
VLAAMSE VLM.be
OVERHEID LNE.be

LANDINRICHTING SLAGMOLEN
Ontwerp landinrichtingsplan

 februari 2016



 LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

PLANPROGRAMMA STIEMERBEEKVVALLEI 

INRICHTINGSPROJECT LANDINRICHTING STIEMERBEEKVALLEI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Colofon 

Uitvoerder: 

Vlaamse Landmaatschappij 
Guldenvlieslaan 72 
1060 Brussel 
Tel 02 543 72 00 
 
Onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep Stiemerbeekvallei 
 
Samenstelling:  

Vlaamse Landmaatschappij, eindredactie:  Anke Knapen en Stijn Hermans 

 
Coverfoto: Schabeek en Stiemerbeek, zomer 2016, © fotoarchief VLM 

Datum: 1 maart 2016 

 

Status: ontwerp  
 
 

  



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
pagina 2 van 119 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 
 

INHOUD  

Inhoud 2 
1 Inleiding ........................................................................................................................ 4 

1.1 Situering en regelgeving landinrichting 4 
1.2 Het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei en haar relatie met  De Wijers en LIFE+ project 

Green4Grey 5 
1.2.1 Inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei 5 
1.2.2 De Wijers 7 
1.2.3 LIFE+ Green4Grey 9 
1.3 Landinrichtingsplan Slagmolen 10 
1.4 Inspraak en adviesprocedures 10 

2 Gebiedsanalyse .......................................................................................................... 12 

2.1 Projectsituering 12 
2.2 Gebiedsomschrijving 12 
2.2.1 Fysische componenten 12 
2.2.2 Geologie 13 
2.2.3 Topografie 13 
2.2.4 Bodem 13 
2.2.5 Hydrologie 14 
2.2.6 Landschap en erfgoed 15 
2.2.7 Natuur en bos 16 
2.2.8 Bosbouw 19 
2.2.9 Socio-economische aspecten 19 
2.3 Juridische en beleidsmatige aspecten 20 
2.3.1 Ruimtelijke ordening 24 
2.3.2 Water 32 
2.3.3 Natuur en bos 36 
2.3.4 Landschap en cultuurhistorie 38 
2.3.5 Archeologie 39 
2.3.6 Recreatie 40 
2.3.7 Milieubeleid 41 
2.3.8 Mobiliteit 41 
2.3.9 Overige aspecten 43 

3 Projectbeschrijving ..................................................................................................... 44 

3.1 Projectdefinitie en doelstellingen inrichtingsplan 44 
3.1.1 Probleemstelling 44 
3.1.2 Doelstelling 45 
3.2 Inrichtingsconcept 48 
3.3 Inrichtingsmaatregelen 50 
3.3.1 Uitvoeringseenheid 1: eco-hydrologie 50 
3.3.2 Uitvoeringseenheid 2: onthaal en beleving omgeving Slagmolen 57 
3.3.3 Uitvoeringseenheid 3: Recreatieve en functionele routes 60 
3.3.4 Uitvoeringseenheid 4: grondverwerving 63 
3.4 Link tussen Landinrichting & LIFE+ Green4Grey 65 
3.4.1 Integratie Europees project in (land)inrichtingsplannen 65 
3.4.2 Inhoudelijke link tussen het landinrichtingsplan en LIFE+ project 65 
3.4.3 Maatregelen van dit landinrichtingsplan gelinkt aan het LIFE+ project 65 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN pagina 3 van 119 

 

3.5 Overzichtstabel kostenraming 68 
3.6 Overzichtstabel financiering per maatregelen 75 
3.7 Instrumentenafweging 81 
3.7.1 Heraanleg Schabeek/Achterbeek (maatregelen 1.1a, 1.1e, 2.5, 3.2, 4.2, 4.3) 85 
3.7.2 Exotenbestrijding (maatregel 1.8b en c) 87 
3.7.3 Eénmalige slibruiming ter hoogte van samenvloeiing Dorpsbeek-Stiemerbeek (maatregel 1.9) 88 
3.7.4 Duinherstel ter hoogte van de oude parking De Maten (maatregel 2.8) 89 
3.7.5 Inrichting Slagmolen als onthaalpunt voor De Maten/De Wijers (maatregelen 2.3a, 2.3b, 4.1) 89 
3.7.6 Inrichting van functionele en recreatieve verbindingen (maatregelen 3.1a, 3.2, 4.4) 90 

4 Beschrijving en beoordeling van de effecten............................................................. 92 

4.1 Effecten per discipline 92 
4.1.1 Discipline "Water" 92 
4.1.2 Discipline “Bodem” 92 
4.1.3 Discipline "Fauna en Flora" 92 
4.1.4 Discipline "Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie" 93 
4.1.5 Discipline "Recreatie" 94 
4.1.6 Discipline "Mens en Maatschappij” 94 
4.1.7 Conclusies 94 
4.2 Ontbossing en boscompensatie 94 
4.3 Passende beoordeling 95 
4.4 Watertoets 95 
4.5 Project-MER 95 

5 Uitvoeringsprogramma en financieringsplan ............................................................ 96 

5.1 Uitvoeringsprogramma 96 
5.2 Financieringsplan 100 
5.2.1 Uitvoering van de maatregelen door de Vlaamse Landmaatschappij 100 
5.2.2 Uitvoering van de maatregelen door de provincie Limburg 102 
5.2.3 Uitvoering van de maatregelen door de stad Genk 103 
5.2.4 Uitvoering van de maatregelen door Natuurpunt Beheer vzw 104 
5.2.5 Uitvoering van de maatregelen door Aquafin NV 104 
5.2.6 Samenvattende tabellen 104 

6 Bijlagen ..................................................................................................................... 106 

6.1 Nota analyse watertoetselementen 106 
6.1.1 Algemeen 106 
6.1.2 Situering van het projectgebied ten opzichte van de watertoetskaarten 107 
6.1.3 Effectbeoordeling van maatregelen uit het inrichtingsplan met een impact op het watersysteem 107 

Tabellen 115 
Figuren 116 
Kaarten 117 
7 Bronnen .................................................................................................................... 118 
 
 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
pagina 4 van 119 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 
 

1  INLEIDING 

1.1 SITUERING EN REGELGEVING LANDINRICHTING 

Het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei werd ingesteld op grond van artikelen 6bis en artikelen 
11 tot en met 14 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij. Dit decreet definieert het begrip ‘landinrichting’ als ‘Het bevorderen, voorbereiden, 

integreren en begeleiden van maatregelen, handelingen en werken die uitgaan van de bevoegde 

overheden en gericht zijn op het vrijwaren, herwaarderen en het meer geschikt maken van gebieden, 

conform de bestemming toegekend door de wetgeving op de ruimtelijke ordening.’  
 
Het project werd verder uitgevoerd conform het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 
betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen. Conform dit besluit werd het 
planprogramma Stiemerbeekvallei goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2010. 
Binnen dit planprogramma werd beslist om één inrichtingsproject landinrichting op te starten, 
namelijk het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei. 
 
Voor elk inrichtingsproject landinrichting wordt er een landinrichtingsplan opgemaakt. Een 
landinrichtingsplan bestaat uit één of meerdere inrichtingsplannen. In het kader van het 
inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei werden de volgende inrichtingsplannen 
opgemaakt: 

- het inrichtingsplan Schansbroek werd op 17 juni 2014 goedgekeurd door de bevoegde 
minister, 

- het inrichtingsplan Dauteweyers werd op 6 februari 2015 geadviseerd door de Commissie voor 
Landinrichting en ligt ter goedkeuring bij de bevoegde Vlaamse minister. 

 
Het voorliggend plan “Slagmolen” is het derde inrichtingsplan dat uitgewerkt wordt ter uitvoering van 
het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei. 
 
Recent werd de regelgeving omtrent landinrichting gewijzigd. Op 28 maart 2014 werd het decreet 
betreffende de landinrichting goedgekeurd, waardoor de procedure en de mogelijkheden van 
landinrichting grondig werden aangepast. De verdere uitvoeringsbepalingen zijn geregeld in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting. 
 
De nieuwe regelgeving omtrent landinrichting voorziet een overgangsregeling voor projecten die 
aangevat zijn voor het moment van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Deze 
overgangsregeling houdt in dat de inrichtingsplannen die op 1 november 2014 nog niet voor advisering 
zijn overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 10, tweede lid van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen, worden opgemaakt als landinrichtingsplannen conform de nieuwe regelgeving 
betreffende de landinrichting. 
 
Het voorliggend plan “Slagmolen” wordt bijgevolg opgemaakt als landinrichtingsplan conform de 
nieuwe regelgeving betreffende de landinrichting. 
 
Een planbegeleidingsgroep begeleidt de Vlaamse Landmaatschappij bij de opmaak van 
inrichtingsplannen. De planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject landinrichting 
Stiemerbeekvallei werd opgericht bij ministerieel besluit van 3 mei 2011, gewijzigd bij besluiten van 1 
april 2014 en 17 juni 2014.  
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Voor de planbegeleidingsgroepen is de volgende overgangsregeling opgenomen in artikel 7.2.5, §2 van 
het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting wordt bepaald: 
“Als er al een planbegeleidingsgroep voor het inrichtingsproject landinrichting in kwestie is opgericht 

met toepassing van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004, dan wordt die 

planbegeleidingsgroep behouden en neemt hij de taken waar van de planbegeleidingsgroep als 

vermeld in artikel 3.3.6 van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.” 

 
De planbegeleidingsgroep die opgericht is voor het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei 
kan dus verder werken als planbegeleidingsgroep voor de opmaak van het landinrichtingsplan 
Slagmolen. 
 
De partners die bijdragen tot de uitvoering van dit landinrichtingsplan “Slagmolen” kunnen daarvoor 
een tussenkomst van het Vlaamse Gewest bekomen conform het besluit van de Vlaamse Regering van 
6 juni 2014 betreffende de landinrichting. 
 

1.2 HET INRICHTINGSPROJECT LANDINRICHTING 
STIEMERBEEKVALLEI EN HAAR RELATIE MET  DE WIJERS EN LIFE+ 

PROJECT GREEN4GREY 

1.2.1 Inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei 

Historiek 

Op vraag van de gemeente Diepenbeek (8/02/2005), de stad Genk (10/06/2004), en Natuurpunt 
(21/02/2006) heeft de Vlaamse Landmaatschappij de mogelijkheid onderzocht om een 
landinrichtingsproject op te starten rond de Stiemerbeekvallei. Ook de Provincie Limburg engageerde 
zich (9/03/2006) om dit project te ondersteunen. Op basis hiervan is de agenderingsnota “inrichting 
van de Stiemerbeekvallei” uitgewerkt door de Vlaamse Landmaatschappij.  
 
De Commissie voor Landinrichting heeft in zitting van 28 juni 2006 een gunstig advies gegeven bij deze 
agenderingsnota. Op 23 oktober 2006 gaf de Vlaamse Minister bevoegd voor Landinrichting de 
opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de opmaak van het ontwerp van het planprogramma 
“Stiemerbeekvallei”, samen met de betrokken actoren en lokale besturen.  
 
Het planprogramma “Stiemerbeekvallei” werd op 5 september 2007 ter kennisgeving aan de colleges 
van burgemeester en schepenen van de stad Genk, de stad Hasselt en de gemeente Diepenbeek alsook 
aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg overgemaakt. De Commissie voor 
Landinrichting gaf een gunstig advies op 25 september 2007 en het planprogramma 
“Stiemerbeekvallei” werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2010. Binnen dit 
planprogramma werd beslist om inrichtingsinitiatieven te nemen rond de volgende 3 thema’s: 

1) Schansbroek, wateroverlast en verdroging; 
2) Groen-blauw netwerk als drager voor integraal waterbeheer en de ruimtelijke structuur; 
3) Zacht recreatieve paden en routegebonden voorzieningen.  

 
Binnen dit planprogramma werd één inrichtingsprojecten landinrichting opgestart nl. het 
inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei. In het kader van het inrichtingsproject 
landinrichting Stiemerbeekvallei werden de volgende inrichtingsplannen opgemaakt: 

- het inrichtingsplan Schansbroek werd op 17 juni 2014 goedgekeurd door de bevoegde 
minister, 
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- het inrichtingsplan Dauteweyers werd op 6 februari 2015 geadviseerd door de Commissie voor 
Landinrichting en ligt ter goedkeuring bij de bevoegde Vlaamse minister. 

 
Het voorliggend plan “Slagmolen” is het derde inrichtingsplan dat uitgewerkt wordt ter uitvoering van 
het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei. 

Doelstellingen 

Het planprogramma Stiemerbeekvallei vormt het kader voor de realisatie van inrichtingsplannen ter 
uitvoering van de doelstellingen opgenomen binnen het planprogramma Stiemerbeekvallei.  
 
Globaal genomen heeft het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei betrekking op 
belangrijke stad-land relaties, waarbij het belang van de omgevingskwaliteit en de recreatie van en 
voor de bewoners van Diepenbeek en Genk centraal staan.  
In het planprogramma “Stiemerbeekvallei” wordt de focus gelegd op drie thema’s: 

- Schansbroek, wateroverlast en verdroging.  
- Groen-Blauw netwerk als drager voor integraal waterbeheer en de ruimtelijke structuur. Via 

dit thema wordt voorzien enkele integrale acties, alsook puntsgewijze acties uit te voeren. 
Voor Slagmolen en omgeving zijn de volgende punten opgenomen: 

- Optimaliseren van de watervoorziening van de vijvers in De Maten; 
- Oplossen vismigratieknelpunt; 
- Opheffen versnippering vallei; 
- Natuurtechnische herinrichting van waterlopen; 
- Erfbeplanting. 

- Zachte recreatieve paden en route gebonden voorzieningen. Het betreft hier de uitwerking van 
een netwerk van zachte recreatie ter bevordering van de stad-land relaties. Acties zijn mogelijk 
van bron tot monding in de Stiemerbeekvallei. Daarnaast wordt ter hoogte van Slagmolen 
volgende maatregel opgenomen: 

- Landschappelijke inpassing parking De Maten.  

 
Figuur 1 toont de doelstellingen uit het planprogramma Stiemerbeekvallei op kaart. 
 
Het landinrichtingsplan Slagmolen kadert in het tweede en derde thema van het planprogramma 
Stiemerbeekvallei nl. het ontwikkelen van de Slagmolen en haar omgeving tot groen-blauw netwerk 
als drager voor integraal waterbeheer en de ruimtelijke structuur, alsook het recreatief herinrichten 
van de site in samenhang met de omliggende gebieden (oa. De Maten/De Wijersen de verbinding met 
het stadscentrum) en de uitbouw van een onthaalpunt aan de Slagmolen, een startplaats voor de 
recreanten in De Maten en De Wijers.  
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1.2.2 De Wijers 

Historiek 

De Wijers is tegelijkertijd een plattelandsproject en een (in 2015 afgerond) strategisch project in het 
kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het projectgebied van de Stiemerbeekvallei ligt 
volledig in het gebied De Wijers (kaart 1). Dit gebied is een op Vlaams niveau uniek gebied met meer 
dan 1000 vijvers dat in het hart van de provincie Limburg ligt. Het is een regio met een enorme rijkdom 
aan biodiversiteit, landschap, cultuurhistorisch erfgoed en toeristische trekpleisters. Om de bestaande 
troeven te behouden en te versterken, hebben 14 partners in 2010 samen het project De Wijers 
opgestart. Op 24 mei 2012 werd het visiedocument “Uitdagingen voor de Wijers” gelanceerd waarbij 
het (op dat moment tot 17 partners uitgebreid) samenwerkingsverband  zich engageerde om samen 
te werken rond 4 grote uitdagingen. 

 
Op 23 mei 2015 heeft de Vlaamse Landmaatschappij een mandaat gekregen van de Vlaamse minister 
bevoegd voor Landinrichting voor het uitvoeren van een onderzoek naar de opportuniteit en 
haalbaarheid van landinrichting in De Wijers. Dit onderzoek naar de opportuniteiten en haalbaarheid 
van landinrichting werd geadviseerd door de Commissie voor Landinrichting op 16 december 2015. Dit 
onderzoek met de vraag tot instelling van drie landinrichtingsprojecten ‘De Wijers’ (‘De Wijers - 
Roosterbeek Mangelbeek’, ‘De Wijers - Stiemerbeek Zusterkloosterbeek’ en ‘De Wijers beleven’) ligt 
ter goedkeuring bij de bevoegde Vlaamse minister. Het inrichtingsproject landinrichting 
Stiemerbeekvallei zou integraal binnen de perimeter van het landinrichtingsproject ‘De Wijers – 
Stiemerbeek Zusterkloosterbeek’ vallen. 
 

Figuur 1:  Planprogramma Stiemerbeek (2010) – Situering thema’s en voorgestelde acties 
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Op 3 maart 2016 werd door de 17 partners in De Wijers het “Uitvoeringsprogramma De Wijers” 
ondertekend. Dit actieplan omvat meer dan 150 vanuit het partnerschap gewenste, geprogrammeerde 
of lopende maatregelen om het toekomstbeeld uit de uitdagingen voor De Wijers om te zetten in 
daden. Voor een aantal van deze acties wordt realisatie via de drie landinrichtingsprojecten ‘De Wijers’ 
beoogd.  

Doelstellingen 

De 4 ‘Uitdagingen voor De Wijers’ zijn de volgende: 
Uitdaging I: Het verleden begrijpen als basis voor toekomstige ontwikkelingen.  

Het landschap in De Wijers is een cultuurlandschap, hoofdzakelijk ontstaan door menselijk 
toedoen. De verhalen hierachter zijn een inspiratiebron om de bezoeker het landschap te laten 
ontdekken en beleven waarbij de diversiteit van het gebied in de verf gezet kan worden. 
Uitdaging II: Het blauw-groene netwerk versterken 

Water is in verscheidene vormen prominent aanwezig in De Wijers. Door menselijke ingrepen 
in de loop van de jaren zijn de natuurlijke functies van het water voor mens en natuur in het 
gedrang gekomen. De duurzame herwaardering van het water in al zijn vormen is een 
prioriteit. 
Uitdaging III: De schaarse ruimte slim benutten 

De aanwezigheid van diverse sectoren in De Wijers legt een hoge druk op het ruimtegebruik 
in de regio. Mede door de nood aan open ruimte is het van groot belang dat de aanwezige 
ruimte optimaal en duurzaam wordt benut wat in praktijk zal neerkomen op multifunctioneel 
ruimtegebruik. 
Uitdaging IV: Evolueren naar een duurzame en welvarende regio 

Buiten de zorg voor het welzijn van de burger in De Wijers en de ontwikkeling van de economie 
met speerpunten als toerisme en hernieuwbare energieopwekking, dient er op een duurzame 
manier omgegaan te worden met het extern gegeven van de klimaatsverandering en haar 
gevolgen. Dit moet steeds deel uitmaken van acties en/of projecten op het terrein. 
 

De strategische doelstellingen opgenomen in het ‘Uitvoeringsprogramma De Wijers’, ter realisatie van 
die uitdagingen voor De Wijers zijn de volgende: 

1. De geschiedenis beter begrijpen en koesteren 

2. De Wijers beter zichtbaar en meer  belevingswaard maken 

3. Inzetten op zachte mobiliteit 

4. Promoten van het ‘Land van 1001 vijvers 

5. Duurzame toekomstbeelden voor de beekvalleien en vijvergebieden ontwikkelen  

6. De natuurlijke werking van de beekvalleien en vijvergebieden verbeteren 

7. De landbouw verduurzamen 

8. De topnatuur versterken 

9. Groenblauw dooraderen van stedelijke kernen 

 
Figuur 2 toont de ruimtelijke visie voor De Wijers zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma De 
Wijers. Als ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen in De Wijers wordt een ladderstructuur 
naar voor geschoven. Een ladder met de parallelle beekvalleien als sporten en het Albertkanaal/ 
Demervallei en het Kolenspoor als stijlen. Deze ladderstructuur vormt enerzijds de basis voor de 
ontwikkeling van een sterke open ruimte en anderzijds de basis voor ontsluiting en beleving van De 
Wijers. Binnen De Wijers zijn daartoe 9 onthaalpunten aangeduid als locaties –eenvoudig te bereiken 
via het openbaar vervoer- van waaruit bewoners en bezoekers het bijzonder landschap van De Wijers 
via de verschillende beekvalleien ontdekken. Slagmolen is daarbij aangeduid als het onthaalpunt voor 
De Wijers vanuit Genk.  
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Aangezien de drie thema’s waar het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei prioritair 
inrichtingsinitiatieven voor ontwikkelt, volledig passen binnen de 4 ‘Uitdagingen voor De Wijers’ en de 
9 doelstellingen voor De Wijers en aangezien het projectgebied van het landinrichtingsproject 
Stiemerbeekvallei volledig opgenomen is binnen de projectperimeter van De Wijers (zie kaart 1), 
worden via de inrichtingsplannen en landinrichtingsplannen die in het kader van Stiemerbeekvallei 
worden opgesteld en uitgevoerd, mee de doelstellingen gerealiseerd van het project De Wijers. 

