussen Opglabbeek-centrum en de Bosbeekvallei

(Zie ook maatregelen voor de infrastructuur in de Bosbeekvallei)

Wat?

Het verbinden van het centrum van Opglabbeek (Dorpsplein) via een aantrekkelijke wandelroute met het bestaande 
wandelnetwerk van RLKM in de vallei van de Kleinebeek.

Vervolgstappen?

Aankoop van de garage aan het Dorpsplein en realisatie van de doorsteek voor zacht verkeer tot in het binnengebied.

Realisatie van het project aan de Hoeverkerkweg met de doorsteek voor zacht verkeer naar het binnengebied.

In overleg met de grondeigenaars de interessantste en meest haalbare wandelroute realiseren in het binnengebied tot 
aan de Broekstraat.

Piloot voor de maatregel?

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zal als coördinator voor het realiseren van de missing links optreden.

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen
- VMM (voorstudie/voorontwerp ikv het lopende haalbaarheidsonderzoek)
- doorsteek maakt deel uit van de ontwikkeling van het project aan de Hoeverkerkweg 
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Maatregel 9: heraanleg van het Dorpsplein ikv waterretentie

Wat?

Geïntegreerde heraanleg van het Dorpsplein met als doel het vergroten van de buffercapaciteit, de vertraagde 
afvoer van hemelwater op piekmomenten en het visualiseren van de (historische) link tussen de dorpskern en de 
Kleinebeekvallei.

NB. de heraanleg van het Dorpsplein alleen volstaat niet om op piekmomenten voldoende buffercapaciteit te hebben 
om overstort van vervuild water in natuurgebied te vermijden. Ook elders in het centrum moet naar bijkomende 
buffercapaciteit gezocht worden.   

Vervolgstappen?

Uitvoeringsstudie voor de heraanleg van het Dorpsplein

Heraanleg van het Dorpsplein

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Oudsbergen

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen  
- Subsidies voor onthardingsprojecten

Maatregel 10: herinrichting van de woonstraten in de vallei van de Kleinebeek

Wat?

Geïntegreerde heraanleg van de straten in de vallei van de Kleinebeek met als doel het ontharden van de 
Kleinebeekvallei, het vergroten van de beeldkwaliteit en de ecologische waarde van de woonstraten en het vergroten 
van de bewustwording bij de bewoners van de ecologische waarde van de beekvallei. 

Vervolgstappen?

Uitvoeringsstudie voor de heraanleg van de woonstraten

Heraanleg van de bermen

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Oudsbergen

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen  
- Subsidies voor onthardingsprojecten
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Maatregel 11: realiseren van een verblijfsplek aan de Kleinebeekstraat

(Zie ook maatregelen voor de infrastructuur in de Bosbeekvallei)

Wat?

De belevingswaarde van de vallei van de Kleinebeek vergroten door het realiseren van een publieke verblijfsplek

Vervolgstappen?

Verder uitwerken van een inrichtingsvoorstel voor de verblijfsplek tot op voorontwerpniveau (ikv studie VMM/Provincie)

Verder uitwerken van een uitvoeringsontwerp voor de verblijfsplek en realisatie

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Oudsbergen

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen
- VMM (voorstudie/voorontwerp ikv het lopende haalbaarheidsonderzoek)  
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RAAMWERKKAART PILOOTPROJECT 1
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waterinfiltratie

waterretentie

waterinfiltratie op pleinruimte

Ecologische oever

fauna passage

natuurherstel

verblijfszone

toegankelijke route

poort tot landschap

fietsroute

Voorgestelde recreatieve molen 
route

Nieuwe recreatieve route
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7.  PILOOTPROJECT 2:  KASTEELSTRAAT,  OPOETEREN

Landschapsrand rond camping

Gedegradeerde straat met langzaam verkeer 

Downgraden van straten type 2

Ecologische oversteek

Instappunt Nationaal Park 

Recreatieroute

Point of Interest

2

1

Ontwerpend onderzoek

De projectzone voor het 2e pilootproject is gelegen 
tussen Opglabbeek, As en Neeroeteren, ter hoogte van 
de Kasteelstraat. Hier ligt een grotere landschappelijke 
opgave vermits het de kruising omvat tussen de 
zandduinen van Oudsbergen, de bossen van het 
Middenplateau en de natte Bosbeekvallei die hier dwars 
doorheen loopt. Grote wegeninfrastructuren (zoals 
de Kasteelstraat) snijden doorheen deze waardevolle 

landschappen en versnipperen de verbinding tussen 
beiden. 

Hoofdambitie van dit pilootproject is om te onderzoeken 
hoe infrastructuur deels gedowngrade kan worden 
zonder haar primaire functie te ontnemen. Daarnaast 
ook hoe rafelranden van dorpen (zoals Louwel en Dorne) 
interessanter ingericht kunnen worden op ruimtelijk en 
ecologisch niveau, om zo een betere overgang tussen 
dorp en landschap mogelijk te maken. 
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PROJECTZONE



Ontwerpend onderzoek Bosbeek 98

Ecosysteemdiensten
De ecosysteemdiensten waar op wordt ingezet in dit 
pilootproject zijn het bevorderen van de groene recreatie, 
het versterken van de natuurwaarden en het beschermen 
van natuurlijk erfgoed (culturele dienst) en van de natuur 
(regulerende dienst)

Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
dmv beheer en educatie

Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
dmv beheer en educatie

Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

C1 C2

C3 C4

C1 C2

C3 C4
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Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
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Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
dmv beheer en educatie

Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

R9

R12R11

R10

C1 C2

C3 C4
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1. Recreatief-ecologische landschapsverbinding van 
duinen via beekvallei tot bossen

2. infrastructurele barrières downgraden 
tot verbindende parkwegen

3. bestaande recreatie infrastructuur koppelen, 
efficiënter inzetten en beter inbedden in het landschap

4. private eigendommen bewustmaken 
dat ze te gast zijn in nationaal park 

en daarnaar inrichten

Bestaande situatie 

Voorgestelde situatie 

Uitgangspunten
Binnen dit pilootproject worden 4 uitgangspunten gedefinieerd die van toepassing zijn om een sterkere relatie / 
verbinding te voorzien tussen verschillende landschapstypes. Deze zijn als volgt:

1. Recreatief-ecologische landschapsverbinding van duinen via beekvallei tot bossen: het feit dat er zoveel rijke types 
landschappen samenkomen op een beperkte oppervlakte levert zeer interessante leefomstandigheden op voor fauna 
en flora. Een goede en robuuste verbinding tussen deze landschapstypes is van belang om de ecologische verbinding 
te maximaliseren. Dit uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdiensten 'natuurlijk erfgoed' en 'bescherming natuur'.

2. Infrastructurele barrières downgraden tot parkwegen: wegenissen spelen een belangrijke rol in de versnippering 
van het landschap. Bestaande infrastructuur downgraden en omvormen tot parkwegen heeft verschillende voordelen. 
Enerzijds versterken ze de relatie tussen het groen aan weerszijden van de weg, anderzijds krijgen de wegen een 
veiliger en iconischer profiel met meer focus voor fiets en voetganger. Dit uitgangspunt draagt zowel bij aan de 
ecosysteemdienst 'bescherming natuur' als 'groene recreatie'.

3. Bestaande recreatieve infrastructuur koppelen, efficiënter inzetten en beter inbedden in het landschap: binnen de 
onderzoekszone ligt een grote camping, wordt er een instappunt voor het Nationaal Park voorzien etc. Deze recreatieve 
infrastructuur heeft er baat bij goed ingebed en verbonden te zijn met het landschap, omdat dit de belevingswaarde 
voor de recreanten vergroot. Vandaag de dag vormen ze eerder littekens dan versterkers van het groen. Dit 
uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdienst  'groene recreatie'.

4. Private eigendommen bewust maken dat ze te gast zijn in het Nationaal Park en daarnaar inrichten: vele private 
eigenaars hebben weinig besef van de waardevolle natuurlijke leefomgeving waarin ze wonen. Het feit dat er gewoond 
mag en kan worden op zo'n bijzondere locatie, zo dicht bij de Bosbeekvallei, brengt ook verantwoordelijkheden met 
zich mee, zoals het natuurinclusief inrichten van tuinen en niet de rug richting de beekvallei keren. Een goede connectie 
met het landschap verhoogt niet enkel de woonkwaliteit voor de bewoners, maar ook de belevingswaarde van het 
landschap voor recreanten en de ecologische waarde van de valleiranden. Dit uitgangspunt draagt dus bij aan de 
ecosysteemdiensten  'groene recreatie', bescherming natuur' en 'symbolische waarde'.
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Bosbeekvallei als schakel
De Bosbeekvallei vormt niet enkel in de lengterichting een belangrijke 
ecologische corridor, maar kan ook in de dwarsrichting optreden als 
onmisbare schakel tussen de Duinengordel en de bossen en weilanden van 
het Middenplateau. 
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Diffuse overgang bossen - weilanden
Tussen de bossen van het Middenplateau liggen vandaag de dag enkele open 
weilanden die intensief voor de landbouw gebruikt worden. Deze weilanden 
kennen weinig biodiversiteit en ecologische meerwaarde. Door de randen 
te verruigen met struikwallen en struwelen die de overgang tussen gras en 
bos beter inzetten, ontstaan er zeer interessante milieus voor fauna en flora. 
Deze zones zijn het interessantst voor ecologisch leven. Zo ontstaat er een 
gevarieerd bos - grasweide landschap zonder het landbouwgebruik teniet te 
doen. 
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Diffuse overgang Bosbeek - bos
Ook tussen de bossen en het bekenlandschap bestaat er vandaag de dag 
een harde grens. Door het inrichten van retentiezones, plasdrasgebieden en 
het aanplanten van diverse boomsoorten kan ook deze overgang geleidelijker 
plaatsvinden. 
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Weg naar Opoeteren
De verbindingswegen tussen Louwel en Opoeteren 
vormen barrières voor de fauna en flora in de 
omgeving. Zeker te midden van een Nationaal Park 
zou de voetganger en fietser, samen met plant en dier, 
op de eerste plaats moeten staan. Door bestaande 
straatprofielen optimaler in te richten, ontstaat er een 
gunstigere ecologische situatie, maar ook een hogere 
beeldkwaliteit. 

In de Weg naar Opoeteren kan het profiel versmald 
worden en door het aanbrengen van fietssuggestiestroken 
kan ook meer plaats gegeven worden aan de fietser. De 
wandelpaden kunnen halfverhard en waterdoorlatend 
worden, en zo krimpt de verharde breedte van het profiel 
van 10m naar 6m in totaal. 
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Kasteelstraat
De Kasteelstraat vormt een diagonale as die de Weg naar 
Opoeteren verbindt met de Weg naar As. Ze snijdt dwars 
doorheen de Bosbeekvallei en wordt aan beide zijden 
geflankeerd door bossen en natte gebieden. 

Om deze weg beter in haar context in te passen, wordt 
voorgesteld na te denken over een fietsstraat waar de fiets 
prioritair is, zodat de Kasteelstraat ook een recreatieve 
noord-zuid verbinding kan vormen tussen Duinengordel 
en bossen van het Middenplateau. Zo kunnen de twee 
zeer smalle fietspaden aan weerszijden van de weg ook 
opgeheven worden. Eventueel kunnen deze fietspaden 
vervangen worden door een natuurlijk wandelpad (hoewel 
er al voldoende alternatieve routes voor wandelaars in de 
onmiddellijke omgeving beschikbaar zijn). 

kasseistrook
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Louwel en Dorne
De twee gehuchten van Louwel en Dorne liggen aan 
weerszijden van de Bosbeekvallei. Beiden hebben een 
unieke ligging maar gaan vandaag de dag niet de relatie 
met de vallei aan. De Bosbeek wordt beschouwd als een 
achterkant, en niet als een bijzondere voorzijde van het 
dorp. 

Met de introductie van het mogelijke Molenpad ontstaat 
er ook voor Louwel en Dorne een mooie kans om 
het wandelnetwerk uit te breiden en te versterken. 
Kleinschalige buurtroutes en toegang tot het landschap 
blijken in deze tijden meer dan ooit noodzakelijk. 
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Huidige situatie
Vandaag de dag richten de woningen en tuinen zich niet 
naar de Bosbeekvallei. Vaak worden perceelsgrenzen 
volledig omheind of staan er achteraan in de tuin 
bergingen of garages. Dit zorgt ervoor dat de rand tussen 
de Bosbeekvallei en het dorp zeer hard, onaangenaam en 
doods is. 

Stap 1 - ecologisch inrichten tuinranden
Door het vervangen van hekwerken door hegstructuren 
ontstaan er al veel interessante ecologische condities 
en krijgen wandelpaden ook een hogere beeldkwaliteit. 
Bergingen en garages zouden beter dichter tegen de 
hoofdweg ingeplant worden om zo extra infrastructuur en 
verharding te vermijden. 

Stap 2 - collectief buurtpark
Een mogelijke stap in het opwaarderen van de valleirand 
is dat private gronden ingewisseld worden binnen een 
collectief model en er een aangenaam buurtpark voor 
bewoners ontstaat, aan de rand van de Bosbeekvallei. Zo 
ontstaat er ruimte voor ontmoeting en buurtactiviteiten op 
een steenworp van de beekvallei.  
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REFERENTIE INSTAPPUNT NATIONAAL PARK © HochC - Wald Klima (DE)

Dit informatiepunt en instappunt bevat fietsenstallingen, 
ligt op wandelafstand van een kleinschalige parkeerplaats 
voor wagens en vormt de entree tot een grootschalig 

bos in Duitsland. De bewegwijzering, infovoorzieningen 
en zitmeubilair kregen één coherente uitstraling zodat 
deze herkenbaar is voor het hele gebied. 

Instappunt Nationaal Park
Op de kruising van de Kasteelstraat en weg naar Opoeteren ligt vandaag de 
dag een kleinschalige parkeerplaats. Met zeer laagdrempelige ingrepen kan 
deze plek eenvoudig omgevormd worden tot een herkenbaar en aangenaam 
instappunt. Door infrastructuur en voorzieningen te clusteren ontstaat er ook 
ruimte voor zitgelegenheid en bewegwijzering. 
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REFERENTIE ECOLOGISCHE OMRANDING PRIVATE EIGENDOM © Hagenplan Wallonië (BE)

Ruige haagstructuren zijn een ideaal middel om zowel 
een goede afscheiding tussen het publieke en private 
domein te voorzien. Tegelijkertijd vervullen ze een hoge 

ecologische functie en waarde voor insecten, kleine 
zoogdieren en vogels om in te nesten. 

Inbedden van private bestemmingen
Door bewustmaking van bewoners of gebruikers die eigendommen hebben 
binnen de Bosbeekvallei kunnen percelen, of de randen ervan, op veel 
natuurlijkere en gunstigere wijze ingebed worden in het landschap. Opnieuw 
verhoogt dit niet enkel de ecologische kwaliteit van het gebied, maar ook de 
beeldkwaliteit. 
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RAAMWERKKAART PILOOTPROJECT 2
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Ecologisch oversteekpunt voor dieren 

Ingang van het nationaal park 

Her in te richten als fietsstraat

Her in te richten als parkweg

Reeds heringerichte infrastructuur
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Overzicht van de maatregelen voor het pilootproject 2 'Kasteelstraat, Opoeteren'

Maatregel 1: herinrichting van de parkweg

(Zie ook maatregelen voor de infrastructuur in de Bosbeekvallei)

Wat?

Herinrichten van de Weg naar Opoeteren (vanaf de Wildbroekstraat) en de Kasteelstraat (tot aan de Vossenstraat) 
als parkweg om de barrièrewerking te reduceren, de oversteekbaarheid voor recreanten en fauna te bevorderen en de 
landschappelijke beleving (bewustwording dat men door stukje Nationaal Park rijdt) te vergroten.

Vervolgstappen?