1.2.3 LIFE+ Green4Grey 

Kader 

Voor de realisatie van het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei wordt gebruik gemaakt 
van de middelen van het Europees fonds voor de financiering van het leefmilieu (LIFE+ Milieu onder 
het thema Urban environment). Verschillende maatregelen vallen binnen dit goedgekeurd project 
LIFE+ Green4Grey onder projectcontract LIFE13 ENV/BE/000212. De volledige titel van dit project is 
“Innovative design & development of multifunctional green & blue Infrastructure in Flanders, grey 
peri-urban landscapes” ofwel “Innovatief ontwerp en inrichting van multifunctioneel groen & blauwe 
infrastructuur in de grijze peri-urbane landschappen van Vlaanderen”. De looptijd van dit project is 1 
juli 2014 tot 30 juni 2019. 

Doelstellingen 

Doelstelling van dit Europese project is de implementatie van multifunctioneel groen-blauw 
landgebruik en dit zowel om de ecologische achteruitgang tegen te gaan, maar ook om typische 
randstedelijke problemen gelinkt aan gezondheid, gebrek aan recreatiemogelijkheden, wateroverlast 
en klimaatadaptatie aan te pakken. Hierbij wordt op een integrale manier aan de verbetering van de 

Figuur 2: Een ladderstructuur als ruimtelijk kader voor De Wijers (Uitvoeringsprogramma De Wijers, 2016) 
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omgevingskwaliteit gewerkt in 2 projectzones, namelijk de Vlaamse Rand en De Wijers. Op een 
participatieve manier wordt getracht om de verschillende doelgroepen (lokale gemeenten, bewoners, 
recreanten, …) maximaal te betrekken en te sensibiliseren rond deze thema’s. Slagmolen vormt één 
van de 7 projectgebieden in deze 2 projectzones waar groen-blauwe infrastructuur wordt ingericht. 
De maatregelen die gesubsidieerd worden via dit Europees project worden in deel 3 opgelijst.  
 

1.3 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 

Het landinrichtingsplan Slagmolen heeft als belangrijkste doelstellingen: 
- Optimalisatie van de watertoevoer naar De Maten; 
- Ontwikkeling van de omgeving van de Slagmolen tot uitnodigend onthaalpunt voor De 

Maten/De Wijers; 
- Realiseren van recreatieve en functionele langzaamverkeerverbindingen tussen Genk en De 

Maten en tussen Genk en Hasselt/Diepenbeek; 
 
Nevendoelstellingen zijn: 

- Inrichting van het gebied als een natuurlijke stapsteen binnen het groen-blauw netwerk 
Stiemerbeekvallei. 

- Landschappelijke integratie en verhoging van de belevingswaarde van de beekvallei 
- (Gedeeltelijke) natuurlijke herinrichting waterlopen 

 
Via het landinrichtingsplan Slagmolen wordt als dusdanig mee uitvoering gegeven aan de realisatie van 
2 doelstellingen uit het planprogramma Stiemerbeekvallei, nl. enerzijds het versterken van een groen-
blauw netwerk als drager voor integraal waterbeheer en de ruimtelijke structuur in de 
Stiemerbeekvallei en anderzijds de realisatie van zacht recreatieve paden en routegebonden 
voorzieningen. 
 
Het projectgebied situeert zich in de omgeving van de Slagmolen en is volledig gelegen op grondgebied 
van de stad Genk. Genk is als dusdanig de enige bij het landinrichtingsplan betrokken gemeente. 
 

1.4 INSPRAAK EN ADVIESPROCEDURES 

De planbegeleidingsgroep van het inrichtingsproject landinrichting Stiemerbeekvallei ondersteunt de 
Vlaamse Landmaatschappij bij de opmaak van het landinrichtingsplan Slagmolen. 
 
Een landinrichtingsplan wordt conform het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 
betreffende de landinrichting onderworpen aan een adviesprocedure. Als gevolg van de 
adviesprocedure kan het landinrichtingsplan worden aangevuld of bijgestuurd. 
 
Het ontwerp van landinrichtingsplan wordt aan de betrokken gemeente- en provinciebesturen 
bezorgd en hun advies wordt gevraagd over het ontwerp van landinrichtingsplan. In het geval van het 
landinrichtingsplan Slagmolen wordt het advies gevraagd van de deputatie van de provincie Limburg 
en van het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk. 
 
Het betrokken gemeentebestuur moet een openbaar onderzoek organiseren waarbij het ontwerp van 
landinrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis.  
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Op basis van de adviezen van gemeente en provincie, eventueel aangevuld met ontvangen bezwaren 
en opmerkingen, kan de Vlaamse Landmaatschappij het ontwerp landinrichtingsplan aanpassen. De 
planbegeleidingsgroep dient een advies te geven over het aangepaste landinrichtingsplan. 
 
Daarna wordt het aangepast ontwerp landinrichtingsplan door de Vlaamse Landmaatschappij bezorgd 
aan de minister ter goedkeuring, samen met: 

- het verslag van het advies van de planbegeleidingsgroep op het aangepast ontwerp 
landinrichtingsplan; 

- de ontvangen bezwaren en opmerkingen; 
- de ontvangen adviezen van gemeenten en provincies; 
- de instemmingen van de betrokken partners. 

 
In aanloop tot de officiële adviesprocedure werd bij de opmaak van dit ontwerp van 
landinrichtingsplan Slagmolen voorbereidend overleg gepleegd met:  

- Stad Genk 
- Natuurpunt 
- Agentschap voor Natuur en Bos Limburg 
- Provincie Limburg – dienst waterlopen 
- Agentschap Onroerend Erfgoed Limburg 
- Agentschap Wegen en Verkeer Limburg 
- Regionaal Landschap Lage Kempen 
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2 GEBIEDSANALYSE 

2.1 PROJECTSITUERING  

‘Slagmolen’ ligt centraal in het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei, en in het oosten van het 
projectgebied De Wijers (kaart 2). 
 
Het projectgebied is gelegen op grondgebied van de stad Genk, ten westen van het stadscentrum, de 
Limburghal en de dienstenzone Xentro. Het projectgebied ligt ingesloten tussen de handelszone langs 
de Hasseltweg, de woonzone van Termien en het natuurgebied De Maten.  
 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van 59ha. 
 
Enkele markante elementen in het projectgebied: 

- Samenvloeiing van meerdere beken: Dorpsbeek, Stiemerbeek, Schabeek, allen in de 2e helft 
van vorige eeuw in een strak keurslijf gedwongen; 

- De als monument en dorpsgezicht beschermde Slagmolen en omgeving; 
- Gebouw en terrein hondenclub/-school De Duitse speurder (uitdovend); 
- Parking voor de Slagmolen, De Maten en de hondenschool 
- Startpunt en doortocht van meerdere recreatieve routes: wandellussen (RLLK), lange 

afstandswandeling De Wijers, fietsroutenetwerk (knooppunt 560-82); 
- Meest oostelijke vijver van De Maten en landduin met heidevegetatie; 
- Goederenspoorlijn 21C Genk-Bilzen op verhoogd talud; 
- De lokale verbindingsweg Slagmolenweg. 

 
Voor de realisatie van het landinrichtingsplan is het noodzakelijk dat de oorspronkelijke perimeter van 
het planprogramma Stiemerbeekvallei uitgebreid wordt, zoals besproken op de planbegeleidingsgroep 
Stiemerbeekvallei van 20 oktober 2015. Op die manier wordt een samenhangend geheel gevormd. 
Hiervoor werd een toelichtingsnota “Wijziging van de perimeter” opgemaakt en voorgelegd aan de 
programmacommissie landinrichting die dit goedkeurde op 18 december 2015. Het gemotiveerd 
verzoek tot afwijking zal vervolgens ter kennisgeving bezorgd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen van Genk en de deputatie van de provincie Limburg om vervolgens 
voorgelegd te worden aan de Vlaamse Regering, voorafgaand aan de goedkeuringsprocedure voor het 
eindvoorstel landinrichtingsplan.  
 
In de uitwerking van dit landinrichtingsplan wordt gewerkt met de nieuw voorgestelde perimeter. 
Kaart 2 toont de perimeter van het LIP Slagmolen ten opzichte van de oorspronkelijke perimeter van 
het landinricchtingsproject Stiemerbeekvallei.  
 

2.2 GEBIEDSOMSCHRIJVING 

2.2.1 Fysische componenten  

Slagmolen en omgeving ligt centraal in de provincie Limburg in de stad Genk, op de westelijke grens 
van het Kempisch Plateau. De Stiemerbeekvallei, waarin het projectgebied Slagmolen gelegen is, is één 
van de valleien die de zuidwestelijke plateaurand versnijdt om vervolgens via het vijvercascadesysteem 
De Maten in de alluviale vlakte van de Demer te stromen. Ter hoogte van Slagmolen stromen 
verschillende waterlopen samen; Stiemerbeek, Schabeek, Dorpsbeek en Achterbeek. 
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2.2.2 Geologie  

Het projectgebied Slagmolen is gelegen in de voetvlakte van het Kempisch Plateau. Het Kempisch 
Plateau is gevormd tijdens het quartair (Pleistoceen, Elsterglaciaal). Puin van de Ardennen en de 
Vogezen werd door de Maas afgezet in de reeds bestaande Kempische laagvlakte. Tijdens het Elster-
glaciaal, de derde laatste ijstijd, (Midden-Pleistoceen 350.000 jaar B.P.) zette de Maas een enorme 
puinkegel af in de 'Kempische laagvlakte' zoals die tijdens het Cenozoïcum gevormd was. Een enorm 
terras zette zich af van Lanaken, dwars door Limburg tot aan de noordgrens van de provincie 
Antwerpen. De grovere rolstenen werden minder vervoerd en bleven in het Limburgse gedeelte. Naar 
het westen toe worden de sedimenten geleidelijk aan fijner. 
Het is heel waarschijnlijk dat in de loop van de tweede laatste ijstijd (Saale circa 200.000 jaar B.P.) de 
grote lijnen van het huidig reliëf ontstaan zijn. De zuidflank van het Kempisch Plateau schreed 
noordwaarts door de aantasting van het grindpakket en een deel van de onderliggende zanden en 
door terug schrijdende erosie van de afvloeiende beken. 
 
Op hetzelfde moment is een deel van het zand en het grind dat van het plateau afspoelde op de vlakte 
tussen het Plateau en de Demer blijven liggen (Pediment van Diepenbeek). Vandaag grenst het 
Maasterras aan de Kempische klei (Onder-Pleistoceen) ter hoogte van Turnhout, in de omgeving van 
Retie aan het zand van Mol (Plioceen, Onder-Pleistoceen) en in de streek van Diest aan het Diestiaan 
(Plioceen). Meer naar het zuiden toe hebben we eerst het Bolderiaan (Mioceen) rond Hasselt en het 
Rupeliaan (Oligoceen) waarvan de zuidelijke rand ongeveer samenvalt met de zuidelijke begrenzing 
van het Kempisch landschap. Het Kempisch Plateau grenst dus overal aan de Kempense laagvlakte met 
uitzondering van het zuidelijkste deel dat aan het Rupeliaan grenst. 
 
Tijdens het Wurmglaciaal werd de Kempense laagvlakte nog bedekt met een laag zandleem die door 
de wind uit het droog liggende Noordzeebekken aangevoerd werd. 

2.2.3 Topografie 

Het projectgebied Slagmolen is gelegen op de overgang tussen het Kempisch plateau en de oostelijke 
flank van de Demervallei. Binnen het projectgebied heeft de Stiemerbeek een verval van 3,5 m. 
Het projectgebied wordt van noord naar zuid doorsneden door de goederenspoorlijn in talud (8-10 m 
hoger ten opzichte van omgeving). Aan weerszijden van de spoorwegbrug, aansluitend bij de 
(bebouwing langs de) Hasseltweg zijn enkele percelen in het verleden tot ongeveer 1,5m opgehoogd. 
Tussen de Slagmolenweg en de eerste vijver van De Maten zorgt de aanwezigheid van een duinrelict 
en vergravingen (o.a. voor aanleg grachten en vijvers, oude parking Slagmolen) voor reliëfvariatie. Ter 
hoogte van de noordelijke grens van het landinrichtingsplan, werden een aantal percelen behorend 
aan de bedrijven langs de Hasseltweg opgehoogd in functie van parkeren, laden en lossen en opslag 
(plaatselijk tot 2m).  

2.2.4 Bodem  

De bovenste bodemlagen van het gebied bestaan hoofdzakelijk uit natte zandgronden, afgewisseld 
met matig droge zandbodems. Lokaal komen droge zandbodems en veenbodems voor, terwijl het 
overgangsgebied naar De Maten bestaat uit duingronden, meer bepaald landduinen. Antropogene 
gronden komen voor ter hoogte van de taluds van de spoorlijn (kaart 3). In het plangebied zijn er 
volgens de bodemerosiekaart geen erosiegevoelige zones. 
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2.2.5 Hydrologie 

Het projectgebied behoort tot het Demerbekken en situeert zich in het centrale deel van de 
Stiemberbeekvallei, ter hoogte van de samenvloeiing van de Stiemerbeek en de Dorpsbeek aan de 
Slagmolen. In het projectgebied komen 5 waterlopen voor: de Stiemerbeek (2e cat), de Schabeek (niet 
gecategoriseerd), de Dorpsbeek (2e categorie), de Heiwijerbeek (niet gecategoriseerd) en de 
Achterbeek (niet gecategoriseerd) (kaart 4).  
 
De Stiemerbeek ontspringt op de rand van het Kempisch Plateau, ter hoogte van de voormalige 
steenkoolmijn van Waterschei en het bosgebied de Horensberg, dat grenst aan het natuurgebied van 
de Bosbeek (As). De Stiemerbeek stroomt grotendeels door een sterk verstedelijkt gebied. Door 
industriële en stedelijke ontwikkelingen staat de vallei de laatste tientallen jaren steeds meer onder 
druk. Bij de aanleg van de riolering werd de Stiemerbeek over grote stukken rechtgetrokken. De 
rechttrekking van de beekloop met bijbehorende oeververstervingen veroorzaakt een snellere afvoer 
van het beekwater. Stroomafwaarts ontstaat zo wateroverlast. Bovendien is de relatie tussen de beek 
en haar vallei verbroken. Constructies in de beekbedding (stuwen, bodemvallen) verhinderen de 
migratie van soorten in de rivier. Op beide oevers van de beek werden rioleringscollectoren aangelegd 
die het afvalwater van Genk transporteren naar de RWZI van Genk (gelegen aan De Maten net ten 
noorden van het ALbertkanaal). Bij hevige regenval vinden treden regelmatig tal van overstorten op 
dit rioleringsstelsel in werking, waardoor afvalwater in de Stiemerbeek terecht komt. Dit heeft een 
negatieve invloed op de waterkwaliteit. Ter hoogte van de Xentro site (de diensten- en bedrijvenzone 
tussen N75 en de Jaarbeurslaan aan de Limburghal) is de Stiemerbeek op veel plaatsen ingekokerd, 
net zoals in de zone tussen de Jaarbeurslaan en de Spoorlijn. Ten westen van de spoorlijn komt de 
Stiemerbeek terug bovengronds en stroomt ze in een betonnen bedding verder tot de stuw aan de 
Slagmolen. Door al deze ingrepen heeft de Stiemerbeek haar natuurlijke functie als beekvallei met een 
hoge waarde voor planten en dieren voor een groot deel verloren. 
 
De Schabeek ontspringt in het moerasgebied ten noorden van de spoorlijn Hasselt-Genk, tussen de 
N76 en de Vennestraat. Ze stroomt zuidwaarts en is – ter hoogte van de politiegebouwen en 
containerpark - over een aanzienlijk deel van haar loop ingebuisd. In het gebied ten westen van de 
Jaarbeurslaan stroomt ze terug bovengronds en kruist ze de spoorlijn alvorens in een betonnen 
bedding, parallel aan de betonnen bedding van de Stiemerbeek, te stromen. Aan de parking ter hoogte 
van de Slagmolen buigt de Schabeek af en stroomt ze ondergronds richting De Maten, een erkend 
natuurreservaat dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000 netwerk. Momenteel ontvangt De 
Maten continu water van de Schabeek. Via een aftapsluis in de betonnen keermuur die de scheiding 
vormt tussen de Stiemerbeek en Schabeek, kan er – naast Schabeekwater – ook Stiemerbeekwater in 
de vijver van De Maten gelaten worden. Bij hoge debieten in de Stiemerbeek, stroomt het 
Stiemerbeekwater echter over deze betonnen keermuur. Hierdoor mengt het Stiemerbeekwater zich 
met het Schabeekwater en stroomt het gemengde water ongecontroleerd via de inbuizing en de 
aftapsluis naar De Maten. Als deze hoge debieten veroorzaakt zijn door grote neerslaghoeveelheden, 
waarbij regelmatig de overstorten langsheen de Stiemerbeek in werking treden, leidt dit tot de toevoer 
van nutriëntenrijk en vervuild water naar het natuurgebied van De Maten. Problemen met de kwaliteit 
van het water is echter nefast voor de fauna en flora in De Maten. Naast de kwaliteit van het 
aangevoerde water is ook de kwantiteit van het aangevoerde water erg belangrijk in functie van de 
voeding van de vijvers.  
 
De Schabeek stroomt onder de Slagmolenweg door en komt ca. 80 m voorbij de Slagmolenweg terug 
aan de oppervlakte. Vanaf hier wordt ze de Achterbeek genoemd en stroomt ze verder naar de eerste 
vijvers van De Maten.  
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De Dorpsbeek ontspringt ter hoogte van de wijk Gelieren, stroomt vervolgens westwaarts langsheen 
het Heempark en het Molenvijverpark, alvorens doorheen de stadskern van Genk te stromen, 
weliswaar volledig ingekokerd. Ten westen van de spoorlijn komt de Dorpsbeek terug aan de 
oppervlakte en voegt zich ter hoogte van de Slagmolen samen met de Stiemerbeek. 
 
In het uiterste noordwesten van het plangebied ontspring de Heiwijerbeek die de noordelijke 
vijverketen van De Maten voedt.  

2.2.6 Landschap en erfgoed 

(zie kaart 5)  

Het gebied Slagmolen is gelegen binnen de vallei van de Stiemerbeekvallei met zijbeken. Doordat deze 
waterlopen in de loop van vorige eeuw rechtgetrokken en deels ingebuisd zijn, door de aanwezige 
bebouwing, verharding en doorkruising van spoorwegtalud, en door de flauwe valleihelling, wordt het 
gebied visueel niet uitdrukkelijk als een valleigebied ervaren. Ter hoogte van Slagmolen komt de 
Stiemerbeekvallei die stoomopwaarts is ingesneden in de westelijke rand van het Kempisch plateau in 
de bredere voetvlakte terecht. 
 
Ten westen van de Slagmolenweg vormt de zachte natuurlijke helling van de Stiemerbeekvallei de 
zijflank van het gebied De Maten. Oorspronkelijk was dit valleigebied dankzij deze flauwe valleihelling 
en door het kwelwater afkomstig van het Kempisch plateau een (veenvormend) moerasgebied dat 
vooral dienst deed als nat hooiland (vloeiweides). De grachten van het grachtenstelsel dat werd 
uitgebouwd om de productie van deze hooilanden door irrigatie te verhogen zijn in het projectgebied 
nog op verschillende plaatsen zichtbaar. In de late middeleeuwen werd door het ontginnen van veen 
en het aanleggen van verschillende dwarsdijken op de Stiemerbeek de typische lange keten van vijvers 
gecreëerd. De vijvers werden vanaf de 15e eeuw gebruikt voor viskweek voor consumptie. De drogere 
delen zijn vanaf de Middeleeuwen gebruikt als weidegronden waardoor een heidelandschap ontstond 
dat vanaf de 20ste eeuw ontgonnen werd.  
 
Binnen het plangebied zijn ook nog enkele stuifduinen zichtbaar als reliëfrijke landschapsrelicten. Net 
de afwisseling van deze droge landduinen met heidevegetatie met de lage natte delen met 
vijvercascade, moeras en moerasbos zorgt voor de enorme variatie van planten en dieren typisch voor 
De Maten. Het landschap van De Maten is als cultuurhistorisch element zeer waardevol omdat het een 
gaaf en aaneensluitend logisch geheel vormt van voor de Kempen typische en steeds zeldzamer 
wordende landschapselementen zoals vijvers met verlandingszones, veenplassen, vochtige en droge 
heidegebieden, al dan niet begroeide langgerekte kalkarme landduinen, eiken-berkenbosjes, 
weidegebieden met houtkanten enz. Daarbij horen ook een kenmerkende flora en fauna. De Maten 
zijn als het ware een synthese van het klassieke Kempense moeras- en heidelandschap met een 
aaneenschakeling van evenwijdige duinruggen, parallel met de Stiemerbeek. 
 
De Maten zijn dan ook lange tijd zeer geliefd geweest bij landschapsschilders (zoals Emile Van Doren) 
die er de heide, de moerassen en het natuurschoon op doek vereeuwigden.   
 
Markant binnen het gebied is ook de aanwezigheid van de Slagmolen, die omstreeks 1523 door 
Hasseltse wevers als volmolen werd gebouwd en rond 1612 herbouwd tot oliemolen en dan tot 
graanmolen (1834). In 1899 werd een nieuw gietijzeren gaande werk ingebouwd. De molen, 
beschermd als monument (+ de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht), is sinds de jaren 60 buiten 
werking maar dankzij restauratie wel terug maalvaardig. Het rad draait nog bij speciale gelegenheden. 
Het gebouw werd in 1966 ingericht als taverne, die sinds enkele jaren gesloten is.  
 
Daarnaast zijn er nog verschillende waterbouwkundige constructies (zonder bijzondere 
erfgoedwaarde) zoals de betonnen scheidingsmuur tussen Schabeek en Stiemerbeek, de stuw op de 
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Stiemerbeek, de schuif op de Stiemerbeek en het overstort net afwaarts de spoorwegtalud die 
illustratief zijn voor het waterbeheer van eind vorige eeuw. 
 
In het noordoostelijke deel op de grens van het projectgebied lag een 16e-eeuwse schans, die echter 
niet bewaard is en grotendeels onder bebouwing ligt.  
 
 

 

 

2.2.7 Natuur en bos  

(zie kaarten 6, 7 en 8) 

Het projectgebied Slagmolen is gelegen daar waar de erkende natuurreservaten ‘De Stiemerbeekvallei’ 
en ‘De Maten’ elkaar raken (met de Slagmolenweg als scheiding), net ten zuiden van de stadsstrip van 
Genk. Daar waar de Stiemerbeekvallei een groen lint vormt dat zich door het stadscentrum Genk 
slingert en naast haar ecologische waarde, ook een belangrijke verbindende, recreatieve, en 
maatschappelijke waarde speelt, vormt De Maten een grootschaliger gebied met Europees erkende 
topnatuur (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) waar de ecologische rol primeert. De Stiemerbeekvallei 
heeft een eerder kleinschalig gesloten karakter door de aanwezigheid van broekbossen (zoals in het 
projectgebied Slagmolen) met kwelsoorten in de aangrenzende moerassen en aan de randen verruigde 
hooilanden. De Maten met zijn typische grote variatie in vijvers, duinen en heide met bijhorende 
unieke fauna en flora heeft een opener en veel weidser karakter.  

Huidige vegetatie en floristische waarde   

Het gebied Slagmolen bevat een grote variatie aan biologisch zeer waardevolle elementen. 
 
Het projectgebied kan opgedeeld worden in twee delen. Een eerste deel ten noorden en een tweede 
deel ten zuiden van de Slagmolenweg.   
 
Ten noorden van de Slagmolenweg treffen we voornamelijk bossen.  Het betreft hier struwelen, 
nitrofiele elzenbossen, zure eikenbossen met ruderale ondergroei (bramen, brandnetel en 
Amerikaanse vogelkers) en een naaldhoutaanplant.  Stroomafwaarts van de spoorweg bevindt zich ten 
westen van de Stiemerbeek een oorspronkelijk moerasgebied van de Schabeek.  Het roestkleurige 
water wijst op de aanwezigheid van ijzerrijke kwel. Plaatselijk komt er nog veenmos voor en wordt 
zwarte els verdrongen door zachte berk. Het aandeel van open vegetaties ten noorden van de 
slagmolenweg is beperkt tot bermen en een schraal grasland waar zich momenteel de hondenschool 
bevindt.   
 

Figuur 3: Historisch beeld Slagmolen en de Slagmolen vandaag 
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Ten zuiden van de Slagmolenweg begint het vijversysteem van de Maten. Achter de bewoning van de 
Slagmolenstraat, ingesloten door bebouwing, treffen we een kwelgebiedje aan met nitrofiel elzenbos 
en open vegetaties met aspecten van dottergraslanden (rbbhc). Het hieruit afkomstige kwelwater 
wordt door een gracht afgevoerd die onder de Achterbeek stroomt en uiteindelijk uitmondt in de 
Stiemerbeek.  
 
Binnen het projectgebied zijn twee vijvers gelegen die behoren tot het zuidelijke cascade-systeem van 
de Maten; de centraal gelegen Hommelesweyer en de noordelijk gelegen Neeseweyer.  De voeding 
van beide vijvers is verschillend.  De Hommelesweyer wordt gevoed met oppervlaktewater van 
stroomopwaarts gelegen kwelgebieden via de Schabeek.  Bij hoge waterstand (of hoog stuwpeil) 
stroomt de Stiemerbeek over in de Schabeek en wordt de Hommelesweyer ook gevoed door de 
Stiemerbeek. De Neeseweyer wordt enkel gevoed door lokaal kwelwater en kwelwater aangevoerd 
vanuit een noordoostelijk gelegen kwelgebied.  De vegetatieontwikkeling van beide vijvers is 
verschillend.   
 
De Hommelesweyer wordt gekarteerd als eutrofe plas (3150), met op de oostelijke oever rietvegetatie 
(rbbmr) en langsheen de noordelijke dijk en op een hoger gelegen centraal deel in de plas oligotroof 
elzenbroek (91E0_vo). Op de zuidelijk oever is er een redelijk directe overgang naar een complex van 
heidevegetatie (2310) en opengrasland op landduin (2330) of zuurminnend eikenbos (9190). Achter 
de zuidoostelijke dijk vinden we een nitrofiel elzenbroek (91E0_vn).  
 
De Neeseweyer heeft een eerder verland karakter en wordt gekarteerd als oligo- tot mesotrofe plas 
(3130) met lokaal voorkomen van rietvegetatie (rbbmr). In het noorden en het noordoosten sluit de 
Neeseweyer aan op een zone met oligotroof elzenbroek (91E0_vo).  In het zuiden gaat vegetatie over 
in natte heide (4010) en gagelstruweel (4010, rbbsm) met op drogere delen droge heidevegetaties 
(4030).   
 
De uitlaten van de Neeseweyer en de Hommelesweyer voeden de Achterbeek, die de stroomafwaarts 
gelegen vijvers voedt. Ter hoogte van de samenvloeiing vinden we een complex van oligotroof 
elzenbroek met op de hogere delen eikenbos. Langsheen de rechteroever van de Achterbeek treffen 
we ook nog een zuurminnend complex van natte heide (4010) aan dat in zuidelijke richting overgaat 
in gagelstruweel (4010, rbbsm)en droge heidevegetatie (4030). 
 
Tussen de Achterbeek en de geplande functionele fietsverbinding (Knijpstraat – Jaarbeurslaan) ligt een 
complex van soortenarme en soortenrijke permanente cultuurgraslanden.   
 
Binnen het habitatrichtlijngebied ‘de Maten’ is een gevarieerd ecologisch gamma van belang van: 
oligotrofe tot mestrofe stilstaande wateren (3110 en 3130), open heidelandschap met psammofiele 
heide (2310), open grasland (2330), soortenrijke heischrale graslanden (6230), heide (4010 en 4030) 
en tot slot bossen op alluviale grond (91E0).  
 
Onderstaande tabel toont het areaal aan habitats en regionaal belangrijke biotopen (rbb’s) binnen de 
perimeter van het landinrichtingsplan Slagmolen.  De oppervlaktes zijn gebaseerd op de digitale versie 
van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2014 (INBO). Aan percelen 
kunnen verschillende habitattypes toegekend zijn. Indien dit het geval is, is aan elke onderscheiden 
eenheid ook een percentage van bedekking toegekend. Door vermenigvuldiging van de oppervlakte 
van het perceel en het percentage van bedekking van het habitat of rbb werd het oppervlakteaandeel 
van de onderscheiden habitattypes en rbb’s berekend.  

Tabel 1: Voorkomen Europese habitats en rbb’s binnen het projectgebied Slagmolen 
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HABITAT BESCHRIJVING Binnen 

SBZ-H 

Buiten SBZ-

H 

Project 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista soorten 3.35 ha 0.00 ha 3.35 ha 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op 

landduinen 

1.78 ha 0.00 ha 1.78 ha 

2330_bu Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op 

landduinen (buntgras) 

0.42 ha 0.00 ha 0.42 ha 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie 

behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de Isoeto-

Nanojunctea 

1.69 ha 0.00 ha 1.69 ha 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 

2.93 ha 0.00 ha 2.93 ha 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 1.23 ha 0.00 ha 1.23 ha 

4010,rbbsm Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix, 

gagelstruwelen 

1.63 ha 0.00 ha 1.63 ha 

4030 Droge Europese heide 0.81 ha 0.00 ha 0.81 ha 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met 

Quercus robur 

2.43 ha 0.78 ha 3.20 ha 

91E0_vn Alluviale bossen met ALnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (nitrofiel) 

4.18 ha 3.69 ha 7.87 ha 

91E0_vo Alluviale bossen met ALnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (oligotroof) 

2.58 ha 0.16 ha 2.74 ha 

rbbhc Dotterbloemgrasland 0.57 ha 0.07 ha 0.65 ha 

rbbmr rietland en  andere Phragmition -vegetaties 2.67 ha 0.00 ha 2.67 ha 

rbbsf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 0.60 ha 0.00 ha 0.60 ha 

 TOTALE OPPERVLAKTE 26.87 ha 4.70 ha 31.57 ha 

Faunistische waarde 

De faunistische waarde van de Maten is erg hoog. Extra aandacht gaat uit naar de soorten die het op 
Vlaams niveau niet goed doen en Europese richtlijnsoorten. Voor deze soorten moet extra aandacht 
besteed worden tijdens inrichting.  Aandachtsoorten zijn hier o.a.  
 

- vlinders: kommavlinder, het bont dikkopje, argusvlinder, bruin blauwtje, groentje, grote vos, 
heideblauwtje, heivlinder, kleine ijsvogelvlinder; zwartsprietdikkopje. Opmerkelijk is de 
waarneming van het gentiaanblauwtje in 2003 en binnen het natuurgebied de Maten;  

- libellen; tangpantserjuffer, tengere pantserjuffer, koraaljuffer, variabele waterjuffer, 
venglazenmaker, beekoeverlibel, noordse witsnuitlibel, vroege glazenmaker,  venwitsnuitlibel, 
gevlekte witsnuitlibel en de kempense heidelibel, steenrode heidelibel. Deze laatste soort is 
een typische soort voor de Kempen gebonden aan droogvallende vijversystemen en op 
Europees vlak kwetsbaar; 

- amfibieën: kamsalamander, heikikker, boomkikker, knoflookpad, rugstreeppad, poelkikker; De 
knoflookpad is ook waargenomen in en de Maten, maar de status van deze soort binnen kan 
als zorgwekkend beschouwd worden. De boomkikker komt niet meer voor in het studiegebied 
maar kwam tot 2002 wel voor in De Maten; 

- reptielen: levendbarende hagedis; 
- avifauna;  woudaapje, veldleeuwerik, boompieper,  snor, nachtzwaluw, porseleinhoen,  

roerdomp, ijsvogel, blauwborst, zwarte specht. 
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2.2.8 Bosbouw 

Er werd geen bosbeheerplan opgesteld voor de zone ten oosten van de Slagmolenweg.  

2.2.9 Socio-economische aspecten 

Het gebied Slagmolen vormt een stukje groen als uitloper van De Maten dat de woonwijken Termien 
en Boxbergheide (ten noorden van de Hasseltweg) van elkaar scheidt. Termien bestaat uit twee 
rustige, aangename woonwijken; nieuw-Termien (ten noordoosten van het spoor) en Termien (ten 
zuidwesten van het spoor). Demografisch vormen de autochtone bewoners met een relatief groot 
aandeel 60+’ers, de meerderheid in beide wijken. In de wijk nieuw-Termien, die grotendeels bestaat 
uit woongelegenheden van de sociale bouwmaatschappij Ons Dak, is een relatief grote instroom van 
jonge islamitische gezinnen en is er een relatief hoog aandeel lager geschoolden en werkloosheidsdruk 
(in vergelijking met de oudere wijk Termien en de rest van Genk). Ten oosten van het projectgebied 
ligt de kleuter- en lagere school van Termien, De Schom (met polyvalente feest- en vergaderzaal) en 
het café de Schom. 
 
Zowel Termien als Oud-Termien bestaan grotendeels uit aangename, brede, en relatief groene 
woonstraten met ertussen, zeker in nieuw-Termien, verschillende groene ontmoetingsplekjes. Net als 
in het gebied Slagmolen is de rust- en speelinfrastructuur in deze groene ruimtes eerder beperkt.  

Landbouw 

In het projectgebied is geen landbouw aanwezig. 

Recreatie 

Hoewel een groot deel van het gebied op het gewestplan werd ingetekend als gebied voor 
dagrecreatie, situeert zich in het gebied, naast de Slagmolen zelf, momenteel enkel hondenschool ‘de 
Duitse speurder’, in de vork van de samenvloeiing van de Stiemer en de Dorpsbeek. Het gemeentelijk 
RUP ‘Ecologische verbindingen’ beperkt de zone voor dagrecreatie tot de parking en voorziet een 
uitdoofbeleid voor de hondenschool op 5 jaar nadat het CBS haar goedkeuring gegeven heeft over de 
alternatieve locatie. Ter hoogte van de hondenclub staat een picknickbankje. 
 
De Slagmolen die sinds het buiten werking treden van de molen midden vorige eeuw in gebruik was 
als café, wordt momenteel niet uitgebaat.  
 
Tussen de Slagmolenweg en de Stiemerbeek situeert zich een halfverharde parking, enerzijds 
aangelegd ten behoeve van de Slagmolen als startpunt van wandelingen in De Maten, en anderzijds 
ten behoeve van de hondenclub.  
 
De Slagmolen is de recreatieve toegang van De Maten vanuit Genk en tevens de belangrijkste toegang 
voor alle bezoekers. Net ten noorden van het kanaal, ter hoogte van de sluizen in Diepenbeek, is er 
nog een kleinere bezoekersparking aan de zuidkant van De Maten. Ook ter hoogte van de Kneippstraat 
staat een informatiebord voor wandelaars in De Maten.  
 
Verschillende recreatieve wandelroutes en fietsroutes doorkruisen het projectgebied (kaarten 9 en 

10).  
 
In het natuurgebied De Maten zijn 7 wandelroutes bewegwijzerd door het Regionaal Landschap Lage 
Kempen. Deze routes zijn niet toegankelijk voor honden. Enkel de lus rondom de Slagmolen is 
toegankelijk voor honden. 
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Daarnaast is in het kader van De Wijers een langeafstandswandeling onder de vorm van een lus van 
76 km uitgewerkt. Deze wandeling, meer bepaald de Noordoostelijke lus die Bokrijk en De Maten 
aandoet, doorkruist het projectgebied langsheen het wandelpad naast de Stiemerbeek.  Voor zowel 
de wandellussen als de langeafstandswandeling De Wijers staat ter hoogte van de parking een 
signalisatiebord. 
 
Nog in het kader van De Wijers werden door toerisme Limburg verschillende recreatieve thema-
fietslussen uitgewerkt, waarvan de gele lus langsheen de Slagmolen en door De Maten loopt. 
 
In het projectgebied bevindt zich een traject van het fietsknooppuntennetwerk (verbinding 
knooppunten 82 en 560), net als verschillende lokale en bovenlokale functionele fietsroutes. 
 
Ter hoogte van de parking kan een infobord van de ‘Groenmetropool’ teruggevonden worden. 
Groenmetropool verwijst naar de gemeenschappelijke mijngeschiedenis over de Duits-Nederlands-
Belgische grenzen heen en bevat onder andere een fietsroute doorheen de mooiste natuurgebieden 
in dit gebied (De Groenroute) en een autoroute (De metropoolroute). Enkel de autoroute passeert ter 
hoogte van Slagmolen. 
 
Daarnaast zijn de elzenbossen ten noorden van de Slagmolenweg,  de bossen tussen de oude parking 
en Slagmolen en het bos- en duingebied ten oosten van de eerste vijver  doorweven met spontane 
wandelpaden en olifantenpaadjes.  
 
Naast de bordjes met recreatieve routes, staan ter hoogte van de ingang naar De Maten nog 
infoborden van Natuurpunt. 

Eigendommen van overheden 

(zie kaart 11) 

Het gebied is grotendeels in eigendom van de stad Genk. Enkele percelen ten zuiden van de Hasseltweg 
zijn in eigendom van het Agentschap voor Wegen en Verkeer en de percelen ter hoogte van het spoor 
en spoorwegbedding zijn in eigendom van de nmbs. Recent heeft stad Genk nog enkele percelen 
natuurgebied aansluitend bij het spoor aangekocht. Natuurpunt heeft enkele percelen in het 
natuurreservaat De Maten in eigendom, de resterende percelen in dit natuurreservaat en binnen het 
reservaat Stiemerbeekvallei zijn grotendeels in eigendom van stad Genk en in beheer gegeven bij 
Natuurpunt. De percelen in het Natura200 gebied ten noorden van de eerste vijver zijn in particuliere 
eigendom. De percelen ter hoogte van de Slagmolen en in de strook natuurgebied net ten noorden 
hiervan zijn in privé eigendom.  

2.3 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE ASPECTEN  

Tabel 1 geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden waarvan de relevantie 
voor het project en het projectgebied werd nagegaan. Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
die relevant werden geacht (X), worden nader besproken. Randvoorwaarden die niet relevant werden 
geacht (-), komen verder niet meer aan bod.  
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Tabel 2: Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden relevant voor het projectgebied 

Juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen 

� Gewestplan  Algemeen relevant 

� Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) 
en algemene plannen van aanleg 
(APA’s) 

  

Binnen het projectgebied  zijn BPA’s / APA’s van toepassing: 

• BPA Hasseltweg 

� Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)  Binnen het projectgebied zijn RUP’s van toepassing 

• Gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk 
gebied Hasselt-Genk 

• Gemeentelijk RUP ecologische verbindingen 

 

� Stedenbouwkundige vergunning  Relevant voor de uitvoering van vergunningsplichtige werken 

Ruimtelijke structuurplannen 

� Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  Algemeen relevant 

� Provinciale ruimtelijke 
structuurplannen  

 Ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 

� Gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen 

 Ruimtelijk structuurplan Genk 

BODEM  

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

� Voorwaarden m.b.t. bagger- en 
ruimingsspecie en uitgraven bodem 

 Relevant op niveau uitvoering werken  

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

� Voorwaarden en procedures m.b.t. 
grondverzet en verontreinigde 
gronden 

 Relevant op niveau uitvoering werken 

Erosiebesluit   

� Tegengaan bodemerosie / 
erosiebestrijdingsplannen 

 Binnen het projectgebied zijn geen erosiegevoelige gronden. 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 

Decreet integraal waterbeleid 

� Stroomgebiedbeheerplannen  Stroomgebiedbeheerplan Schelde – bekkenspecifiek deel 

Demerbekken, deelbekken Boven-Demer 

Het projectgebied valt binnen aandachtsgebied Demer II.   

� Overstromingsgebieden / oeverzones  Binnen het projectgebied zijn er geen overstromingsgebieden 

of oeverzones aangeduid 

� Signaalgebieden  Binnen het projectgebied komen geen signaalgebieden voor. 

� Watertoets  De watertoets is van toepassing op dit project 

Wet op de onbevaarbare waterlopen 

� Categorisering van waterlopen en 
machtiging voor het werken aan 
waterlopen 

 Er worden werken voorzien aan onbevaarbare waterlopen. 

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer 

� Bescherming waterwingebieden  Er komen geen waterwingebieden voor binnen de 

invloedssfeer van het project 
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Juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

� Grondwaterwinningen  Niet relevant voor de projectdoelstellingen 

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen 

(Mestdecreet) 

� Bemestingsnormen  Niet relevant voor de projectdoelstellingen 

Beleidsplannen visies en projecten 

� Beleidplannen, visies en projecten 
m.b.t. grond- en oppervlaktewater 

 Ecohydrologisch onderzoek Stiemerbeekvallei (VLM, 2015-) 

Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten (ANB, 2014) 

Verbetering van de watertoevoer naar De Maten – 

schetsontwerp en haalbaarheid (Genk, 2011) 

NATUUR EN BOS 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) 

� Zorgplicht / standstill / 
soortenbescherming 

 Algemeen relevant 

� VEN  Een deel van het projectgebied is aangeduid als VEN-gebied 

“Het Vijvergebied Midden-Limburg” (gebiedsnummer 433). 

� Speciale beschermingszones  Een deel van het projectgebied ligt binnen 

habitatrichtlijngebied ‘De Maten’ (BE2200028) en binnen 

vogelrichtlijngebied ‘De Maten’ (BE2200626). 

� Vlaamse of erkende reservaten  Binnen het projectgebied maken een groot aantal percelen 

deel uit van het Erkend Natuurreservaat ‘Stiemerbeekvallei’ 

(E366) en van het Erkend Natuurreservaat ‘De Maten’ (E004).  