Profiel voor de parkweg verder uitwerken (eventueel expertise vanuit VAPEO inzetten voor het reduceren van de 
ecologische barrièrewerking)

De gemeente Oudsbergen werkt momenteel de plannen uit voor de heraanleg (riolering en fietspaden) van de Weg 
Naar Opoeteren en Bergeindestraat. De gemeente Maaseik is begonnen aan een studie voor de heraanleg van de 
Kasteelstraat/Weg naar As (tussen Opoeteren en de gemeentegrens met As). De Kasteelstraat aansluitend op de 
Weg naar Opoeteren is ook in deze studie opgenomen. Beide lopende uitvoeringsstudies moeten op elkaar afgestemd 
worden zodat een consistente weginrichting tussen Louwel en Opoeteren gerealiseerd wordt.

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Oudsbergen

Gemeente Maaseik

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen
- Gemeente Maaseik
- “Kopenhagenplan” van de Vlaamse regering*

* een basissubsidie van 33% voor gemeentelijke investeringen in fietsinfrastructuur aan gemeentewegen. Ook kosten 
voor openbare verlichting, RWA-leidingen, studiekosten en onteigeningen kunnen ingediend worden. Projecten die in 
aanmerking komen moeten voor 30 september 2022 aangemeld worden via het digitaal loket van het agentschap 
Binnenlands Bestuur.
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Maatregel 12: natuurvriendelijke inrichting van tuinen grenzend aan de Bosbeekvallei

Wat?

Het herinrichten van de tuinen grenzend aan de Bosbeekvallei om de ecologische waarde en de beeldkwaliteit van de 
valleiranden te vergroten, en om de bewustwording bij de bewoners te vergroten.

Vervolgstappen?

Opzetten van een sensibiliseringscampagne (zie ook www.tuinrangers.be)

Uitwerken van concrete (laagdrempelige) maatregelen voor de (her)inrichting van tuinen

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor Bosbeekvallei  

Aansturing ikv concrete vergunningsaanvragen

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Oudsbergen

Gemeente Maaseik

Gemeente As

Financiering?

- Gemeente Oudsbergen  
- Gemeente Maaseik
- Gemeente As
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8.  PILOOTPROJECT 3:  SPORTZONE,  NEEROETEREN

Retentiezone 1

Retentiezone 2

Recreatiepad

Camping

Ecologische zone

1

2

Sportzone

Nationaal Park Poort

Bestaande jachthaven

Café / Paviljoen

Molen

Ontwerpend onderzoek

De projectzone voor het 3e pilootproject ligt aan de Zuid-
Willemsvaart in Neeroeteren, ter hoogte van de sportzone 
De Borg en het Eilandje. Hier splitst de Bosbeek in twee 
historische waterlopen, namelijk de Bosbeek zelf en de 
Witbeek. De zone rond de Broekziepenstraat, en sportzone 
zelf zijn gelegen tussen deze twee beeksystemen in en 
zijn onderhevig aan zware overstromingen. Daarnaast 
ligt er ook de vraag voor het creëeren van een nieuw 
instappunt van het Nationaal Park ter hoogte van het 
Eilandje. 

Hoofdambitie van dit pilootproject is om te onderzoeken 
hoe er meer ruimte voor water gecreëerd kan worden, 
gekoppeld aan laag- en hoogrecreatieve plekken in het 
landschap, en dit gecombineerd met de functie van 
toegangspoort tot het Nationale Park. 

Een adaptief waterlandschap kan ook het 
identiteitsbepalende thema vormen voor de inrichting en 
beeldkwaliteit van deze toegangspoort. 
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Ecosysteemdiensten
De ecosysteemdiensten waar op wordt ingezet 
in dit pilootproject zijn het beperken van de 
overstromingsrisico's, het bevorderen van de groene 
recreatie, het verbeteren van de waterkwaliteit en 
stimuleren van natuureducatie.
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Bestaande situatie 

Voorgestelde situatie 

Uitgangspunten
Binnen dit pilootproject worden 4 uitgangspunten gedefinieerd die van toepassing zijn om een adaptief waterlandschap 
te gaan combineren met hoog recreatief geprogrammeerde plekken in het landschap, zijnde:

1. Retentiezone maximaal combineren met laag-intensief gebruik van percelen: binnen het GOG Broekziepenstraat 
wordt er gezocht hoe de retentiezone van het water ook ingezet kan worden voor laag intensief gebruik (bv. paarden 
houden, uitbreiding van privétuin...). Zo is de grond voor het grootste deel van de tijd inzetbaar, maar kan deze in 
werking treden als overstromingszone wanneer het nodig is. Dit uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdiensten 
'waterkwaliteit' en 'overstromingsrisico'.

2. De sportzone herorganiseren en landschappelijk integreren: de sportzone van Neeroeteren omvat veel potentieel om 
omgevormd te worden tot een landschappelijk sportpark dat interageert met het water. Dit uitgangspunt draagt bij aan 
de ecosysteemdienst 'groene recreatie'.

3. Duidelijke poort tot het Nationaal Park met nieuwe fietsbrug, efficiënt parkeerbeleid en recreatieruimte rond het 
thema water: om een goede poort te creëren naar de bossen van het Middenplateau wordt gekeken hoe de sportzone 
ruimtelijk en thematisch gekoppeld kan worden aan de entree van het Nationaal Park. Hierbij kan eraan gedacht 
worden om de poort ook in te zetten om de waterproblematiek (meer) onder de aandacht van het brede publiek 
te brengen. Anderzijds kan de poort zich ook in de lokale context inbedden door (ook) programma's voor lokale 
verenigingen op te nemen en de fysieke link met de historische dorpskern van Neeroeteren verder te versterken. Dit 
uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdienst 'wetenschap en educatie' en 'groene recreatie'.