� Strikt te beschermde soorten (bijlage 3 
Natuurdecreet) 

 Binnen het projectgebied zijn geen gekende waarnemingen 

van strikt te beschermen soorten 

� Natuurrichtplan  Geen natuurrichtplan opgemaakt  binnen het projectgebied 

Bosdecreet 

� Bosbeheerplan  Geen bosbeheerplan opgemaakt binnen het projectgebied 

� Bosreservaten  Binnen het projectgebied liggen geen bosreservaten 

� Algemene verbodsbepalingen  Er worden geen werken voorzien in bossen waarvoor een 

machtiging van het bosbeheer vereist is 

� Ontbossingen  Het project omvat geen ontbossingen 

� Kappingen  Relevant op niveau uitvoering werken. Voor het uitvoeren van 

kappingen zal indien nodig een machtiging worden 

aangevraagd aan het bosbeheer 

� Toegankelijkheid  Er worden geen wijzigingen aan de toegankelijkheid van 

bossen voorzien 

Veldwetboek 

� Bebossing van agrarische 
bestemmingen 

 Het project omvat geen bebossing van agrarische 

bestemmingen 

Beleidsplannen visies en projecten 

� Beleidplannen, visies en projecten 
m.b.t. natuur en bos 

 S-IHD rapport 27 ‘De Maten’ en besluit tot aanwijzing van de 

speciale beschermingszones in uitvoering van de 

Habitatrichtlijn en tot vaststelling van de 

instandhoudingsdoelstellingenn (bvr 23/04/2014). 

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  

Decreet betreffende de landschapszorg 
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Juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

� Beschermde landschappen  Het projectgebied is deels gelegen binnen de beschermde 

landschappen ‘Natuurreservaat de Maten’ en 

‘Natuurreservaat De Maten-de vijvers’. 

� Zorgplicht ankerplaatsen en 
erfgoedlandschappen 

 Een deel van projectgebied is aangeduid als ankerplaats ‘De 

Maten’ (landschapsatlas)  

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

� Beschermde monumenten  Binnen het projectgebied is een beschermd monument 

aanwezig: “de slagmolen” 

� Beschermde stads- en dorpsgezichten  Binnen het projectgebied is een beschermd dorpsgezicht 

aanwezig: “De Slagmolen alsook een deel van de Stiemerbeek 

en de Slagmolenweg met brug” 

ARCHEOLOGIE 

Onroerenderfgoeddecreet 

� Meldingsplicht  Relevant op niveau uitvoering werken 

� Stedenbouwkundige vergunning – 
opmaak archeologienota 

 Relevant op niveau uitvoering werken 

� Archeologische monumenten en zones  Binnen het projectgebied zijn geen archeologische 

monumenten of zones aanwezig 

LANDBOUW 

Randvoorwaarden gemeenschappelijk landbouwbeleid 

� Randvoorwaarden m.b.t. ruilen en/of 
herverkaveling van gronden in 
landbouwgebruik 

 Niet relevant voor de projectdoelstellingen of uit te voeren 

maatregelen 

 

RECREATIE 

� Beleidplannen, visies en projecten 
m.b.t. recreatie en toerisme 

 Recreatiestudie – De Wijers (VLM, 2013) 

JACHT 

Jachtdecreet 

� Jachtrechten  Niet relevant voor de projectdoelstellingen 

MILIEUBELEID 

� Provinciale en gemeentelijke 
Milieubeleidsplannen 

 Milieubeleidsplan Provincie Limburg 2010-2013 en 

Leefmilieubeleidsplan 2010-2013 van de stad Genk 

� Mer-(screenings)plicht   Het project omvat geen mer-plichtige activiteiten  

MOBILITEIT 

� Mobiliteitsplannen  Het project geeft deels invulling aan de mobiliteitsplannen 

Vernieuwen van het mobiliteitsplan: 

Beleidsplan Vervoerskern Hasselt-Genk, 2014 

Beleidsplan Genk, 2014 

� Functioneel fietsnetwerk  Het project geeft deels invulling aan het functioneel 

fietsnetwerk  
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2.3.1 Ruimtelijke ordening  

Ruimtelijke Structuurplannen  

- Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering de tweede gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld (RSV, BS 18/04/2011). 
 
De stad Genk en dus ook het projectgebied Slagmolen behoort tot het stedelijk netwerk op Vlaams 
niveau Limburgs Mijngebied, een stedelijk netwerk op Vlaams niveau en het grensoverschrijdend 
stedelijk netwerk MHAL.  
 
Het projectgebied valt binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk. In 
uitvoering van het RSV wordt hier een stedelijk gebied-beleid gevoerd, met andere woorden uitvoering 
gegeven aan de taakstelling om in deze gebieden een belangrijk aandeel van de groei inzake 
bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op 
te vangen. Over het projectgebied Slagmolen worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geen 
specifieke uitspraken gedaan.  
 
Het projectgebied behoort tevens deels tot het ecologisch zeer waardevol natuurcomplex De Maten 
binnen de buitengebiedregio ‘Limburgse Kempen en Maasland’, waarvoor in uitvoering van het RSV 
een buitengebied-beleid wordt gevoerd. Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van 
de visie op de gewenste ruimtelijke structuur voor deze regio (AGNAS) en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen goed. Voor het gebied De Maten (binnen deelruimte 
Noordelijk Demerland) is  in deze visie de ruimtelijk concepten  ‘behoud en versterling van ecologisch 
waardevolle complexen van heiden, landduinen, vennen en bossen (47.3) opgenomen en voor de 
Stiemerbeek (tussen N75 en De maten) het deelconcept  ‘behoud en versterking van uitgesproken 
natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterbuerging’ (51.10) opgenomen. Binnen het 
projectgebied werden geen agrarische gebieden beleidsmatig herbevestigd. Als actie 72 voor dit 

Figuur 4: Gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, natuur en bos (AGNAS, 2008) 
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gebied is in het bijhorend ‘Operationeel uitvoeringsprogramma’ (2008) de opmaak van een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien voor “het versterken van de natuurwaarden in de 
Stiemerbeekvallei (8.11) en het complex De Maten (47.3) met aandacht voor de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde (57.1) voorzien. Voor het gebied De Maten geldt eveneens het behoud en 
versterking van complexen van heiden, landduinen en vennen met aandacht voor het herstel van de 
natuurlijke hydrologie en ruimtelijke buffering….”. 
en motivering prioriteit 

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL, MB 12/02/03) is recent geactualiseerd (MB 
23/07/12; BS 6/09/12). 
 
Het projectgebied Slagmolen behoort tot de regio ‘Midden-Limburg’ en meer bepaald tot de 
geselecteerde deelruimte ‘Verstedelijkt gebied Hasselt – Genk’. Het verstedelijkt gebied wordt niet 
gezien als een doorlopend stedelijk gebied maar als een netwerk van verstedelijkte knooppunten, 
verbonden door belangrijke infrastructuren en gescheiden door open ruimten. Het gebied rond Bokrijk 
- Kiewit (met De Maten en Godsheide) tussen Hasselt en Genk wordt beschouwd als groen hart, 
omgeven door het regionaalstedelijk gebied. Het wordt gevormd door een waardevol 
overgangsgebied tussen het Kempens Plateau en Vochtig Haspengouw. Een lappendeken van 
natuurgebieden, bosgebieden, beek- en riviervalleien en meer parkachtige randstedelijke 
groengebieden kan dit groen hart vorm geven en uitlopers geven tot in de verstedelijkte kernen onder 
de vorm van landschappelijke elementen en verbindingen. Die gebieden kunnen een bindmiddel van 
een nieuwsoortig stedelijk gebied worden, net zoals de openbare ruimten in traditionele steden.  
 
Ten zuidwesten van het projectgebied Slagmolen is de droge natuurverbinding 26 geselecteerd (tussen 
noordelijk deel Maten en Demervallei via buffergebied ten oosten van De Maten) en ten noordwesten 
het spoor als droge natuurverbinding 24 (Genk, As, tussen De Maten via Zonhoverheide en bossen ten 
noorden van Horensberg).  
 
Daarnaast is de Hasseltweg geselecteerd als kleinhandelsconcentratie van provinciaal belang type II. 
 
Over het projectgebied Slagmolen worden in het structuurplan geen specifieke uitspraken gedaan.  

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Genk  

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Genk werd op 09/03/06 goedgekeurd (publicatie in BS op 
27/03/06). 
Het projectgebied Slagmolen is gelegen binnen de deelruimten ‘De Maten’ (ten westen van het spoor) 
en ‘Kernstad’ (ten oosten). De deelruimte ‘De Maten’ wordt als deel van het stedelijk gebied 
ontwikkeld als groen hart, dat als schakel fungeert in het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk.  
 

Richtinggevende bepalingen 
De lokale elementen uit de visie op de gewenste deelstructuren die van toepassing zijn op het 
projectgebied Slagmolen worden hieronder opgelijst: 
 

- Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur  

Beekvalleien als lokale ecologische verbindingen: 
De Stiemerbeekvallei  
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Het valleigebied als natuurlijk element: Het valleigebied is een waardevolle natte natuurverbinding 
doorheen de stad waarin de ecologische waarde primeert. Een natuurlijke inrichting (voldoende breed 
voor hermeandering en natuurlijke overstromingen) en maximale vrijwaring van bebouwing is 
gewenst. De overgang van nat naar droog resulteert in verschillende biotopen voor plant- en 
diergemeenschappen. 

 

Figuur 5: Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur volgens het richtinggevend deel (GRS Gen, 2006) 
 

Figuur 6: Structuurschets deelruimte ‘De Maten’ (GRS Genk, 2006)  
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Het valleigebied als stedelijk element: Het gebied heeft een belangrijke potentie als drager van 
verbindingen voor langzaam verkeer, waartoe de toegankelijkheid moet verhoogd worden. Op een 
bovenlokaal niveau, en grotendeels evenwijdig met de beek, kan een noord-zuid gerichte verbinding 
gerealiseerd worden. Deze verbinding relateert de tuinwijken van het lokaal netwerk met de Kernstad 
(sportcentrum, Winterslag en stadsstrip) en Oud-Termien. Vanuit de verschillende deelgebieden 
worden onverharde en (half)ver-harde dwarsverbindingen gerealiseerd die aansluiting geven op het 
bovenlokaal fiets- en voetpad en de verschillende deelruimten van de stad verbinden. Ter hoogte van 
de Kernstad kan het valleigebied ingericht worden als stedelijk landschapspark. Een landschapspark 
beoogt een esthetische inrichting van het gebied, met gerichte zichtlijnen en architecturale elementen, 
zonder de natuurlijke waarde van het gebied aan te tasten. 
 
De vallei van de Dorpsbeek: 
Het valleigebied als natuurlijk element: De bovenloop van de Dorpsbeekvallei is grensstellend voor de 
stad en vormt een belangrijke landschappelijke eenheid. Het gebied krijgt een landschappelijk 
waardevolle inrichting door toevoeging van KLE’s en het toepassen van beheersmaatregelen. Het 
beheer in dit gebied wordt afgestemd op het creëren van natte open plekken ter bevordering van de 
natuurontwikkeling.  
Het valleigebied als stedelijk element: Ter hoogte van het centrum is de beek ingebuisd en biedt 
bijzonder weinig mogelijkheden.  
Groene corridors als lokale natuurverbindingen: De bermen langsheen de wegeninfrastructuur 
(Westerring, Oosterring, Europalaan,…) en de spoorwegen functioneren tevens als natuurverbinding.  
 

- Gewenste nederzettingsstructuur 

Naast het verhogen van de stedelijkheid in de kernstad, wenst Genk zich te ontwikkelen als ecologische 
stad waarbij binnen de verschillende woongebieden ecologisch waardevolle gebieden ontwikkeld 
worden als ‘natuurstapstenen’.  

 
- Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

Deelruimte Kernstad: hier wordt gestreefd naar verweving van functies (wonen, werken, recreatie) 
met een hoge dichtheid. De aanwezige groenstructuren, met name de Stiemerbeekvallei, worden 
gevrijwaard van storende activiteiten en functies, die een te hoge druk op deze gebieden zouden 
kunnen leggen. 
Deelruimte De Maten: Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van een open en waardevol 
landschap gevormd door bebouwde en niet-bebouwde elementen. De open ruimte mag niet verder 
aangesneden worden, noch voor bebouwing, noch voor verharding. De natuurlijke structuur moet 
versterkt worden door het verweven van de agrarische percelen met natuurlijke elementen. Deze 
deelruimte wordt zoveel mogelijk vrij gehouden van hinderende activiteiten en functies.  

 
- Handel 

Voor de kleinhandelsconcentratie van provinciaal belang Hasseltweg wenst stad Genk een  inperking 
van de ontwikkeling, zoals het BPA “Hasseltweg deel 1” (grenzend aan het noorden van het 
projectgebied Slagmolen) in het verleden reeds voorzag. De handel langsheen de Hasseltweg-
Genkersteenweg wordt geherstructureerd en gebundeld in twee clusters. 
 
Bindende bepalingen binnen projectgebied Slagmolen: 

- Opmaak van een RUP voor de Stiemerbeekvallei 
- Selectie van deelruimten: De Maten en Kernstad 
- Selecties natuurlijke structuur: 

- Beekvalleien als lokale ecologische verbindingen: Stiemerbeek en Dorpsbeek 
- Lokale natuurverbindingen: de bermen van de wegeninfrastructuur 
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- Selectie van wegen: 
- Slagmolenweg als lokale ontsluitingsweg type II 
- Ontbrekende fietsverbinding doorsteek ter hoogte van Slagmolen 

 

Bestemmingsplannen en voorschriften  

De bestemmingen en bijbehorende voorschriften van de plannen van aanleg (BPA/APA) en ’ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP) vormen een belangrijk beoordelingskader voor het toekennen van 
stedenbouwkundige vergunningen. Voor bepaalde werken in uitvoering van dit project zal een 
stedenbouwkundige vergunning nodig zijn. 
 
Gewestplan Hasselt-Genk (03/04/79) - gewijzigd op 27/04/94, 30/04-96, 6/10/2000 (kaart 12) 

 
In het projectgebied komen de volgende gewestplanbestemmingen voor: 

- natuurgebied 
- natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten  
- gebied voor dagrecreatie 
- bufferzone 
- woongebied 

 
Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk  

De Vlaamse regering heeft op 20 juni 2014 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Hasselt – Genk’ definitief vastgesteld. Het plangebied Slagmolen ligt binnen 
de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied, aan de rand van het stedelijk gebied.  
 
Voor het gebied Slagmolen is geen deelplan opgemaakt, wel voor het net ten noorden gelegen 
deelgebied 12 ‘Jaarbeurslaan’ (ten noorden van de Jaarbeurslaan), waar een gebied voor stedelijke 
activiteiten met een smal ‘natuurontwikkelingsgebied langsheen Stiemer’ werd voorzien. 

Figuur 7: Afbakening Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk, grafisch plan deelgebied 12 ‘Jaarbeurslaan’ (2014) 
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Gemeentelijk RUP ‘Ecologische verbindingen fase 1’ 

Het college van Burgemeester en Schepenen van Genk heeft op 4 november 2009 het masterplan 
Ecologische Verbindingen Genk goedgekeurd met  als doel het groene karakter van Genk te bewaren 
en versterken. Deze gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur is een verdere uitwerking van de visie 
in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Genk (2006). Voor een aantal cruciale gebieden, 
waaronder het gebied Slagmolen, is de opmaak van een RUP noodzakelijk om ze te vrijwaren van 
verdere bebouwing of andere harde infrastructuur.    
In een eerste fase werd voor 9 deelgebieden, waaronder Slagmolen, waar op korte termijn de realisatie 
van een ecologische verbinding haalbaar is, een RUP ‘Ecologische verbindingen fase 1’ opgemaakt. Het 
RUP is op 17 september 2015 door de gemeenteraad definitief vastgesteld en op 10 december 
2015 goedgekeurd door de deputatie van de provincie Limburg. 
Het grootste gedeelte van het plangebied wordt omgezet van zone voor dagrecreatie naar zone voor 
natuurontwikkeling. Enkel de zone waar zich momenteel de parking bevindt blijft behouden als zone 
voor recreatie. De aanwezige hondenclub zal op een termijn van 5 jaar, na het goedkeuren van een 
haalbaar alternatief door het schepencollege, moeten herlokaliseren. Verder zijn nieuwe bebouwing 
en constructies slechts beperkt toegestaan in functie van natuur en toeristische natuurbeleving. De 
aanduiding van langzaam verkeer verbindingen voor fietsers en wandelaars en van de waterloop zijn 
indicatief. De percelen in het uiterste noorden van de zone voor natuurontwikkeling (op de grens met 
BPA Hasseltweg  1) die nog niet in eigendom zijn van een overheidsinstantie, worden opgenomen in 
een onteigeningsplan. 
 

  

 
 
 

Figuur 8: Grafisch plan en onteigeningsplan voor het gebied Slagmolen volgens 
het RUP ‘Ecologische verbindingen fase 1’ (2015) 
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BPA Hasseltweg 1 

Met dit BPA, dat definitief vastgesteld werd op 20/1/2004, werd een ruimtelijk kader (fase 1: de 
kleinhandelszone aan de zijde van Genk centrum tussen de spoorwegbrug en de meubelzaak 
Interform) opgemaakt om de handelsontwikkelingen langsheen de verbindingsweg Hasselt-Genk 
(N75) vanuit een ruimer geheel te structureren om zo de woonkwaliteit te verbeteren en de 
kleinhandel te herstructureren en de N75 te reorganiseren.  
 

Figuur 9: Grafisch plan en onteigeningsplan BPA  ‘Hasseltweg 1’ (2004) 
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Figuur 9 geeft het grafisch plan met de voorgestelde bestemmingen voor het projectgebied Slagmolen, 
volgens dit BPA, weer. Ter hoogte van het projectgebied Slagmolen wordt ten zuiden van de 
handelsconcentratie aan de zuidkant van de Hasseltweg een 10-15m brede  ‘bufferzone’ voorzien met 
aansluitend daaraan een 10m breed ‘bosgebied met mogelijkheid tot recreatief medegebruik’. In deze 
zone wordt een ‘geïntegreerde fiets- en voetgangersverbinding’ voorzien. Deze zone sluit aan op de 
zone voor natuurontwikkeling uit het RUP ecologische verbindingen fase 1.  
 
RUP Hasseltweg 4 

Aansluitend op het ‘BPA Hasseltweg 1’ voorziet Genk aan de westzijde momenteel de opmaak van een 
‘RUP Hasseltweg 4’ (ter vervanging van het in 2008 opgemaakte ‘RUP Hasseltweg 4’ dat in 2010 door 
de Raad van State werd vernietigd) voor de herstructurering van de kleinhandel en het residentiële 
woonmilieu. Volgens de planMER-screeningsnota (ontheffing goedgekeurd 14 juli 2015), wordt de 
geïntegreerde fiets- en voetgangersverbinding uit het aangrenzende BPA Hasseltweg deel 1 met dit 
RUP doorgetrokken richting Kneippstraat. 

Studie ‘Naar een visie voor de rasterstad Genk’ (BUUR, 2013)  

In opdracht van het stadsbestuur Genk, werkte het studiebureau BUUR een langetermijnvisie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van Genk als rasterstad uit. In dit visiedocument wordt de verdere 
ontwikkeling van het stadsweefsel als raster geënt op het aanwezige landschap. In deze studie wordt 
een strategie naar voor geschoven om de XL-groengebieden rond de stad duidelijk te ontsluiten via 
poorten voor een verhoogde zichtbaarheid en leesbaarheid van het groen netwerk en het doortrekken 
van het perifeer groen in het stadscentrum. Zo zou de Xentro-site als poort ontwikkeld kunnen worden 
om De Maten via de Stiemerbeekvallei (en het projectgebied Slagmolen) binnen te halen in de stad. 
 
Daarnaast wordt een strategie geponeerd om de middelgrote open ruimte gebieden in te zetten als 

bouwstenen voor een groen netwerk geïntegreerd in het stadsweefsel. Ecologisch en structureel 

Figuur 10: Visie voor rasterstad Genk (©  BUUR, 2014) 
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belangrijke systemen zoals de Stiemerbeekvallei worden in ere hersteld, aanvankelijk door de 
landschappelijke continuïteit te herstellen en te versterken, op langere termijn door te investeren in 
watermanagement en landschapsontwerp. Strategisch gelegen plekjes langs de randen laten toe om 
met beperkte investeringen verblijfskwaliteit voor de wijken te creëren: ontmoetingsruimte, informele 
sport- en speelinfrastructuur, picknickruimte,… Daarnaast wordt de Stiemerbeekvallei aangeduid als 
aanvullende recreatieve fietsverbinding die stap voor stap wordt omgevormd tot een echte groene 
corridor die de stad doorsnijdt en een aangename verbinding aanbiedt aan wandelaars en 
fietstoeristen. 

Masterplan Stiemerbeekvallei 

In 2015 werd door Genk en VLM gezamenlijk via de Open Oproep procedure van de Vlaams 
Bouwmeester (Open oproep 2903) een internationale ontwerpwedstrijd gelanceerd met als doel de 
opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei. Genk en VLM hebben de 
ambitie de Stiemerbeekvallei te ontwikkelen tot een lineair, stedelijk park met een hoge natuur-en 
belevingswaarde die als groen-blauwe ader diverse strategische stadssites verbindt. Momenteel is de 
procedure voor het aanstellen van een ontwerper lopende. Het inrichtingsconcept voor het 
projectgebied Slagmolen wordt aan de uiteindelijke opdrachthouder meegenomen ter integratie in 
een visie op de verdere ontwikkeling van de totale Stiemerbeekvallei. Een aantal elementen uit 
voorliggend landinrichtingsplan kaderen binnen de doelstellingen van het masterplan om de 
Stiemerbeekvallei te versterken als blauw-groene ader en langzaamverkeerverbindingen tussen 
verschillende stadsdelen te realiseren.   

2.3.2 Water 

Decreet integraal waterbeleid  

Het projectgebied maakt deel uit van het bekken van de Demer en van het deelbekken Boven-Demer. 
In het bekkenbeheerplan van de eerste generatie (bekkenbeheerplan Demer 2008-2013) werd als 
integraal project de “herwaardering van de Stiemer en Oude Stiemer” vooropgesteld, waarbij een 
algehele herwaardering van de Stiemer, vanaf het brongebied tot de monding in de Demer wordt 
nagestreefd”. Specifiek in dit kader werden vismigratieknelpunten en de hoge overstortfrequentie als 
aandachtspunten vermeld. Het bekkenbeheerplan wordt opgevolgd via de jaarlijkse 
voortgangsrapportage bij het bekkenbeheerplan.  
 
In opvolging van de eerste generatie bekkenbeheerplannen heeft de Vlaamse Regering op 18 
december 2015 de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas vastgesteld. In het 
bekkenspecifieke deel voor de Demer staan er in het stroomgebiedbeheerplan Schelde de volgende 
elementen die relevant zijn voor het landinrichtingplan Slagmolen:  

- Het projectgebied Slagmolen maakt onderdeel uit van het aangeduide aandachtsgebied Demer 
II, waarvoor vooropgesteld wordt om tegen 2027 de goede toestand van de in dit 
aandachtsgebied voorkomende Vlaamse oppervlaktewaterlichamen te bereiken. 

- Voor aandachtsgebied Demer II wordt ingezet op gebiedsgericht overleg – o.a. binnen de reeds 
bestaande integrale projecten (i.c. De Wijers, waarvan het landinrichtingsproject Stiemerbeek 
onderdeel uitmaakt) en hier ligt inhoudelijk de nadruk op (het beheer) van de piekafvoer van 
het water (t.h.v. woon- en industriezones) en op natuurverbinding/-verrijking (in het open 
ruimtegebied).  

- Voor het aandachtsgebied Demer II is een gebiedsgerichte actie opgenomen omtrent “de 
optimalisatie watertoevoer naar De Maten in SBZ-gebied BE2200028, door gerichte inrichting 
van de Stiemerbeek en Schabeek (omgeving Slagmolen, Integraal project De Wijers 
(landinrichting Stiemerbeek))”. 

 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN pagina 33 van 119 

 

Het voorliggende landinrichtingsplan Slagmolen draagt bij tot het realiseren van deze elementen 
omtrent visie en doelstellingen, zoals geformuleerd in het stroomgebiedbeheerplan. 
 
Het projectgebied Slagmolen is niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied, noch bevinden 
er zich afgebakende oeverzones binnen de projectperimeter. 

Watertoets  

De watertoets houdt in dat door de bevoegde overheid bij de beslissing over een vergunning, plan of 
programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het 
watersysteem en voor de functies die het watersysteem vervult. Zij kan zich daarbij laten bijstaan door 
het advies van de betrokken waterbeheerder. 
 
Dit landinrichtingsplan landinrichting is watertoetsplichtig. In dit plan worden de mogelijke effecten 
van het project op het watersysteem reeds zoveel mogelijk in beeld gebracht (zie Bijlage 6.1 – Nota 

watertoetselementen). Ook voor vergunningsplichtige werken in uitvoering van dit plan is de 
watertoets van toepassing. De watertoets wordt dan uitgevoerd gekoppeld aan de 
vergunningsaanvraag. 

Wet op de onbevaarbare waterlopen 

Op vrijdag 11 december 2015 heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd "tot rangschikking 
van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van  de provincie Limburg in een hogere of lagere 
categorie". Ter hoogte van het projectgebied werd de Stiemerbeek gerangschikt als een waterloop van 
2e categorie (oorspronkelijk 3e categorie). De categorisering van waterlopen is weergeven op kaart 4. 
Voor het uitvoeren van bepaalde werken aan onbevaarbare waterlopen is een machtiging vereist van 
de bevoegde overheid. Na de categorisering, is dit voor de voorziene maatregelen m.b.t. de 
Stiemerbeek de provincie, voor de voorziene maatregelen aan de Schabeek de stad Genk..  

Herstelplan vismigratie Vlaanderen 

Voor het herstel van vrije vismigratie in Vlaanderen is een prioriteitenkaart opgesteld. Daarop staan 
de belangrijkste waterlopen voor het visbestand aangeduid die dus als eerste knelpuntvrij moeten 
worden gemaakt. De Stiemerbeekvallei ten noorden van het Albertkanaal staat op de prioriteitenkaart 
vismigratie Vlaanderen noch als prioriteit 1, noch als prioriteit 2, noch als aandachtswaterloop 
aangeduid. Deze prioriteitenkaart legt in eerste instantie de grote assen voor vismigratie vast en is 
gebaseerd op het huidige voorkomen van zeldzame doelsoorten en van een hoge structuurdiversiteit. 
Dat neemt niet weg dat het wegwerken van vismigratieknelpunten bovenstrooms deze prioritaire 
waterlopen een waardevol onderdeel vormt van globale ecologische herstelprojecten in een 
waterloop.   

Beleidsplannen, visies en projecten m.b.t. grond- en oppervlaktewater  

Ecohydrologisch onderzoek SBZ-H De Maten  

In opdracht van ANB is in 2014 een zeer uitgebreid ecohydrologisch onderzoek gevoerd van het SBZ-H 
gebied ‘De Maten’ met als doel te analyseren welke inrichtings- en beheersmaatregelen nodig zijn om 
de instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten in De Maten te realiseren. Meerdere maatregelen, 
voorgesteld in deze studie, omvatten ingrepen die zich binnen het projectgebied van het 
landinrichtingsplan Slagmolen situeren: 

- Maatregel 11: verondiepen Achterbeek waar mogelijk 
- Maatregel 15: overige vijvers hoog, stabiel waterpeil (indien aantal maatregelen niet van 

toepassing zijn) 
- Maatregel 21: slib verwijderen uit bovenstroomse vijvers in zuidelijke keten (30, 31, 32) 
- Maatregel 32: bij piekafvoeren geen beekwater inlaten voor voeding van de vijvers 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
pagina 34 van 119 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 
 

- Maatregel 33: optimalisatie aanvoerdebiet beekwater t.b.v. verminderen nutriëntenbelasting 
op de vijverketens 

- Maatregel 34: verminderen nutriëntenbelasting op de Stiemer, Schabeek en Heiweyerbeek 
- Maatregel 35: gescheiden aanvoer van water uit brongebieden bovenstrooms langs de 

Stiemer 
- Maatregel 36: zuiveringsmoeras voor het instromende beekwater in een aantal vijvers 
- Maatregel 41: verwijderen van houtopslag uit heide 
- Maatregel 42: omvormen van naaldbos naar korte vegetatie 
- Maatregel 43: plaggen van vergraste heide 
- Maatregel 44: bekalken (additioneel in combinatie met 42 en 43) 
- Maatregel 47: inbrengen hooi van heischraal grasland (additioneel in combinatie met 42+44, 

43+44 en 45) 
- Maatregel 48: opbrengen van humusarm en nutriëntenarm zand 
- Maatregel 49: lokaal kappen van houtopslag rond vijvers 

 
Een aantal van deze maatregelen wordt (mede) gerealiseerd via voorliggend landinrichtingsplan.  Het 
betreft hier onderdelen van de volgende maatregelen: maatregel 32, 33, 34, 35, 48, 49.  

Verbetering van de watertoevoer naar De Maten – schetsontwerp en haalbaarheid  (Genk, 2012) 

In opdracht van stad Genk is er in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar herinrichtingsvoorstellen van 
Schabeek en Stiemerbeek ter hoogte van de Slagmolen die bijdragen om de toevoer naar De Maten te 
optimaliseren.  Voorstellen in deze studie omvatten: 

- De heraanleg van de Schabeek in een (van de Stiemerbeek) losgekoppelde bedding in het 
gebied op rechteroever van Stiemerbeek (stroomop- en afwaarts het spoortalud). Met de 
uitgegraven grond wordt voorgesteld een dijklichaam aan te leggen ter bescherming van de 
woningen aan de Slagmolenweg (zone ter hoogte van huisnummers 25 t.e.m. 43). Op die 
manier kan het gebied waarin de Schabeek wordt heraangelegd ook terug vernat worden; 

- Optimalisatie van de schuif tussen Stiemerbeek en Schabeek (inclusief aangepaste regeling) in 
functie van het verzekeren van voldoende watertoevoer naar De Maten door inschakelen van 
de Stiemerbeek als voedingsbron bij laagwater; 

- Verhogen van belevingswaarde afwaarts Slagmolenweg door (her)aanleg van Achterbeek in 
natuurlijk open profiel, inclusief aanleg van voetgangersbrug over Achterbeek. 

 
 

 
Figuur 11: Ontwerpschets voor heraanleg van Schabeek i.f.v. optimalisatie watertoevoer naar De Maten (IMDC, Genk 2012) 

 

Ecohydrologisch onderzoek Stiemerbeekvallei (VLM, 2015-2017)  

In opdracht van de VLM is begin 2015 een 2 jaar durende studieopdracht opgestart. Het doel van dit 
onderzoek is het ecologisch en hydrologisch functioneren van het huidig valleisysteem van de 
Stiemerbeek in kaart te brengen als basis om herstelmaatregelen voor het valleisysteem en het 
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potentieel voor natuurontwikkeling verder uit te werken. Het onderzoeksgebied betreft de 
Stiemerbeekvallei tussen Slagmolen en Schansbroek.  

Het opzet van de studie is daartoe drieledig: 
- Opzetten en monitoren van een meetnet voor oppervlakte- en grondwaterkwantiteit als basis 

voor het selecteren van mogelijke inrichtingsmaatregelen; 
- Bepalen van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in het studiegebied via het opzetten en 

uitvoeren van een meetcampagne. Hierbij wordt ook de waterkwaliteitsvariatie bij hevige 
neerslagevenementen onderzocht om inzicht te krijgen in de variatie in waterkwaliteit van 
Stiemerbeek en Schabeek als gevolg van eventuele lozingen en het inwerkingstreden van 
overstorten.   

- Formuleren van een aantal mogelijke gewenste inrichtingsmaatregelen op basis van het 
hydrologisch functioneren van de Stiemer in haar vallei 

 
Ook in het projectgebied van Landinrichtingsplan Slagmolen zijn op meerdere plaatsen peilbuizen 
geplaatst en zullen waterkwaliteitsanalyses worden uitgevoerd die meer informatie verschaffen over 
actuele waterpeilen en waterkwaliteit (en dit zowel voor grondwater als voor Stiemerbeek en 
Schabeek). Resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij verdere technische uitwerking van de in 
het landinrichtingsplan voorgestelde maatregelen.  

 

 
 
 

Figuur 12: Locaties meetnet ecohydrologisch onderzoek Stiemerbeekvallei ter hoogte van Slagmolen (2015-2017) 
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Rioolmodelleringsstudie (Aquafin/Infrax, 2014-2015)  

Grontmij maakte in opdracht van Infrax en Aquafin een rioolmodelleringsstudie (of hydronautstudie) 
voor grondgebied Genk, met als hoofddoel het voorstellen van oplossingsscenario’s voor de 
overstortproblematiek op de Stiemerbeek. De Stiemerbeekvallei was één van de onderzoeksgebieden.  
In deze studie werd in de eerste fase een analyse van de bestaande toestand van de riolering 
uitgevoerd, op basis waarvan oplossingen in een visie geplande toestand werden uitgewerkt. 
De oorzaken van de overlast op deze knelpunten werden eveneens onderzocht. De focus van de visie 
geplande toestand betrof voor Infrax en Aquafin op het optimaliseren van de overstorten om de 
impact op de waterloop te minimaliseren. Op vraag van stad Genk werd deze visie breder en integraler 
bekeken dan louter een technische optimalisatie met als streefdoel de ontwikkeling van een stadspark 
Stiemerbeekvallei.  
De analyse van de bestaande toestand gaf aan dat de overstort op de riolering van de Slagmolenweg, 
ter hoogte van de Slagmolen zelf, één van de knelpunten is. In de hydronautstudie is voorgesteld om 
de overstortfrequentie te verminderen door de aanleg van een overstortleiding ten westen van de 
Slagmolen, desgevallend parallel met de bestaande collector, die meer stroomafwaarts uitmondt in de 
Stiemerbeek. Het benodigd bergingsvolume wordt dan in de nieuw aan te leggen overstortleiding 
voorzien. 

2.3.3 Natuur en bos 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  

- Beschermde soorten  

Het is verboden om beschermde planten te vernietigen of beschermde diersoorten te doden, vangen 
of verstoren. Beschermde planten en diersoorten zijn aangeduid in bijlage 1 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer. Onder 
meer ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats 
zijn afwijkingen mogelijk op deze verbodsbepalingen. De geplande werken leiden niet tot de 
vernietiging van beschermde planten of van leefgebied van beschermde dieren integendeel deze 
werken zullen bevorderlijk zijn voor deze soorten. 
 
Artikel 51 van het Natuurdecreet beschrijft de algemene bepalingen ter bescherming van plant- en 
diersoorten en van hun levensgemeenschappen. Bijlage III en IV van het natuurdecreet beschrijven 
soorten waarvoor instandhoudingsmaatregelen moeten worden getroffen. Volgende te beschermen 
soorten zijn relevant voor het projectgebied:  

- drijvende waterweegbree 
- boomkikker 
- kamsalamander 
- watervleermuis 
- dwergvleermuis 
- laatvlieger 
- rosse vleermuis 
- ijsvogel 
- blauwborst 

- VEN  

Het VEN - gebied “Vijvergebied Midden-Limburg” ligt binnen (de invloedssfeer van) het projectgebied. 
Een aantal voorgestelde inrichtingsmaatregelen liggen in het VEN-gebied. Indien deze maatregelen 
wijzigingen (t.ov. landschap, reliëf, hydrologie, vegetatie,…) veroorzaken die afwijken ten opzichte van 
de beschermingsvoorschriftenmoet hiervoor een individuele ontheffing worden aangevraagd bij het 
ANB. Het maatregelenbesluit voorziet de mogelijkheid om de individuele ontheffing te koppelen aan 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN pagina 37 van 119 

 

de stedenbouwkunige vergunning. Als ANB een positief advies heeft uitgebracht is er meteen ook 
sprake van een ontheffing. 

- Speciale beschermingszones 

Het projectgebied ligt binnen SBZ-H ‘BE2200028 De Maten’ (536ha) dat werd aangemeld als speciale 
beschermingszone voor de volgende habitats en soorten: 
 

Habitats 
 

2310 psammofiele heide met Calluna- en Genista soorten 

2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

3110 mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Litorelletalia uniflorae) 

3130 oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 
uniflorae en/of de Isoeto-Nanojunctea 

3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 droge Europese heide 

6230* soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

91E0* Alluviale bossen met ALnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

 

 

Soorten 

Luronium natans Drijvende waterweegbree  

Callimorpha quadripunctaria Spaanse vlag 

Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 

- Erkende reservaten  

(zie kaart 6) 

In de erkende natuurreservaten wordt, via een aangepast beheer dat beschreven is in een beheerplan, 
een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld. Voor elk natuurreservaat kan binnen de 
groengebieden, bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden of binnen het VEN een uitbreidingszone 
(‘uitbreidingsperimeter’) worden vastgesteld. Binnen deze uitbreidingszone is het recht van voorkoop 
van toepassing. 
 
Binnen het projectgebied maken een groot aantal percelen ten oosten van de Slagmolenweg deel uit 
van het erkende natuurreservaat ‘Stiemerbeekvallei’ (E366), in totaal 49 ha, dat als een groen lint 
tussen de bebouwde delen van de stad Genk loopt. Enkele relevante doelstellingen uit het 
erkenningsdossier zijn: het ontwikkelen van deze prioritaire natuurkern als ecologische ruggengraat 
voor de regio, het ontwikkelen van de ecologische verbindingsfunctie, het ontwikkelen van natuurlijke 
oeverzones met beekbegeleidende vegetatietypes, hermeandering, het herstel van houtwallen en 
gericht maaibeheer, verhoging van de doorwaadbaarheid en beleefbaarheid  Als gebiedsvisie wordt 
ten oosten van de Slagmolenweg een gesloten landschap (eikenberkenbos Qb en elzenbroekbos met 
het elzen- of elzen-vogelkersverbond  Vn, Vm) vooropgesteld, dat contrasteert met het open landschap 
met bosfragmenten stroomopwaarts in het natuurreservaat doorheen Genk.  
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Een aantal percelen ten westen van de Slagmolenweg maakt deel uit van het veel grotere erkend 
natuurreservaat ‘De Maten’ (E004), in totaal meer dan 300 ha. De terreinen binnen beide 
natuurreservaten worden beheerd door Natuurpunt Beheer vzw.  
 

Beleidsplannen, visies en projecten m.b.t. natuur en bos  

- Gemeentelijk actieplan rugstreeppad 

In het kader van het project “Gemeenten adopteren Limburgse soorten” heeft de gemeente Genk de 
diersoort rugstreeppad geadopteerd. Hiervoor is een gemeentelijk actieplan uitgewerkt. 

- S-IHD-rapport ‘De Maten’ 

Het rapport van de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD rapport  27) is voor SBZ “De 
Maten” goedgekeurd (BVR 23 maart 2014) en bevat volgende prioriteiten voor de SBZ:  

1. Herstel waterkwaliteit van het vijversysteem; 
2. Installeren specifiek vijverbeheer met drooglegging van vijvers; 
3. Herstel moerasvogelpopulaties; 
4. Herstel van amfibieënpopulaties; 
5. Uitbreding van habitattype landduinen en droog  heischraal grasland; 
6. Herstel natte heide- en oligotrofe, mineraalarme vijvervegetaties; 
7. Soortenbeschermingsprogramma voor de boomkikker; 
8. Soortenbeschermingsprogramma voor de knoflookpad.  

 
Bij de uitvoering van projecten binnen deze gebieden is de uitvoerder gebonden aan het nemen van 
de nodige instandhoudingsmaatregelen ten aanzien van alle voorkomende habitats en soorten van 
Europees belang. Daarenboven dienen de nodige maatregelen te worden genomen om verslechtering 
van habitats en verstoring van soorten binnen de SBZ te vermijden. Deze laatste maatregelen kunnen 
ook buiten de SBZ worden genomen. 
 
De mogelijke impact van voorliggend project op de natuurlijke kenmerken van de SBZ’s (i.c. de habitats 
en soorten waarvoor de SBZ werd afgebakend – zie hoger) dient te worden nagegaan. Het onderzoek 
naar de mogelijke impact van voorliggend project zal verder worden uitgewerkt in het kader van de 
passende beoordeling bij de verdere uitwerking van de inrichtingsmaatregelen.  
 

2.3.4 Landschap en cultuurhistorie 

Decreet betreffende de landschapszorg 

(kaart 5) 

- Beschermde landschappen 

Slagmolen is gelegen binnen de (sinds 1975) beschermde landschappen ‘Natuurreservaat De Maten’ 
en Natuurreservaat De Maten-De Vijvers’.   

- Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen  

Slagmolen ligt binnen de relictzone en ankerplaats ‘De Maten’. De Stiemer die door dit deelgebied 
loopt is aangeduid als lijnrelict. 

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten  

Bij ministerieel besluit van 29-05-1995 is de directe omgeving van de slagmolen (incl. een deel van de 
Stiemerbeek en een deel van de Slagmolenweg met brug), beschermd als dorpsgezicht. De slagmolen 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN pagina 39 van 119 

 

zelf  is binnen ditzelfde besluit beschermd als monument. Met het oog op de bescherming zijn de 
beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de 
algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en 
dorpsgezichten van toepassing (Belgisch Staatsblad 10.03.1994). Deze voorschriften lijsten 
werkzaamheden op die verboden zijn behoudens schriftelijke vergunning van de Vlaamse Regering of 
haar gemachtigde. In praktijk is het de bevoegde ambtenaar bij het Agentschap Onroerend Erfgoed 
die al dan niet een machtiging aflevert. 

Onroerenderfgoeddecreet 

Voor wat betreft het sectorale juridisch en beleidskader inzake het landschappelijke en bouwkundig 
erfgoed wordt verwezen naar het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (SB 27/10/2014) en de 
bijhorende besluiten: het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 (SB 27/10/2014) en het Besluit 
van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en 
van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling 
van lijst van aangeduide erkende archeologen (SB 23/12/2015). 