4. Creatie van overstromingszone die bewegen, sporten en buitenzijn faciliteert en stimuleert: er wordt onderzocht 
hoe de formele sportvelden steeds op het droge kunnen liggen, en informelere beweegplekken (fitness, yoga, 
spelaanleidingen...) maximaal interageren met het water. Dit uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdiensten 
'groene recreatie' en 'overstromingsrisico'.
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Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
Broekziepenstraat

De aanleg van een GOG stroomopwaarts van de 
Broekziepenstraat is noodzakelijk om in het centrum 
van Neeroeteren de overstromingsrisico’s van zowel de 
Bosbeek als de Witbeek te reduceren, onder meer langs 
de Sint-Lambertuskerkstraat, de Langerenstraat en de 
Kloostersteeg.

In het kader van het stroomgebiedbeheerplan wordt het 
overstromingsgebied momenteel afgebakend door de 
VMM. Welke contour uiteindelijk haalbaar is, zal bepaald 
worden in overleg met de VMM, de gemeente Maaseik en 
alle omwonenden. 

Het ontwerpend onderzoek voor het gecontroleerd 
overstromingsgebied heeft als doel om een mogelijk 
wensbeeld voor het GOG te schetsen, zodat het ook voor 
de onwonenden duidelijker wordt wat een GOG wel is -, 
en wat het niet is. Dit onderzoek is dan ook geenszins een 
voorafname op of randvoorwaarde voor het overleg dat de 
VMM zal opstarten met de omwonenden en de gemeente 
Maaseik.



123

Hoe werkt het GOG?

Als er vanuit de Bosbeek overstroming dreigt in het 
centrum van Neeroeteren, wordt een deel van het water 
afgeleid naar de lager gelegen vallei van de Witbeek. 
Een stuwconstructie op de Witbeek beperkt in periodes 
van hoogwater de hoeveelheid water die richting de 
dorpskern stroomt en de hoeveelheid water die in het 
overstromingsgebied geborgen wordt. Ter hoogte van 
deze stuwconstructie zorgt een dwarsdijk ervoor dat 
water tijdelijk opgespaard kan worden.

Het overstromingsgebied zal aan de rand begrensd 
worden door de natuurlijke maaiveldhoogtes of door 
dijken met bijhorende afwateringsgrachten, zodat alle 
woningen bij maximale vulling beschermd worden. Om te 
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Extra waterretentie op de sportzone
Aanvullend op de retentiezone in de Broekziepenstraat 
is het wenselijk om bijkomende buffering te voorzien 
om de waterveiligheid ook tijdens erg zware stormen of 
piekbuien te kunnen garanderen. Hiervoor wordt gekeken 
naar de sportzone. 

De realisatie van een tweede retentiezone kan als 
hefboom gebruikt worden om de sportzone in haar geheel 
te transformeren tot een bijzondere plek waar men kan 
sporten en ontmoeten te midden van de natte natuur van 
de Bosbeek. Verder technisch onderzoek is nog nodig 
naar de haalbaarheid van deze tweede retentiezone.
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Mogelijk tweede scenario: enkel verplaatsen atletiekpiste + 
skatepark
(5,04 ha)

Mogelijk eerste scenario: verplaatsen atletiekpiste, 
voetbalvelden, skatepark, tennisterreinen en kantines 
(5,27 ha)

Herinrichten sportzone
Hieronder werd onderzocht hoe de atletiekpiste, die aan 
vernieuwing toe is, verplaatst kan worden om ruimte 
te maken voor de overstromingszone. In plaats van 
de overstromingszone te projecteren op de bestaande 
atletiekpiste, tennisvelden en voetbalvelden, wordt 
voorgesteld om deze langs het kanaal te ontwerpen zodat 
veel sportinfrastructuur gehandhaafd kan blijven, en er 
een groenblauwe parkzone ontstaat tussen het kanaal en 
de formelere sportzone zelf. 
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Herinrichten sportzone
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Poort tot Nationaal Park
De sportzone vormt een belangrijke schakel tussen het 
centrum van Neeroeteren en Bergerven aan de overzijde 
van de Zuid-Willemsvaart. Hierin speelt het Eilandje 
natuurlijk ook een cruciale rol. De zij-arm van de vaart 
wordt niet meer gebruikt voor commerciële scheepvaart 
en is dus uitermate geschikt voor watergerelateerde 
recreatie. Deze dient als versterking van de toekomstige 
fietsbrug die een verbinding legt tussen het Eilandje en 
haar twee oevers aan weerszijden van het kanaal. 

De visualisaties hieronder geven een impressie van de 
omgeving van de Klaaskensmolen na de herinrichting van 
de sportzone (links) en de kanaaloever ter hoogte van het 
Eilandje (rechts).
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RAAMWERKKAART PILOOTPROJECT 3
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Ecologische zone

Water retentiegebied

Water recreatiegebied

Zwemmen 

Vissen

Parkeren

Cultureel Centrum

Dijk

Molen

Sint-Lambertuskerk 
Neeroeteren

Nieuwe fietsroute  

Ingang van het nationaal park

Voorgestelde recreatieve molen 
routeP
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Fase 1

Fasering
De transformatie van de sportzone De Borg en het 
Eilandje tot een waterretentiezone en poort tot het 
Nationaal Park is een complex en tijdrovend project. 
Een doordachte fasering kan ervoor zorgen dat de 
poortfunctie geleidelijk kan worden uitgebouwd, terwijl de 
mogelijkheden voor waterberging nog verder onderzocht 
worden. Op de figuren hieronder is een mogelijke fasering 
weergegeven. 