2.3.5 Archeologie 

Archeologische monumenten en zones  

Archeologische monumenten en zones zijn gericht op de bescherming van de aanwezige 
archeologische waarden.  
 
In de Centraal Archeologische Inventaris zijn buiten een verdwenen 16de eeuwse schans (CAI 700383) 
aan de rand van het projectgebied geen archeologische vindplaatsen of zones gekend en bijgevolg ook 
geen archeologische zones afgebakend. In de onmiddellijke omgeving zijn enkele Mesolithische 
vindplaatsen bekend in en aan de rand van het natuurgebied ‘De Maten’. Op de bodemkaart (kaart 3) 
staat het grootste gedeelte van het projectgebied aangeduid als natte zandbodems, met in de 
omgeving van de aanwezige infrastructuur (wegen en spoorlijn) aanzienlijke oppervlaktes vergraven 
gronden. De verwachting dat bij de voorgestelde maatregelen archeologische sites worden 
aangetroffen is relatief beperkt. Archeologische sporen die wel gelinkt worden aan 
beekdallandschappen zijn oude voorden (beekovergangen) of goed bewaard organisch materiaal. In 
het verleden zijn vondsten van rituele deposities uit de metaaltijden ook gelinkt aan beekdalen. Het is 
bijgevolg niet volledig uit te sluiten dat de natte zandbodem eventueel wel nog archeologische sporen 
bevat. 

Onroerenderfgoeddecreet 

Voor wat betreft het sectorale juridisch en beleidskader inzake het archeologische bodemarchief 
wordt verwezen naar het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (SB 27/10/2014) en de 
daarbijhorende besluiten: het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 (SB 27/10/2014) en het 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 
2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende 
vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen (SB 23/12/2015), het Ministerieel besluit tot 
vaststelling van de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch 
vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren (SB 
23/12/2015).en naar het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed’1, 

met de daaraan gekoppelde zorg- en meldingsplicht. 

                                                           
1 Conventie van de Raad van Europa ondertekend op 16 januari 2002 te Valetta (Malta) en geratificeerd door het Vlaams 
parlement op 2 juni 2010 
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2.3.6 Recreatie  

Beleidsplannen, visies en projecten m.b.t. recreatie en toerisme  

- Recreatievisie De Wijers rekening houdend met de ecologische draagkracht – visie- en actieplan 

(2013) 

In het kader van De Wijers is er in 2013 in opdracht van de VLM een recreatievisie uitgewerkt door 
Anteagroup. Deze studie selecteerde als onthaalstructuur voor recreanten in De Wijers bovenlokale 
knopen, lokale knopen, aantakpunten en belevingspunten. Slagmolen wordt aangeduid als lokale 
knoop. Een lokale knoop vormt een onthaalpunt van beperkt schaalniveau voor recreanten uit de 
directe omgeving waarin vooral informatie moet worden aangeboden over de onmiddellijke 
omgeving. Deze lokale knopen dienen als uithangbord voor De Wijers.  
Daarnaast stelt de studie als één van doelstellingen voorop om de verbinding tussen Bokrijk/De Maten 
en C-mine te verbeteren tot een snelle fietsverbinding. Op die manier moet De Maten, met zijn 
beperkte ecologische draagkracht en onthaalinfrastructuur, onthaald worden via de ‘bovenlokale 
knopen’ Bokrijk en C-mine. Deze studie vormt geen beleidsdocument. 

- Toeristische visie De Wijers ‘Land van duizend-en-één vijvers’ (2011) 

Door Toerisme Limburg vzw werd in 2011 een toeristische visie op De Wijers opgemaakt. Het verschil 
in invalshoek met de recreatiestudie ligt in de focus op recreatieve activiteiten die buiten de eigen 
leefomgeving worden ontplooid. Deze studie selecteerde als onthaalstructuur voor toeristen in De 
Wijers havens en ankers. Slagmolen werd in deze studie niet geselecteerd als haven of anker. Ook deze 
studie vormt geen beleidsdocument. Zowel de toeristische visie als de recreatievisie De Wijers worden 
in het uitvoeringsprogramma De Wijers (in opmaak) doorvertaald naar gewenste acties ter versterking 
van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van De Wijers. 

- Recreatieve visies vanuit Genk 

Verschillende (elders beschreven) beleidsdocumenten geven visie-elementen voor wat betreft 
recreatie in en rond het gebied Slagmolen:gemeentelijk RUP ‘ecologische verbindingen fase 1’: 
uitdoofbeleid voor de hondenclub, indicatieve aanduiding langzaam-verkeer-verbindingen, toelaten 
van beperkte constructies voor toeristische natuurbeleving in de recreatieve zone. 

- BPA ‘Hasseltweg 1’ en RUP ‘Hasseltweg 4’ (in opmaak): aanduiding van een zone voor een 
nieuw aan te leggen voet- en fietspad (1,5 tot 3m breed) tussen de kleinhandelsconcentraties 
aan de Hasseltweg en het natuurgebied van aan de Kneippstraat tot de spoorweg 

- Mobiliteitsplan Genk: aanduiding functionele fietsroutes doorheen projectgebied 
(Stiemerbeekfietspad, zuidelijke tangent kernstad) met te ontwikkelen missing links 
(Stiemerbeekfietspad en traject Kneippstraat-Slagmolenweg), aanleg van een aanliggend 
fietspad langsheen de Slagmolenweg 

- Studie Genk Rasterstad: creatie van een recreatieve fiets- en wandelroute langs de 
Stiemerbeekvallei als onderdeel van het raster, C- mine als poort naar de Stiemerbeek en 
Xentro als poort naar de Stiemerbeekvallei en De Maten. De poorten vormen een duidelijk 
ontsluitingspunt van de grote natuurgebieden door de aanwezigheid van activiteiten en 
voorzieningen en zorgen voor het doortrekken van perifere groengebieden tot in het 
stadsweefsel. 

Momenteel worden deze elementen samen met verschillende andere thematische invalshoeken 
geïntegreerd in de opmaak van een masterplan voor de Stiemerbeekvallei (zie hoger).  
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2.3.7 Milieubeleid  

Milieubeleidsplan provincie Limburg 

Het Milieubeleidsplan 2010-2013 “Allemaal CO2 - neutraal” van de provincie Limburg zet de richting 
uit voor het provinciaal milieu- en natuurbeleid en legt de fundamenten voor het Limburgs 
Klimaatplan. 
Een aantal maatregelen uit het inrichtingsplan passen in de volgende provinciale doelstellingen rond  
de pijlers biodiversiteit en water: 
Biodiversiteit: “De natuur als bondgenoot” 

- Limburgs netwerk van natuurgebieden en natuurverbindingen verder uitbouwen 
- Limburgse natuur beleefbaar maken door ze o.a. open te stellen voor het publiek in nauwe 

samenwerking met lokale partners 

Water: “Naar een veerkrachtig en natuurlijk watersysteem” 

- Van de Limburgse waterlopen natuurlijke verbindingen maken 
- Wateroverlast, verdroging en erosie beheersen door o.a. overstromingsgebieden en 

natuurlijke waterbuffers aan te leggen. 

Leefmilieubeleidsplan Genk  

Het Leefmilieubeleidsplan 2010-2013 van de stad Genk bevat volgende relevante elementen: 

- Algemeen Milieubeleid (strategische doelstelling I) TD I: Het bevorderen van de milieukwaliteit 
door maximaal in te spelen op de voorstellen van de samenwerkingsovereenkomsten met de 
Vlaamse Gemeenschap; 

- Klimaat (strategische doelstelling 7) en Natuur (strategische doelstelling IV)  TD1: De zachte 
recreatie wordt bevorderd en geoptimaliseerd in de groene ruimte van Genk, in samenwerking 
met de Genkse toeristische speerpunten. Hiertoe behoren onder andere de fiets-, wandel- en 
ruiterijroutes; 

- Natuur (strategische doelstelling I) TD 3: Het project van de Vlaamse Landmaatschappij voor 
de vallei van de Stiemerbeek wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokken instanties 
en milieugroeperingen; 

- Natuur (strategische doelstelling IV) TD 4: Het stedelijk patrimonium wordt uitgebreid door 
het verwerven van groene ruimte in functie van (zachte) recreatie 

- Concrete actie 135: Het project van de Vlaamse Landmaatschappij voor de vallei van de 
Stiemerbeek wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokken instanties en 
milieugroeperingen.  

MER-(screenings)plicht  

Het project omvat geen MER-plichtige of MER-screeningsplichtige activiteiten. 

2.3.8 Mobiliteit  

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Limburg 
De provincie tekende samen met het Vlaamse Gewest een Limburgs ‘Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk’ uit. Dit netwerk legt de belangrijkste fietsverbindingen vast tussen de grotere 
woonkernen en attractiepolen zoals bedrijven, scholen en winkelcentra. Het netwerk bestaat uit 
hoofdroutes (snelle verbindingen tussen twee kernen met een hoog potentieel aan fietsers), 
bovenlokale functionele fietsroutes (logische verbindingswegen tussen kernen en attractiepolen) en 
bovenlokale alternatieve functionele fietsroutes. 
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Figuur 13: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Limburg 

 

De routes van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk relevant voor het projectgebied zijn: 
- Fietspad langs N75 (hoofdroute) 
- Fietspad langs Kreippstraat, met doorsteek naar de N75 ter hoogte van Holeven (alternatieve 

route) 

Mobiliteitsplan gemeente Genk  

Het beleidsplan selecteert volgende voor het projectgebied relevante wegen als lokale weg type II 
(verzamelen op lokaal niveau): 

- N75 Hasseltweg-Genkersteenweg als lokale weg type II met taakstelling voor 
kleinhandelszones: Met deze aanduiding wordt zowel de functie van de N75 als 
gebiedsverzamelweg, als de bedienende functie van de N75 i.f.v. de grootschalige 
kleinhandelszones langs de weg erkend. 

- Slagmolenweg 
 

Complementair aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk duidt de gemeente Genk in haar 
mobiliteitsplan een raster aan lokale functionele fietsroutes aan, maximaal aansluitend op het 
openbaar vervoersnetwerk. Voor het projectgebied zijn hierbij van belang: 

- oost-west doorheen het projectgebied: fietspad nr. 5 ‘Zuidelijke tangent Kernstad’ dat vanuit 
Hasselt (Tuikabelbrug) via de Kneippstraat een doorsteek (= missing link) moet maken naar de 
Slagmolenweg om vervolgens via de Dominikanenlaan een onderdoorgang onder het spoor te 
maken. Aanvullend wordt een bypass voorzien van fietspad nr. 5 naar de stadsstrip via 
doorsteek (= missing link) van Kneipstraat naar de Jaarbeurslaan.  
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- noord-zuid, ten oosten van het projectgebied: fietspad B ‘Hermes - Westelijke tangent 

Kernstad - Genk-Zuid’ dat via de Tennislaan aansluit op de Jaarbeurslaan.   

Aanvullend op dit raster worden de volgende lokale fietsroutes aangeduid: 
- doorheen het projectgebied: fietspad I ‘Stiemerbeekfietspad’ (= missing link) vanaf Thorpark 

via dienstenzone Jaarbeurslaan langsheen de Stiemer met doorsteek langs de Slagmolen en 
langs De Maten tot aan brug aan sluizen Diepenbeek. 

- ten zuiden van De Maten en het projectgebied: fietspad II ‘Termien stadsstrip’ De Hutten - De 
Schom - Dominikanenlaan  

 

Tabel 3: Relevante geplande acties voor de vervollediging van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk Genk 

Actien
r 

Actie Tijds-
horizon 

Initiatief-
nemer 

Prioriteit Raming 

73 Lokale fietsroute ‘Zuidelijke tangent Kernstad’: aanleg 
doorsteek (fietsroute) tussen Kneippstraat en 
Slagmolenweg 

KT Stad Hoog € 275.000 

74 Lokale fietsroute ‘Zuidelijke tangent Kernstad’: aanleg 
aanliggende fietspaden langs Slagmolenweg 

KT stad Hoog € 210.000 

80 Lokale fietsroute ‘Zuidelijke tangent Kernstad’ - Bypasses 
naar stadsstrip: aanleg doorsteek (fietsroute) tussen 
Slagmolenweg en Jaarbeurslaan 

KT Stad Hoog € 200.000 

 

92 Lokale fietsroute 'Stiemer': aanleg fietspad langsheen 
Stiemer vanaf dienstenzone Jaarbeurslaan naar kanaalbrug 
aan sluizen Diepenbeek 

LT Stad Laag - 

 

2.3.9 Overige aspecten  

Spartacus 

Spartacus staat voor de uitbouw van een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk voor Limburg. Nieuwe 
sneltramlijnen, snelbussen en optimale afstemming met de bestaande treinverbindingen moeten 
zorgen voor een sterk verbeterde mobiliteit en tijdswinst.  
 

Voor de ontwikkeling van de Spartacuslijn 2 (Hasselt-Diepenbeek-Genk-Maasmechelen) hechtte de 
Vlaamse Regering op 04 april 2014 haar goedkeuring aan het voorkeurstracé Caetsbeek-Noord – E314. 
Momenteel wordt dit tracé in overleg met de lokale besturen verder uitgewerkt en wordt een 
gewestelijk RUP opgemaakt dat vastlegt hoe de tramlijn wordt ingepast in de omgeving en waar de 
haltes komen. Het goedgekeurde tracé loopt ten zuiden van het plangebied Slagmolen langsheen de 
N76 om vervolgens aan te sluiten op de Europalaan ten oosten van het plangebied.  
 
Door de realisatie van een zachte verbinding doorheen het projectgebied Slagmolen, wordt de 
woonwijk Oud-Termien verbonden met de voorziene haltes ter hoogte van Genk centrum en kan het 
natuurgebied De Maten tevens op een duurzame manier ontsloten worden. 
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3 PROJECTBESCHRIJVING 

3.1 PROJECTDEFINITIE EN DOELSTELLINGEN INRICHTINGSPLAN 

3.1.1 Probleemstelling 

Het gebied Slagmolen is één van de nog onbebouwde zones langsheen de Stiemerbeekvallei doorheen 
het stedelijk weefsel in Genk met een zekere natuurwaarde en recreatieve mogelijkheden. De stad 
Genk heeft de ambitie om de vallei te ontwikkelen tot een lineair, stedelijk park met een hoge natuur-
en belevingswaarde die als blauw-groene ader diverse, strategische stadssites verbindt. Het gebied 
rond de Slagmolen kan daarin een belangrijke verbindende rol spelen omdat het de locatie vormt waar 
het natuurgebied De Maten, en op groter schaalniveau De Wijers, via de Stiemerbeekvallei het 
stadscentrum binnen reikt.  
 
Net als de andere zones in de Stiemerbeekvallei meer stroomopwaarts in het stadscentrum van Genk, 
maakt Slagmolen deze potenties momenteel niet waar. Ook hier vormt de Stiemerbeekvallei een 
verdrongen, weinig toegankelijke en weinig aantrekkelijke groen-blauwe ader die het contact met haar 
valleigebied grotendeels verloren is (zie figuur 14a,d). 
 
Ecologisch en landschappelijk zorgt het gebrekkige contact tussen de rechtgetrokken waterlopen en 
de vallei ervoor dat de natuurlijke functie als beekvallei met een hoge waarde voor planten en dieren 
niet vervuld wordt. Zowel Stiemerbeek, Schabeek als Dorpsbeek zijn in het projectgebied tussen spoor 
en Slagmolenweg volledig in een betonnen bedding aangelegd wat voor verdroging van het gebied 
heeft gezorgd en wateroverlastproblemen stroomafwaarts in Diepenbeek. Het aanwezige bos ten 
noorden van de Slagmolen beantwoordt momenteel dan ook niet aan het ecologische streefbeeld voor 
deze zone van een alluviaal bos. De natuurwaarden zijn, in contrast met het natuurgebied De Maten 
net stroomafwaarts, eerder beperkt. Een alluviale boszone met meanderende Schabeek zou variatie 
in het landschapsbeeld van de Stiemerbeekvallei doorheen Genk kunnen brengen, als overgang tussen 
het vijver- en heidelandschap van De Maten en het meer open beemdenlandschap stroomopwaarts. 
Stroomafwaarts is ook de Achterbeek deels ingebuisd, en deels rechtgetrokken langs de toegangsweg 
van De Maten.   
 
Hydrologisch is het gebied van groot belang voor de voeding van De Maten. Momenteel staat de 
Schabeek in voor de voeding van de zuidelijke (en deels ook de noordelijke) vijverketting  in De Maten. 
Door deze continue aanvoer is de nutriëntenbelasting van de zuidelijke vijverketen hoog. Via een 
aftapsluis in de betonnen keermuur die de scheiding vormt tussen de Stiemerbeek en Schabeek (zie 

figuur 14d), kan er bij ontoereikend  debiet van de Schabeek ook Stiemerbeekwater in De Maten 
gelaten worden. Bij grote neerslaghoeveelheden stroomt het Stiemerbeekwater, sterk vervuild door 
het in werking treden van de vele overstorten stroomopwaarts, over deze betonnen scheidingsmuur. 
Op die manier kan vervuild water ongecontroleerd naar De Maten stromen waar het fauna en flora 
bedreigt. Niet alleen de waterkwaliteit bedreigt De Maten, ook de waterkwantiteit is door de 
verstoorde waterhuishouding van de Schabeek en Stiemerbeek stroomopwaarts een probleem. De 
vijvers in De Maten (zie figuur 14i) moeten enerzijds van voldoende zuiver water voorzien kunnen 
worden maar anderzijds ook periodiek droog gesteld kunnen worden. 
 
Wat betreft recreatie vormt het gebied de startplaats voor verschillende wandellussen doorheen De 
Maten en stroomopwaarts de Slagmolenweg. Het gebied is niet toegankelijk voor mindermobielen, 
buggy’s,… De omgeving van de Slagmolen en parking hebben momenteel niet de uitstraling van een 
aangenaam onthaalpunt of toegangspoort vanuit Genk naar De Maten en De Wijers. De 
belevingswaarde is beperkt en de signalisatie eerder versnipperd. De Slagmolenweg doorkruist het 
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gebied maar noch de Stiemerbeekvallei, noch De Maten zijn zichtbaar of ‘voelbaar’ vanop deze weg. 
Het gebied fungeert ook niet als ontmoetingsplek, uitgezonderd voor de aanwezige hondenclub (zie 

figuur 14f) die op termijn moet herlokaliseren. De Slagmolen zelf heeft al enkele jaren geen functie 
meer. Het recreatief fietsroutenetwerk doorkruist het gebied ten zuiden van de eerste vijver in De 
Maten (zie figuur 14j). Het fietspad ligt er grote delen van het jaar erg nat bij. Ook zijn er twee 
(functionele fietsverbindingen tussen Genk en Hasselt gepland (zie onafgewerkte insteek op figuur 

14c) die het gebied zouden doorkruisen en er samen komen om aan te sluiten op de Jaarbeurslaan; de 
route vanaf de Tuikabelbrug ten noorden van De Maten, en de geplande Stiemerbeekroute vanaf de 
sluizen in Diepenbeek ten zuiden van De Maten. Ter hoogte van het plangebied volgt deze noordelijke, 
veel gebruikte route vanaf de Kneippstraat echter de gewestweg, bij gebrek aan alternatief. De 
zuidelijke route is nog niet uitgewerkt maar zou de Stiemerbeek volgen. In het projectgebied is op de 
linkeroever van de Stiemerbeek een onverhard padje op dit tracé gelegen. 

3.1.2 Doelstelling 

Het projectgebied wordt hydrologisch en ecologisch heringericht tot een meer natuurlijk valleisysteem 
met een geoptimaliseerde watertoevoer naar De Maten. Daarnaast wordt de zone rond de Slagmolen 
ingericht als een uitnodigend onthaalpunt voor De Maten/De Wijers vanuit Genk, doorkruist door 
meerdere aantrekkelijke functionele en recreatieve langzaamverkeerverbindingen. 

Eco-hydrologie 

Hoofddoel van de hydrologische maatregelen is het optimaliseren en controleren van de watertoevoer 
naar De Maten voor wat betreft kwantiteits- en kwaliteitsaspecten. Hiertoe wordt -indien de 
hydrologische studie bevestigt dat dit omwille van het waterkwaliteitsverschil tussen Stiemerbeek en 
Schabeek zinvol is- de Schabeek uit de bestaande betonnen bedding gehaald en in een losgekoppelde 
bedding gebracht. Alleszins is het ecologisch en landschappelijk streefbeeld voor deze zone dat van 
een meanderende waterloop doorheen een alluviaal bos. Exoten worden verwijderd in de boszone ten 
noordoosten van de Slagmolenweg. Stroomafwaarts wordt een sturingssysteem op Schabeek/ 
Stiemerbeek voorzien dat in de toekomst moet toelaten voldoende kwalitatief water (van Schabeek 
en/of Stiemerbeek) gecontroleerd naar de vijvers van De Maten te brengen en indien gewenst deze 
droog te leggen. Daarnaast worden de ingebuisde delen van Schabeek/Achterbeek opengelegd. Als 
onderdeel van een ecologisch valleiherstelproject, wordt op de terreinen van de hondenclub een 
vismigratiepassage aangelegd om het knelpunt van de stuw op de Stiemerbeek (zie figuur 14b) 
overbrugbaar te maken. Een volledige natuurlijke herinrichting van Stiemerbeek en Dorpsbeek is 
binnen dit landinrichtingsproject niet haalbaar. Wel worden op verschillende plaatsen in de betonnen 
Stiemerbeek- en Dorpsbeekbedding uitstapplaatsen voor amfibieën voorzien. Langs de Dorpsbeek en 
de spoorbedding wordt het bos afgerand met een mantelzoom. Op verschillende locaties worden 
graslanden hersteld via beheersmaatregelen en worden inrichtingswerken uitgevoerd in functie van 
natuurherstel. 

Onthaal en beleving omgeving Slagmolen 

Tweede belangrijke doelstelling van dit project is het ontwikkelen van de omgeving Slagmolen tot een 
schakel tussen De Maten/De Wijers en Genk. Op die manier wordt de topnatuur en uitzonderlijk 
landschaphet stadscentrum van Genk binnen getrokken. Hiertoe wordt enerzijds de omgeving meer 
natuurlijk ingericht als stapsteen binnen het groen-blauw netwerk Stiemerbeekvallei. Anderzijds wordt 
de Slagmolenweg ter hoogte van de molen (zie figuur 14k) heringericht als een aantrekkelijk plein met 
open watertoevoer en groen dat via een brede, duidelijk leesbare uitnodigende toegangsweg in 
verbinding staat met De Maten. Daarnaast wordt de tuin van de Slagmolen heringericht en worden 
belevingselementen voorzien zoals een uitkijkplatform op de eerste vijvers van De Maten, 
picknickbanken en aangepaste signalisatie. 
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Figuur 14: Fotoreportage ter situering van enkele knelpunten en potenties Slagmolen. Knelpunten: a) Schabeek en 
Stiemerbeek in een betonnen bedding, enkel gescheiden dmv een betonnen muurtje, ter hoogte van de spoordoorgang met 
links overstort collector; b) vismigratieknelpunt van de stuw op de Stiemerbeek; c) fietsinsteek achter de bedrijven aan de 
Hasseltweg ter hoogte van Slagmolenweg; d) inlaat voeding de Maten vanuit de Schabeek ter hoogte van de manuele schuif 
op de Stiemerbeek; e) doodlopend deel Slagmolenweg met fietsinsteek; f) constructies hondenclub; g) zicht vanuit De Maten 
op de bedrijven langs de Hasseltweg. Potenties: h) duin met heidevegetatie; i) Hommelesweyer; j) fietsroutentewerk 
doorheen De Maten; k) de Slagmolen, een als monument beschermde watermolen. 

Recreatieve en functionele verbindingen 

Aansluitend bij bovenstaande doelstelling worden de recreatieve en functionele verbindingen 
doorheen het gebied verbeterd voor bewoners en bezoekers. Zo wordt een nieuwe en aantrekkelijke 
wandelverbinding aangelegd tussen Jaarbeurslaan en Slagmolenweg doorheen het alluviale bos en 
wordt een beperkt deel van de bestaande wandelroutes doorheen De Maten heraangelegd als een 
rolstoel- en kinderwagenvriendelijk pad. Ook voor de druk gebruikte bovenlokale functionele 
fietsverbinding tussen Hasselt en Genk wordt doorheen het projectgebied een veilige alternatieve 
route aangelegd. Het bestaande recreatieve fietspad doorheen De Maten wordt geoptimaliseerd en 
belevingsvoller ingericht dankzij doorkijken naar de vijver. Waar nodig schermtstreekeigen aanplant 
langsheen deze bestaande en nieuwe routes minder fraaie constructies en zichten (zie figuur 14g) af 
en zorgt het voor aantrekkelijke verbindingen. Aandacht bij de inrichting van 
langzaamverkeerverbindingen gaat naar het vermijden van overschrijding van de ecologische 
draagkracht van het gebied. 
 

3.2 INRICHTINGSCONCEPT  

(Zie figuur 15) 

De gelijktijdige aanpak van alle thema’s die in het gebied samenkomen (integraal waterbeheer, 
recreatie en beleving, ecologische en landschappelijke opwaardering, langzaamverkeerverbinding) 
creëert een win-win situatie voor deze verschillende thematieken. Het gebied rond de Slagmolen 
wordt dankzij de inspanningen voor de verschillende thema’s terug een ecologisch, landschappelijk en 
recreatief aantrekkelijke locatie, een onthaalpunt voor De Maten en De Wijers waardig.  
 
Streefdoel is dat het gebied rond de Slagmolen de schakel vormt tussen het natuurgebied De Maten 
en het stadscentrum van Genk. Slagmolen vormt hierbij in de toekomst het onthaalpunt voor 
bezoekers van zowel De Maten als op groter schaalniveau De Wijers, op wandel- en fietsafstand van 
het stadscentrum en het station van Genk. Een onthaal- en ontmoetingsplein met 
parkeervoorzieningen in een groen kader dat de Slagmolenweg dwarst, markeert visueel de 
continuïteit van de Stiemerbeekvallei over de Slagmolenweg. Dit plein vormt tevens de 
landschappelijke overgang van de uitgestrekte topnatuur van De Maten naar het meer ingesnoerde 
randstedelijk groen van de Stiemerbeekvallei doorheen het stadscentrum van Genk.  
 
Ecologisch vormt het noordelijk deel van het gebied als alluviaal broekbos, de overgang tussen het 
vijver- en heidelandschap van De Maten naar de meer gesloten Stiemerbeekvallei met broekbossen 
en beemden stroomopwaarts doorheen het stadscentrum. In functie van de soortenrijkdom en 
specifiek voor vlinders wordt langsheen de Dorpsbeek en het spoor het bos afgerand met een mantel- 
en zoomvegetatie. Deze vormen de overgang naar een waardevolle open grasland/ruigte dankzij 
aangepast maaibeheer. Daarnaast worden ook ten noorden en zuiden van de eerste vijver van De 
Maten (Hommelesweyer) enkele natuurherstelmaatregelen genomen in functie van de 
instandhouding en herstel van Europees beschermde fauna en flora. 
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De onthaal- en ontmoetingsfunctie van de omgeving Slagmolen voor bezoekers en omwonenden 
vertaalt zich niet alleen in een aantrekkelijke pleininrichting maar ook in een aangepaste functionele 
invulling van het molengebouw, een landschappelijk geïntegreerde tuininrichting, in 
belevingsinfrastructuur zoals een uitkijkplatform/kijkhut, educatieve poel en een uitnodigende 
toegangsdreef die zich opent richting de eerste vijver van De Maten, in de verschillende gevarieerde 
wandellussen, rust- en ontmoetingsplekjes in het groen en in een wandel- en fietsverbinding richting 
centrum Genk. Het landschap van De Maten, ooit zo geliefd door landschapsschilders, wordt vanuit 
het onthaalpunt terug op een belevingsvolle manier zichtbaar gemaakt. De Maten zijn bovendien ook 
voor mindermobielen toegankelijk en beleefbaar via een mindermobielenpad dat een gevarieerd tracé 
volgt langsheen de Achterbeek, stuifduin met uitkijkplatform, vijver, gesloten boslandschap, weiland, 
Stiemerbeek en molenrad.  
 
Er worden verschillende maatregelen genomen om de fragiele ecologische draagkracht van de fauna 
en flora van De Maten zo weinig mogelijk te overschrijden. Zo blijven wandelaars zeker welkom in De 
Maten maar wordt het meest verstorende gebruik geconcentreerd aan de Slagmolen zelf en ter hoogte 
van de Hommelesweyer (uitkijkplatform, Slagmolentuin, breed en makkelijk toegankelijk pad,…), Zo 
wordt de functionele (en recreatieve) fietsroute aan de noordkant  van De Maten zoveel mogelijk aan 
de rand van het natuurgebied en buiten de waardevolle zones voorzien. De onverharde recreatieve 
fietsroute van het knooppuntennetwerk vormt een beperktere impact op het natuurgebied en blijft 
dan ook voor een optimale beleving het natuurgebied kruisen ter hoogte van de Hommelesweyer. 
Door een verschil in materiaalgebruik en aanleg voor de functionele en recreatieve fietsroute, moet 
de functionele route bovendien de functionele verplaatsingen doorheen De Maten, langs het 
fietsknooppuntennetwerk terugdringen.  Ter hoogte van Slagmolen komen de twee functionele 
fietsroutes samen die Genk op een veilige, vlotte en aangename manier met Hasselt en Diepenbeek 
verbinden, respectievelijk via de noord- en zuidkant van De Maten.  

Figuur 15: Inrichtingsconcept en doelstellingen Slagmolen 
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De vijvers in De Maten zijn in de toekomst verzekerd van een gecontroleerde toevoer van voldoende 
kwalitatief water voor de aanwezige zeldzame fauna en flora via de aanwezigheid van een 
sturingssysteem. Dit systeem laat toe om, afhankelijk van waterkwaliteits-veranderingen en de 
benodigde waterhoeveelheid, de vijvers te voeden met Stiemerbeek- dan wel Schabeekwater en de 
vijvers periodiek droog te zetten. Vanaf de Jaarbeurslaan tot aan het Slagmolenplein wordt  doorheen 
het alluviaal bos een meanderende waterloop gecreëerd. Doorheen het Slagmolenplein stroomt de 
Schabeek terug in open bedding net zoals de Achterbeek, afwaarts de Slagmolenweg. De stuw op de 
Stiemerbeek (zie figuur 14b) vormt dankzij de aanwezigheid van een vismigratiepassage geen knelpunt 
meer voor vismigratie. Amfibieën die in de betonnen bedding van Stiemerbeek of Achterbeek 
terechtkomen sterven geen gewisse dood dankzij de aanwezigheid van amfibieuitstapplaatsen. De 
verschillende nog in het landschap zichtbare waterbouwkundige constructies, zoals deze betonnen 
bedding, stuwen, collectoren, molentoevoer, …illustreren het typisch (stedelijk) water- en 
rioleringsbeleid en de gevolgen daarvan voor toekomstige generaties.   
 

3.3 INRICHTINGSMAATREGELEN 

Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de inrichtingsmaatregelen en hun locaties is het 
projectgebied thematisch opgedeeld in een aantal onderdelen:  

- uitvoeringseenheid 1: eco-hydrologie  
- uitvoeringseenheid 2: onthaal en beleving omgeving Slagmolen  
- uitvoeringseenheid 3: recreatieve en functionele verbindingen  
- uitvoeringseenheid 4: grondverwerving  

 
Per uitvoeringseenheid wordt een beschrijving gegeven van de voorgestelde inrichting, de te nemen 
maatregelen, het gekozen materiaalgebruik, welke partners verantwoordelijk zijn voor de realisatie en 
voor het beheer.  
 
De volgende maatregelen worden voorgesteld om de doelstellingen van het landinrichtingsplan te 
realiseren: 

3.3.1 Uitvoeringseenheid 1: eco-hydrologie  

(zie kaart 13) 

3.3.1.1 Heraanleg Schabeek/Achterbeek (maatregel nr. 1.1) 

De Schabeek zal, in haar volledige traject vanaf de Jaarbeurslaan tot ze – als Achterbeek –terug 
bovengronds komt afwaarts de Slagmolenweg langsheen de oude toegangsweg tot De Maten, op een 
meer natuurlijke wijze heraangelegd worden in open bedding. Tenzij de lopende ecohydrologische 
studie uitwijst dat loskoppeling van Schabeek en Stiemerbeek omwille van een gebrek aan verschil in 
waterkwaliteit tussen beide waterlopen overbodig is, wordt de Schabeek hiertoe losgekoppeld van de 
Stiemerbeek. De bestaande interferentie tussen Stiemerbeek en Schabeek doordat ze in een 
gemeenschappelijk bedding stromen, enkel gescheiden door een betonnen wandje, wordt dan zo 
opgeheven.  
 
Ter hoogte van het bosgebiedje aan de Albrecht Rodenbachlaan heeft de Schabeek een bodempeil van 
ca. 54.80 m TAW, terwijl de Achterbeek, wanneer ze uit het ingebuisde deel onder de Slagmolenweg 
stroomt, een bodempeil van ca. 52.8 m TAW heeft.  Een hoogteverschil of verval van ca. 2 m kan dus 
benut worden om de afstand van ca. 650 m te overbruggen, wat neerkomt op een gemiddelde helling 
van 3 mm/m.  Dit is theoretisch meer dan voldoende om de Schabeek vanaf de Albrecht 
Rodenbachlaan gravitair te laten stromen tot in de Achterbeek.   
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De heraanleg van de Schabeek bestaat uit verschillende secties, die hierna achtereenvolgens 
besproken worden: 

- De heraanleg van het Schabeek/Stiemerbeek –complex; 
- Het open leggen van het ingebuisd deel van de Schabeek ter hoogte van de 

bestaande parking; 
- Het open leggen van de ingebuisde Achterbeek afwaarts de Slagmolenweg 

Bij de heraanleg van de waterlopen wordt er zorg voor gedragen dat de Slagmolen zijn stuwrecht kan 
blijven uitoefenen.  

- Heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen Jaarbeurslaan en Slagmolenweg (maatregel nr. 1.1a) 

In het traject tussen de Jaarbeurslaan/Albrecht Rodenbachlaan en de Slagmolenweg wordt de 
Schabeek heraangelegd in een volledig nieuwe bedding, ten westen van de huidige loop doorheen het 
bosgebied. Uitvoering gebeurt op dusdanige wijze dat een natuurlijke dynamiek mogelijk wordt, via 
aanleg van aanzetten tot meandering, variaties in taluds en gebruik makend van de aanwezige 
natuurlijke depressies. Het kappen van bomen wordt tot een minimum beperkt, er wordt gestreefd 
naar een meanderende waterloop doorheen een alluviaal bos, begeleid door een mantelzoom ter 
hoogte van de Schabeek. 
 
Opwaarts de spoorweg wordt de bestaande loop van de Schabeek afgeleid naar het noordwesten 
richting de ongebruikte spoorwegbrug en vervolgens loopt de Schabeek door het bosgebied richting 
huidige parking.   
 
In de fase van technisch ontwerp zal de juiste tracékeuze van de nieuw aan te leggen Schabeek mede 
bepaald worden door de volgende elementen: 

- Het opvangen van de relatief bruuske taluds van ca. 0.5-1 m die de 2 bestaande ophogingen 
in het bosgebied scheiden. In beide plateaus zal de Schabeek een dieper ingesneden profiel 
krijgen en de niveauverschillen zullen opgevangen worden via de aanleg van een meanderend 
verloop in deze zone. 

- Het maximaal vrijwaren van de zones in het bosgebied met een habitatwaardige vegetatie.  
Het betreft hier voornamelijk de lager gelegen moeraszones in de westelijke zone achter de 
bebouwing. 

In de technische ontwerpfase zal op basis van overleg met o.a. ANB en mede op basis van de 
grondwaterpeilmetingen die momenteel uitgevoerd worden door VLM, het profiel van de Schabeek 
zo ontworpen worden dat er geen bijkomende drainerende werking optreedt in het 
moerasgebied/elzenbroekbos. Tegelijkertijd wordt de waterafvoer via grachten en sloten in het 
alluviaal elzenbos, waar dit zonder wateroverlast voor omwonenden mogelijk is, beperkt in functie van 
vernatting van het gebied.  

- Openleggen ingebuisde Schabeek doorheen plein aan de Slagmolen (maatregel nr. 1.1.b) 

Ter hoogte van de bestaande parking ligt de huidige Schabeek ingebuisd en bestaat een aantakking 
met de Stiemerbeek via een manuele schuif. De bestaande manuele schuif tussen Stiemerbeek en 
Schabeek wordt verwijderd. De bestaande inbuizing van de Schabeek tot aan Slagmolenweg wordt 
opgebroken waardoor de Schabeek in open bedding tot aan de Slagmolenweg stroomt.  Dit verhoogt 
de visuele beleefbaarheid van het water. Indien nodig wordt de bestaande koker onder de 
Slagmolenweg vervangen (als onderdeel van maatregel 2.1.a). 

- Kruising van Schabeek met rioleringscollector ter hoogte van de spoorweg (maatregel nr. 1.1.c) 

Ten westen van de passage onder de spoorwegbrug dient de nieuw aangelegde Schabeek een 
bestaande rioleringscollector te dwarsen. De rioleringscollector wordt behouden en de Schabeek 
wordt er onder door geleid. 



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
pagina 52 van 119 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 
 

- Kruising van Schabeek/Achterbeek met rioleringscollector ter hoogte van Slagmolenweg 

(maatregel nr. 1.1.d) 

Ter hoogte van de Slagmolenweg dient de nieuw aangelegde Schabeek de bestaande 
rioleringscollector van de Slagmolenweg te kruisen. De concrete uitvoering hiervan wordt mee 
opgenomen in het reeds voorziene Aquafin-project rond de optimalisatie van de overstort aan de 
Slagmolen. 

- Openleggen ingebuisde Achterbeek afwaarts de Slagmolenweg (maatregel nr. 1.1e) 

Afwaarts de Slagmolenweg wordt de bestaande inbuizing van de Schabeek/Achterbeek verwijderd en 
wordt de waterloop in een open natuurlijke bedding gelegd. De kruising van de bestaande 
afwateringsgracht met de Achterbeek wordt geoptimaliseerd. De koker van de Achterbeek onder het 
bestaande wandel-/fietspad wordt vervangen door een houten brug (maatregel 3.4). 

3.3.1.2 Verwijderen van onreglementaire lozingen en hemelwaterafvoeren (maatregel nr. 1.2) 

Achter de bedrijven gelegen aan de Hasseltweg tussen Jaarbeurslaan/Rodenbachlaan en 
Slagmolenweg zijn er in het elzenbroekbos verschillende afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater 
aanwezig die de natuurwaarden negatief beïnvloeden. De (onreglementaire) lozingen en bijhorende 
constructies worden verwijderd.  

3.3.1.3 Lokaal doorstroombaar maken van de betonnen scheidingsmuur in Stiemerbeekbedding 

(maatregel nr. 1.3) 

Bij de aanleg van de nieuwe Schabeek wordt de bestaande betonnen scheidingswand tussen de 
Stiemerbeek en de Schabeek, afwaarts de spoorlijn, nutteloos aangezien in beide delen 
Stiemerbeekwater zal stromen. De betonnen scheidingswand wordt behouden als uniek relict van het 
waterbeheer tijdens de tweede helft van vorige eeuw. Wel worden op een aantal plaatsen 
verbindingen gemaakt tussen de huidige Stiemerbeek en de Schabeek door het verwijderen van de 
betonnen scheidingswand over een breedte van ca 1-2 m. Op die manier wordt de huidige Schabeek 
dan ook onderdeel van de Stiemerbeek en wordt doorstroming van deze smalle sectie gegarandeerd. 
In de betonnen bedding van de (oorspronkelijke) Schabeek wordt plaatselijk (riet)beplanting 
aangebracht in functie van landschappelijke inkleding en waardoor via plantenzuivering een beperkt 
positief effect gerealiseerd wordt op de waterkwaliteit van de Stiemerbeek. 

3.3.1.4 Aanleg amfibie-uitstapplaatsen in bedding Stiemerbeek en Dorpsbeek (maatregel nr. 1.4) 

De huidige Stiemerbeek en Dorpsbeek liggen ingebed in betonnen oeverwanden. Hierdoor kunnen 
amfibieën die in de waterloop terecht komen, moeilijk terug op de oevers geraken.  Daarom worden 
op verschillende plaatsen langsheen de Dorpsbeek en Stiemerbeek de betonnen wanden verwijderd 
over een afstand van 1-3 m en worden zachte taluds gerealiseerd. Op die manier worden 
uitstapplaatsen voor amfibieën gerealiseerd en wordt een natuurverbinding gerealiseerd tussen de 3 
– door waterlopen gescheiden - delen van het natuurgebied. 