In een eerste fase kan de poortfunctie al geïnitieerd 
worden door een pad aan te leggen tussen de 
bestaande parking van de sporthal en het Eilandje. Dit 
wandelpad moet voldoende representatief zijn en de 
beleving van het Nationaal Park al aankondigen. Via 
de bestaande fietsbrug bereikt men vervolgens het 
Eilandje. Met een tijdelijke oplossing, zoals bijvoorbeeld 
een veerpont, zou de oversteek naar Bergerven gemaakt 
kunnen worden. De zuidpunt van het Eilandje zou een 
opfrisbeurt moeten krijgen om te beantwoorden aan de 
beeldkwaliteitsvereisten van het Nationaal Park.

In een tweede fase kan de kanaalarm heringericht worden 
in functie van beleving en eventueel waterrecreatie 
(mogelijkheden hiervoor zijn nog verder te onderzoeken). 
Het bestaande pad doorheen de sportzone De Borg 
kan verder door getrokken worden tot in het centrum 
van Neeroeteren (zie ook realisatie van missing link 5). 
Ook aanlegsteiger langs het kanaal kan in deze fase al 
gerealiseerd worden en via de bestaande paden doorheen 
de sportzone of langs het kanaal aangetakt worden op de 
poort 'in wording'.  

In een derde fase kan dan overgegaan worden naar de 
eigenlijke herinrichting van de sportzone in functie van 
waterretentie. Dit is de meest ingrijpende fase die een 
grondige transformatie met zich mee zal brengen. In deze 
fase kan ook de noordzijde van het Eilandje meegenomen 
worden.  
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Fase 2

Fase 3
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Overzicht van de maatregelen voor het pilootproject 3 'Sportzone Neeroeteren'

Maatregel 13: opzetten van een participatief traject voor de realisatie van het GOG

Wat?

Opstarten van een communicatie- en participatietraject om informatie te geven over en om draagvlak te verwerven 
voor het gecontroleerd overstromingsgebied tussen de Ketelstraat en de Ziepstraat.

Piloot voor de maatregel?

VMM i.s.m. de stad Maaseik

Maatregel 14: uitbouwen van de poort Bergerven

Wat?

Het gefaseerd uitbouwen van sportzone De Borg en het Eilandje tot een poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen 
Vervolgstappen?

Aanstellen van een projectmanager

Uitzetten van een globaal stappenplan met oplijsting van quick-wins

Realiseren van quick-wins samen met de actoren op het terrein

Opzetten middellange termijnprojecten samen met actoren op het terrein

Zoeken naar financieringsmiddelen

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Maaseik i.s.m. NPHK

Financiering?

Financiering  voor deze maatregel moet nog verder onderzocht worden
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9.  PILOOTPROJECT 4:  CENTRUM, MAASEIK

Aquadroom

Cultuurcentrum 
Achterolmen

Scholencampus

AC Stad Maaseik

Entree Bosbeekvallei

Nieuwe 
ontwikkelingen

Belangrijke punten 

Ontwerpend onderzoek

De projectzone voor het 4e pilootproject wordt gevormd 
door de Bosbeek zelf die net ten noorden van het 
historisch centrum van Maaseik stroomt. Vandaag de dag 
is deze lineaire groenblauwe ruimte relatief onbestemd, en 
vormt ze een barrière en achterkant tussen het historisch 
centrum en het cultuurcentrum Achterolmen met 
achtergelegen zwembad en sportcentrum.  

Hoofdambitie van dit pilootproject is om te onderzoeken 
hoe de Bosbeek een dragende groenblauwe structuur 
en ader kan zijn die de ruggengraat vormt voor 
klimaatadaptatie en verkoeling binnen de stad, maar 
vooral ook een brug slaat tussen het historisch centrum 
en de sport- en cultuurcluster (in noordzuidelijke 
richting) en het historisch centrum en de Maasvallei (in 
oostwestelijke richting). 
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Ecosysteemdiensten
De ecosysteemdiensten waar op wordt ingezet in dit pilootproject zijn 
het beperken van de overstromingsrisico's, het bevorderen van de groene 
recreatie, de verbetering van de water- en luchtkwaliteit, het verbeteren van het 
klimaat in de stad en de bewustmaking van de symbolische waarde van de 
beekvallei.Ecosysteemdienst Maatregel
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Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
dmv beheer en educatie

Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
dmv beheer en educatie

Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

Ecosysteemdienst Maatregel

1. Bescherming tegen 
wateroverlast Ruimte om te

bu�eren en vertragen

Bereikbaarheid 
vanuit centrum

Groen-blauwe 
woonomgeving

Oude ideeën met 
nieuwe technieken

Klimaatbewust
beheer

In�ltratie en berging
capaciteit vergroten

Versterken natuurlijke systeem
dmv beheer en educatie

Ecologisch beheer van
gelaagde natuur

Groenafval als
energiebron

Waterkwaliteit

2. Groene recreatie

3. Woongenot

4. Vererving

5. Bescherming tegen
verdroging

7. Energie

8. Plaagonderdrukking

6. Bescherming tegen
klimaatverandering

9. Biomassa

10, Voedselijk slib

Opglabbeek

Bosbeek

Oudsberg

Bosbeek

Nationaal Park

Bosbeek

C1 C2

C3 C4

C1 C2

C3 C4

R1

R3

R2

R4



Ontwerpend onderzoek Bosbeek 138

Bestaande situatie 

Voorgestelde situatie 

Uitgangspunten
Binnen dit pilootproject worden 3 uitgangspunten gedefinieerd die van toepassing zijn om een adaptief waterlandschap 
te combineren met recreatief geprogrammeerde plekken in het landschap, zijnde:

1. Robuuste noord-zuidverbindingen tussen stadscentrum en wijken maken: de lineaire Bosbeekvallei is uitermate 
geschikt om van hieruit ook groene vingers tot in het stadscentrum te trekken die aangename verbindingen maken voor 
voetgangers en fietsers en zo het historisch centrum met de sport- en cultuurcluster verbinden. Deze groene vingers 
dragen bij aan de ecosysteemdiensten 'klimaat in de stad', 'groene recreatie' en 'luchtkwaliteit'. 

2.Robuuste oost-westverbinding: ontwikkeling neemt minimaal 30m afstand tot de Bosbeekvallei, bestaande publieke 
gebouwen transformeren en richten naar de Bosbeek: vandaag is de Bosbeekvallei een achterkant waar dicht tegen 
gebouwd wordt. Om een voldoende robuuste groenblauwe structuur te creëren die die ook levendig en actief aanvoelt, 
is het belangrijk de publieke gebouwen te richten naar de beekvallei en voldoende afstand te houden bij nieuwbouw.  
Deze robuuste oost-westverbinding draagt bij aan de ecosysteemdiensten 'klimaat in de stad', 'groene recreatie', 
'luchtkwaliteit', 'waterkwaliteit' en 'overstromingsrisico'.

Daarnaast kan de uitbouw van de Bosbeek als groene ader ook de aanzet zijn tot een ontharding en vergroening 
van priveterreinen die aan de beek grenzen (speelplaatsen van scholen, tuinen, parkings...). Zo wordt de ruimtelijke 
samenhang tussen de beek en de omgeving verder versterkt en kan de beek op termijn zelfs de identiteitsbepalende 
drager worden voor de programma's die ernaast liggen ('scholen in het bosbeekpark'). Dit uitgangspunt draagt bij aan 
de ecosysteemdiensten 'klimaat in de stad', 'groene recreatie', 'luchtkwaliteit' en 'symbolische waarde'.

3. Toewerken naar één coherente identiteit (meubilair, signalisatie, padenstructuur) voor het Bosbeekpark: om het 
statuut voor de Bosbeek te formaliseren is het sterk aangewezen deze te transformeren tot park voor de stad. Een 
eigen meubilair, signalisatie en padeninfrastructuur vormt de basis om zo tot een herkenbare parkstructuur te komen.  
Dit uitgangspunt draagt bij aan de ecosysteemdiensten 'groene recreatie' en 'symbolische waarde'.
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Formele en informele zijde
Gebouwen, publieke instanties en private woningen 
krijgen aan het Bosbeekpark een formele en informele 
zijde. De wegenis, en infrastructuur vormen de formele 
zijde voor stromen, fietsers, gemotoriseerd verkeer etc. De 
informele zijde voelt een stuk natuurlijker aan en is minder 
actief, waaraan voorkanten georganiseerd kunnen worden 
met buurtfuncties, toegang tot het landschap, focus op 
wandelaars .
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Tuinen richten naar Bosbeek
Het openen van private tuinen van de beek kan niet enkel 
een kwaliteit zijn voor de beeldkwaliteit van de vallei zelf, 
maar met name ook voor de bewoners. Zij krijgen een 
visuele extensie of uitbreiding van een tuin die uitloopt in 
een lineair landschapspark. 

Bestaande gebouwen voorkanten geven naar de Bosbeek 
en verder ingroenen
Bestaande publieke gebouwen, met name de 
scholencampus, kunnen een voortrekkersrol spelen in een 
gezicht te geven aan de Bosbeek. Door nieuwe entrees 
te maken ontstaat er ook leven en gebruik aan deze zijde 
van de beek. Verder ontharden en vergroenen van de 
schoolterreinen kan de beleving van de beekvallei nog 
verder versterken.

Margezone van 30m handhaven
Er wordt sterk geadviseerd om een minimale zone van 
30m van de beek te hanteren. Dit om ervoor te zorgen dat 
er steeds een voldoende robuuste groenblauwe corridor 
ontstaat, die minimaal toegankelijk is voor wandelaars. 
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Overgangen tussen activiteiten en het 
parklandschap worden op natuurlijke 
wijze opgelost

Dichte bossages en heesters wisselen 
af met open grasweides met solitaire 
bomen. 

Een eigen meubilair verhoogt de 
uitstraling en herkenbaarheid van het 
park

Herkenbare parkentree met goed 
infobord met aanduiding naam of 
routes

Ook bruggen met een eigen uitstraling, 
optimaal afgestemd met het meubilair, 
verhogen herkenbaarheid

Eigen padenstructuren die parallel aan 
de beekvallei lopen

6 instrumenten voor creëeren van lineair landschapspark
Hieronder worden 6 instrumenten gegeven voor het creëren van een lineair landschapspark met 
een coherente uitstraling en beeldkwaliteit. Zo ontstaat een gevarieerde blauwgroene corridor die 
plek kan bieden aan wateradaptatie, verkoeling, natuur en recreatie. 

1. Afwisseling tussen open zones (gebruiksgroen) en dichtere bossages (zichtgroen)
2. Herkenbare parkentree en signalisatie
3. Padenstructuren die parallel aan de beekvallei lopen
4. Een minimale breedte en geleidelijke overgangen tussen verschillende gebruiken
5. Eigen meubilair dat aansluit bij signalisatie
6. Bruggen als bijzondere schakel en moment over de beekvallei
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RAAMWERKKAART PILOOTPROJECT 4
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Verhoging van biodiversiteit 

Ingang van het bosbeek vallei

Het verminderen van het hitte-eilandeffect

Voorkant van het gebouw is veranderd en 
gericht op Bosbeek

Molen route
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Overzicht van de maatregelen voor het pilootproject 4 'Centrum Maaseik'

Maatregel 15: versterken van de Bosbeekvallei doorheen het centrum van Maaseik

Wat?

De Bosbeek versterken als een volwaardig onderdeel van de stedelijke structuur door de beekvallei te laten fungeren 
als een ruggengraat van het netwerk voor zacht verkeer, en door de belevingswaarde,  beeldkwaliteit en ecologische 
waarde van de beekvallei te vergroten.

Vervolgstappen?

Verder uitwerken van de raamwerkkaart 

Opmaak van een beeldkwaliteitsvisie voor de Bosbeekvallei, afgestemd op de huisstijl van RLKM voor de Maasvallei

Samenstellen van een deskundige begeleidingsgroep voor projecten in de Bosbeekvallei

Opzetten van quick-winprojecten in overleg met particulieren (scholen, bedrijven, ontwikkelaars, bewoners...)

Verder onderzoek naar de opmaak van een PRUP door de provincie waarin de woonbestemming van de nog 
onbebouwde delen obv van de pluviale kaarten wordt omgezet 
 

Piloot voor de maatregel?

Gemeente Maaseik

Financiering?

Gemeente Maaseik
Subsidie onthardingsprojecten
Provincie Limburg: (onderzoek naar) de opmaak van het PRUP
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De Witbeek in Neeroeteren
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Deel 3: bijlagen
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Bijlage 1: analysekaarten / luchtfoto
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Bijlage 1: analysekaarten / hoogtekaart
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Bijlage 1: analysekaarten / kaart verstedelijkt netwerk
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Bijlage 1: analysekaarten / kaart landschappelijke structuur
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Bijlage 1: analysekaarten / kaart biologische waardering
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Bijlage 1: analysekaarten / kaart overstromingsrisico
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Bijlage 1: analysekaarten / kaart recreatieve infrastructuur
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Bijlage 1: analysekaarten / kaart natuurbeschermingszones
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Bijlage 2: synthese van workshop 1 (online bevraging)
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Open ruimte rond de Klaverberg
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Open ruimte tussen Louwel en Dorne
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Dorpskern van Opoeteren
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Dorpskern van Neeroeteren
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Open ruimte tussen Neeroeteren en Maaseik
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Stadskern van Maaseik
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Bijlage 3: overzicht datalagen analysekaarten

lagen bron jaar van publicatie
Luchtfoto

Aerial basemap Google Earth 2019
Open Street Map

OSM Open Street Map 2020

Hoogtekaart
Digitale Hoogtekaart van Vlaanderen geopunt.be 2015

Overstromingskaart
Risicozones voor overstromingen vlaanderen.be 2017
Overstromingsgevoelig gebied vlaanderen.be 2017
Van nature overstroombaar gebied geopunt.be 2010
Recent overstroomd gebied vlaanderen.be 2019
Waterloop vlaanderen.be 2020
Erosiegevoelig gebied vlaanderen.be 2006
Gebouwen vlaanderen.be 2020
Wegen vlaanderen.be 2020
Spoorwegen vlaanderen.be 2020
Steilrand vlaanderen.be 2006
Scherpe terreinovergang geopunt.be 2002

Kaart stedelijk netwerk
Water vlaanderen.be 2020
Verstedelijkt gebied geopunt.be 2002
Recent verstedelijkt gebied geopunt.be 2002
Industriegebieden geopunt.be 2002
Industriële exploitatie geopunt.be 2002
Hoogspanningslijn geopunt.be 2015

Kaart recreatieve infrastructuur
Cultuur-historisch landschap geopunt.be 2017
Monument geopunt.be 2017
Beschermd stads- of dorpsgezicht geo.onroerenderfgoed.be 2017
Landschappelijk erfgoed geopunt.be 2017
Architecturaal erfgoed geopunt.be 2018
Landschapsrelict geopunt.be 2016
Archeologische site geopunt.be 2016
Molens geopunt.be 2002
Culturele landmarks geopunt.be 2002
Fietsknooppunt geopunt.be 2018
Fietsnetwerk geopunt.be 2018

Landschappelijke structuur
Beekdal Begeleidende en alluviale 
b

geopunt.be 2002
Duinenlandschap geopunt.be 2018
Bossen geopunt.be 2018
Struwelen geopunt.be 2018
Velden geopunt.be 2018
Boomgaarden geopunt.be 2018
Weilanden geopunt.be 2018

Natuurbeschermingszones
Bijzondere beschermingszones geopunt.be 2015
Natura 2000 geopunt.be 2018
Natuurontwikkelingsgebieden geopunt.be 2019
VEN geopunt.be 2016

Biologische waarderingskaart
Biologische waardering vlaanderen.be 2016* wordt geupdate met de 

meest recente versie

Bosbeek gegevensbronnen

1
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