3.3.1.5 Aanleg aarden dam voor bescherming privétuinen (maatregel nr. 1.5) 

De bestaande depressie achter de bebouwing ter hoogte van de Slagmolenweg nr. 25 t.e.m. 43 wordt 
momenteel afgewaterd/gedraineerd via een bestaande transportleiding die onder de Slagmolenweg 
met de bestaande afwateringsgracht in het bosperceel verbonden is. Deze transportleiding wordt 
buiten dienst gesteld en er zal een aansluiting van deze depressie met de nieuw aan te leggen Schabeek 
gemaakt worden om de depressie voldoende af te wateren.  Behoud van het actuele (grond)waterpeil 
in deze moeraszone staat hier voorop. Om eventuele wateroverlast ter hoogte van de  privétuinen van 
de woningen langsheen de Slagmolenweg te vermijden, zal er een aarden dam aangelegd worden 
achter de tuinen in het bosgebied. Een beperkte hoogte voor deze dam volstaat, zodat de visuele 
impact verwaarloosbaar  is. 
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3.3.1.6 Installatie sturingssysteem voor aanvoer van Schabeek en Stiemerbeek naar De Maten 

(maatregel nr. 1.6) 

Door de heraanleg van de Schabeek en het verwijderen van de bestaande manuele schuif tussen 
Stiemerbeek en Schabeek dient een sturingssysteem ontworpen dat toelaat om de toevoer van water 
naar De Maten te regelen. 
Ten noorden van de bestaande parking, waar Schabeek en Stiemerbeek relatief dicht bij elkaar zullen 
liggen, wordt een sturingssysteem geïnstalleerd dat toelaat om de toevoer van water naar de vijvers 
van het natuurgebied van De Maten te regelen. 
Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat het regelsysteem moet toelaten om de controle uit te 
oefenen op de hoeveelheid (geen voeding, gecontroleerd debiet of vrije voeding) en de bron 
(Schabeek, Stiemerbeek of combinatie van beide) van het water dat in De Maten gelaten wordt.  Dit 
impliceert een constructie met 2 ingangen (desgevallend aanvoer van Stiemerbeek en Schabeek) en 
twee uitgangen (a) Schabeek richting Achterbeek voor voeding van De Maten en b) een overlaat van 
Schabeek in Stiemerbeek, afwaarts de bestaande stuw, als bypassindien geen voeding van De Maten 
gewenst is)). 
Dit systeem wordt bij voorkeur ondergronds uitgevoerd en geïntegreerd in de aanleg van de parking.   

3.3.1.7 Aanleg vismigratiepassage ter hoogte van de stuw op de Stiemerbeek (maatregel nr. 1.7) 

De stuw op de Stiemerbeek, net opwaarts de samenvloeiing met Dorpsbeek, garandeert de 
watertoevoer van het molenrad van de Slagmolen (zie ook maatregel 2.4), maar vormt een 
vismigratieknelpunt. Het verval van de Stiemerbeek op deze locatie is ca. 2,5 m, waardoor vissen 
onmogelijk vanuit de Dorspbeek/afwaartse Stiemerbeek stroomopwaarts de Stiemerbeek op kunnen. 
De aanleg van een vispassage tussen Dorpsbeek en Stiemerbeek kan hieraan een oplossing bieden. 
Deze vispassage wordt zo aangelegd dat de meest waardevolle delen natuur (o.a. de waardevolle delen 
van het grasland ter hoogte van de terreinen van hondenclub) gevrijwaard worden en er voldaan wordt 
aan de speciale beschermingsbepalingen ten gevolge de ligging in juridisch beschermd natuurgebied. 
Bovendien moet bij de uitwerking van deze maatregel het historisch stuwrecht (het recht om het water 
van de waterloop tot op een bepaald peil op te stuwen en daarmee het rad van een watermolen in 
beweging te brengen) voor de watermolen gerespecteerd worden. Bij de verdere uitwerking wordt 
daarom gestreefd naar een evenwicht tussen de realisatie van de vrije vismigratie (voldoende 
lokstroom voor vissen) en de erfgoeddoelstellingen (stuwrecht, pegelpeil,…), bijvoorbeeld door 
afspraken met betrekking tot debietverdeling. Voorafgaand aan deze maatregel, dienen de gebouwen, 
constructies en verhardingen van de hondenclub verwijderd te zijn (maatregel 2.10). Desgevallend 
doet de provincie Limburg een aanvraag tot subsidiëring van deze maatregel bij het Visserijfonds.  

3.3.1.8 Exotenbestrijding (maatregel nr. 1.8) 

Tegelijkertijd met de andere maatregelen voor de ecohydrologische herinrichting van de zone tussen 
Jaarbeurslaan/Rodenbachlaan en Slagmolenweg, worden de aanwezige exoten in deze zone 
verwijderd in functie van natuurherstel.  

- Exotenbestrijding op percelen hondenclub (maatregel nr. 1.8a) 

Op de terreinen van de hondenclub zijn nog enkele exoten zoals coniferen aanwezig. Deze worden 
volledig verwijderd zodra dit voor het functioneren van de hondenclub mogelijk is, voorafgaand aan 
maatregel 1.10b.  

- Integrale bestrijding van Amerikaanse vogelkers(maatregel nr. 1.8b)  

In het elzenbos tussen Slagmolenweg en spoor is er lokaal een abundante opslag van Amerikaanse 
Vogelkers, die conform het beheerplan voor het natuurreservaat Stiemerbeekvallei integraal 
verwijderd wordt, inclusief nabehandeling (handmatig uittrekken zaailingen).  

- Verwijderen van Japanse Duizendknoop langs spoor (maatregel nr. 1.8c) 
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Gekoppeld aan de terreinaanlegwerken voor de heraanleg van de Schabeek (maatregel 1.1a) wordt 
de aanwezige Japanse Duizendknoop net ten zuiden van de spoorwegbrug verwijderd door afgraving 
en gescheiden afvoeren van grond.  

3.3.1.9 Eénmalige slibruiming (maatregel nr. 1.9) 

Ter hoogte van de samenvloeiing van de Stiemerbeek en Dorpsbeek, evenals in de woelkom afwaarts 
de Slagmolenweg, was een aanzienlijke hoeveelheid slib in de bedding aanwezig door achterstallig 
onderhoud. Dit was eerder negatief voor  de visuele aantrekkelijkheid van de omgeving van de 
Slagmolen dan een hydraulische noodzaak. Het aanwezige slib werd naar aanleiding van voorliggend 
landinrichtingsplan eind december 2015 reeds verwijderd en afgevoerd. Stad Genk en provincie 
Limburg maken een overeenkomst op voor het toekomstig regulier onderhoud, o.a. naar aanleiding 
van de recente hercategorisering van de waterlopen in het kader van doorbraak 63. 

3.3.1.10 Creëren en beheer van mantelzoomvegetatie(maatregel nr. 1.10) 

Voor het bos ten noordoosten van de Slagmolenweg wordt een mantelzoomvegetatie gecreëerd. Deze 
geleidelijke overgang van het bos, met hoge bomen, via struikgewas naar een hoge kruidenrand zorgt 
voor meer connectiviteit, variatie en diversiteit in deze zone en creëert potenties voor vlinders. Op 
deze locatie biedt het potenties voor de habitattypische kleine ijsvogelvlinder, aanwezig in De Maten. 

- Creëren van mantelzoom langs zuidkant spoor (maatregel  nr. 1.10a) 

Ten zuiden van en parallel met de spoorwegbedding wordt ter hoogte van het bestaande wandelpad 
een mantelzoom gecreëerd. Hiertoe worden de enkele aanwezige bomen en het aanwezige opschot 
verwijderd en een aangepast maaibeheer ingesteld. Bij het uitvoeren van deze maatregel wordt 
aandacht geschonken aan het creëren van een opener, aangenamere wandelroute.  

- Creëren van mantelzoom langs Dorpsbeek (maatregel  nr. 1.10b) 

Om dezelfde reden wordt op de rechteroever van de Dorpsbeek, parallel met het wandelpad een brede 
mantelzoom gecreëerd. Hierdoor ontstaat ook een open verbinding tussen het gebied De Maten en 
de spoorbedding (potentie om ook als ecologische corridor te fungeren). Bovendien zorgt dit voor een 
sterke opwaardering van het aanwezige eerder onaantrekkelijk wandelpad langs de rechtgetrokken 
Dorpsbeek. Deze maatregel omvat het verwijderen van bomen en struiken met stronk over een 
breedte van ca. 15m en het instellen van een aangepast maaibeheer.  

3.3.1.11 Natuurherstel (maatregel 1.11)  

- Ontwikkeling en beheer van vochtige ruigte met veedrinkpoel (maatregel 1.11a) 

Tussen de spoorwegberm en de beboste percelen ten noorden hiervan is een open plek met potenties 
voor ontwikkeling van een vochtige ruigte. Het perceel bevat een ondiepe verlande sloot die 
momenteel gedeeltelijk overschaduwd en constant waterhoudend is. De maatregel omvat hier, 
conform het monitoringrapport voor het natuurreservaat Stiemerbeekvallei, het vrijstellen van de 
ruigte van houtige opslag en het instellen van een cyclisch maaibeheer. Daarnaast wordt de 
sloot/veedrinkpoel vrijgemaakt en indien noodzakelijk uitgediept ten behoeve van amfibieën. 
Voorafgaand wordt de nutriëntenstatus bepaald om te analyseren of het zinvol is de rijke bouwvoor 
af te graven of via uitmijnen ook het gewenste natuurbeeld kan bereikt worden.    

- Herstel vochtig grasland ter hoogte van het Holeven door begreppeling (maatregel 1.11b) 

Op historische kaarten en luchtfoto's is de begreppeling op dit perceel nog waarneembaar. Door het 
optimaliseren van de greppelstructuur kan stagnerend regenwater afgevoerd worden waardoor de 
kwelinvloed in de vochtige graslanden wordt hersteld en natuurontwikkeling wordt gerealiseerd. 

- Herstel vochtig grasland ter hoogte van het Holeven door graslandbeheer (maatregel 1.11c) 
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Op het grasveld, dat via maatregel 1.11b wordt ingericht, en het perceel net ten zuidwesten hiervan 
wordt een aangepast maaibeheer ingesteld. Voorafgaand wordt de nutriëntenstatus bepaald om te 
analyseren of het zinvol is de rijke bouwvoor af te graven of via uitmijnen ook het gewenste 
natuurbeeld kan bereikt worden.    

- Herstel vochtig grasland ter hoogte van terrein hondenschool door aangepast maaibeheer 

(maatregel 1.11d) 

Dankzij het jarenlange maaien en afvoeren op het grasveld van de hondenclub heeft zich hier een 
waardevol grasland ontwikkeld met de aanwezigheid van kensoorten zoals tandjesgras, 
schapenzuring, muizenoortje. Via aangepast maaibeheer (enkel in najaar) worden meer kansen 
geboden voor nectarplanten met potenties voor o.a. de kommavlinder die aanwezig is in de Maten. 

- Verwijderen koterij ten noorden van spoor (maatregel 1.11e) 

Ten noorden van het spoor is tegen de spoorwegberm een constructie aanwezig grenzend aan het 
waardevol grasland die de natuur- en belevingswaarde van de plek niet ten goede komt. Deze 
constructie wordt verwijderd. 

- Herstel droge heide en droog heischraal grasland (1.11f) 

Ten zuiden van de Hommelesweyer wordt herstel van droge heide en droog heischraal grasland 
gerealiseerd op de betrokken 3 percelen (0,98ha) door het kappen en afvoeren van de aanwezige 
bomen, het (deels) frezen van de stronken en door plaggen van de humuslaag. Daarnaast wordt een 
vierdraads raster geplaatst.   

- Natuurontwikkeling en –beheer ter hoogte van verlande vijver (maatregel 1.11g) 

Ten noorden van de eerste vijver van De Maten (Hommelesweyer) is een ven/verlande vijver 
(Neeseweyer) waarneembaar waarvoor momenteel geen gericht beheer wordt toegepast. Het 
waterpeil en de vegetatie worden gericht aangepast door herstel van de dijk, lokaal maaiklaar maken 
door verwijderen boomopslag met wortel, gedeeltelijke rietverwijdering en slibverwijdering, 
chopperen of plaggen tussen verlande vijver en 1ste  vijver. Aandachtspunt hierbij is dat heidekartelblad 
als kensoort van vochtig heischraal grasland gevrijwaard moet worden en niet mag innunderen. 
Voorafgaand wordt de nutriëntenbelasting bepaald.  

- Herstel weidepoel in functie van Knoflookpad (maatregel 1.11h) 

De aanwezige historische poel (0,02 ha) wordt hersteld in functie van de Knoflookpad door het 
kappen en afvoeren van de aanwezige bomen en uitgraving (110m³). 

- Duinherstel via kappen, ontstronken en plaggen (maatregel 1.11i) 

De aanwezige duinvegetaties worden hersteld door het kappen en afvoeren van de aanwezige 
bomen, inclusief gedeeltelijke verwijdering en afvoer stronken, het plaggen van de humuslaag, en 
gedeeltelijke bekalking. Deze maatregel omvat grondverzet ter hoogte van de duinkoppen.  

- Duinherstel via afgraven van opgevoerde en aangerijkte grond (maatregel 1.11j) 

De aanwezige duinvegetaties worden hersteld door het afgraven (390 m³) van opgevoerde en 
aangerijkte grond op één perceel (0,11ha).  
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Tabel 4: Overzicht uitvoerende en beherende instantie voor de uitvoeringseenheid 1 

nr maatregel uitvoerder beheerder 
1.1.a Heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen 

Jaarbeurslaan en Slagmolenweg 
VLM Provincie 

1.1.b Openleggen ingebuisde Schabeek doorheen plein 
aan de Slagmolen 

VLM Provincie 

1.1.c Kruising van Schabeek met rioleringscollector ter 
hoogte van de spoorweg 

VLM Aquafin 

1.1d Kruising van Schabeek/Achterbeek met 
rioleringscollector ter hoogte van Slagmolenweg 

Aquafin Aquafin 

1.1e Openleggen ingebuisde Achterbeek afwaarts de 
Slagmolenweg  

VLM Genk 

1.2 Verwijderen van onreglementaire lozingen en 
hemelwaterafvoeren 

Genk Genk 

1.3 Lokaal doorstroombaar maken van betonnen 
scheidingsmuur in Stiemerbeekbedding 

VLM Provincie 

1.4 Aanleg amfibie-uitstapplaatsen in bedding 
Stiemerbeek en Dorpsbeek 

VLM Natuurpunt 

1.5 Aanleg aarden dam voor bescherming privétuinen VLM Genk 

1.6 Installatie sturingssysteem voor aanvoer van 
Schabeek en Stiemerbeek naar De Maten 

VLM Natuurpunt 

1.7 Aanleg vismigratiepassage ter hoogte van de stuw 
op de Stiemerbeek  

Provincie Provincie 

1.8a Exotenbestrijding op percelen hondenclub Genk Natuurpunt 

1.8b Integrale bestrijding van Amerikaane Vogelkers VLM Natuurpunt 

1.8c Verwijderen van Japanse Duizendknoop langs 
spoor 

VLM Natuurpunt 

1.9 Eénmalige slibruiming  Provincie Provincie 

1.10a Creëren van mantelzoom langs zuidkant spoor VLM Genk/Natuurpunt 

1.10b Creëren van mantelzoom langs Dorpsbeek Natuurpunt Natuurpunt 

1.11a Ontwikkeling en beheer van vochtige ruigte met 
veedrinkpoel 

Natuurpunt Natuurpunt 

1.11b Herstel vochtig grasland thv Holeven door 
begreppeling 

VLM Natuurpunt 

1.11c Herstel vochtig grasland thv Holeven door 
graslandbeheer 

Natuurpunt Natuurpunt 

1.11d Herstel vochtig grasland thv terrein hondenclub 
door aangepast maaibeheer  

Natuurpunt Natuurpunt 

1.11e Verwijderen koterij ten noorden van spoor Natuurpunt Natuurpunt 

1.11f Herstel droge heide en droog heischraal grasland Natuurpunt Natuurpunt 

1.11g Natuurontwikkeling en -beheer thv verlande vijver Natuurpunt Natuurpunt 

1.11h Herstel weidepoel in functie van Knoflookpad Natuurpunt Natuurpunt 

1.11i Duinherstel via kappen, ontstronken en plaggen Natuurpunt Natuurpunt 

1.11j Duinherstel via afgraven van opgevoerde en 
aangerijkte grond 

Natuurpunt Natuurpunt 
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3.3.2 Uitvoeringseenheid 2: onthaal en beleving omgeving Slagmolen  

(zie kaart 14) 

Onderstaande maatregelen hebben als doel de onmiddellijke omgeving van de Slagmolen op te 
waarderen en landschappelijk te accentueren als een onthaalpunt voor het natuurgebied De Maten 
en ruimer, het landschapspark De Wijers, als startpunt voor verschillende recreatieve routes en als 
rust- en ontmoetingsplek voor recreanten, toeristen en omwonenden.  

3.3.2.1 Heraanleg Slagmolenweg (maatregel nr. 2.1) 

- Heraanleg Slagmolenweg tussen huisnummers 43 en 57 (maatregel 2.1.a) 

De Slagmolenweg wordt ter hoogte van de Slagmolen binnen het bestaande openbaar domein, dat ter 
plaatse een verbreding kent, heraangelegd. Dit omvat de heraanleg van het wegtracé in de zone tussen 
huisnummer 43 en 57. Hierbij wordt met de keuze van materialen en uitvoeringswijze geaccentueerd 
dat deze lokale verbindingsweg ter hoogte van de Slagmolen de Stiemerbeekvallei en dus een 
verbindingszone tussen De Maten en Genk kruist. Op deze manier wordt de poortfunctie van omgeving 
Slagmolen geaccentueerd en wordt het verkeer afgeremd. Tegelijk wordt de Slagmolenweg 
geïntegreerd in een pleinfunctie die aan de parking gegeven wordt (zie maatregel nr. 2.2). 
De bestaande kokers onder de weg worden vervangen en de brug over de Stiemerbeek opgefrist door 
middel van nieuwe leuningen. 

- Heraanleg Slagmolenweg ten noorden en zuiden van maatregel 2.1.a (maatregel 2.1.b) 

Tegelijkertijd wordt deze heraanleg van de Slagmolenweg doorgetrokken in noordelijke richting opdat 
de fietspaden van het reeds heraangelegde deel van de Slagmolenweg (van aan de Hasseltweg) 
worden doorgetrokken tot aan de Slagmolen. Op die manier wordt de verbinding tussen Slagmolen en 
stadsstrip Genk (via nieuw fietspad – maatregel 3.1a) vervolledigd en wordt de woonwijk Termien 
veilig ontsloten voor fietsers. Zo komen ook beide functionele fietsroutes tussen Hasselt/Diepenbeek 
en Genk (ten noorden en zuiden van De Maten) via een veilig tracé samen ter hoogte van de 
Slagmolenweg om vervolgens via een gezamenlijk tracé aan te sluiten op de Jaarbeurslaan. Ook 
recreatief betekent dit een veiligere en aangenamere doorsteek voor het fietsroutenetwerk. 
Desgevallend wordt de heraanleg van de Slagmolenweg ook doorgetrokken in zuidelijke richting tot 
aan het rond punt ter hoogte van De Schom (buiten perimeter Slagmolen), zoals voorzien in het 
mobiliteitsplan. De aanwezige fietssuggestiestroken worden vervangen door een fietspad (aan 
weerszijden), aansluitend op de bestaande fietspaden ter hoogte van de Hasseltweg.  

3.3.2.2 Heraanleg parking Slagmolen als onthaalplein (maatregel nr. 2.2) 

Gekoppeld aan de heraanleg van de Slagmolenweg wordt ook de bestaande parking heringericht, 
geïntegreerd binnen een aantrekkelijk onthaalplein dat de Slagmolenweg dwarst richting Slagmolen 
(zie maatregel 2.3) en afgestemd met de ingrepen die bijdragen aan de integratie van water als 
belevingsaspect (maatregelen 1.1.b en 2.4). Naast parkeergelegenheid voor bezoekers van de 
Slagmolen en De Maten, wordt ook voldoende fietsenstalmogelijkheid voorzien voor fietsers 
langsheen het fietsroutenetwerk en eventueel een rustplekje. Voor de verdere uitwerking van dit plein 
en de onmiddellijke omgeving van de Slagmolen, wordt een participatief proces voorzien.  

3.3.2.3 Inrichting Slagmolen als onthaalpunt voor De Maten/De Wijers (maatregel nr. 2.3) 

Voor het verder uitwerken van deze maatregel, en van de pleinfunctie van de Slagmolen (maatregel 
nr. 2.2) in een technisch ontwerp, organiseren stad Genk en VLM gezamenlijk een participatief proces. 

- Inrichting molengebouw als rust- en ontmoetingsplek en onthaalpunt voor De Maten/De Wijers 

(maatregel nr. 2.3a) 

Het molengebouw wordt opgewaardeerd als een onthaalpunt voor De Wijers/De Maten en als een 
rust- en ontmoetingsplek (bv onder de vorm van een kleine brasserie). Hierbij wordt gestreefd naar 
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complementariteit met andere onthaalpunten en informatiecentra in de omgeving (het Heempark, 
Kattevennen, educatief centrum van Natuurpunt in Kiewit, het Provinciaal Natuurcentrum in Bokrijk, 
het Emiel Van Dorenmuseum,…) om zo de uniciteit van de locatie Slagmolen te versterken. Deze 
maatregel kan de hiertoe noodzakelijke binneninrichting van het molengebouw en eventuele 
herstellingswerken aan de buitenschil omvatten. Uitgangspunt voor de stad Genk is dat een derde 
partij wordt gevonden die, bv middels een concessie, de uitbating verzorgt en desgevallend ook de 
inrichting voor zijn/haar rekening neemt. Het bewaren en versterken van de authenticiteit van dit 
beschermde monument vormt hierbij het uitgangspunt. Om dit te garanderen wordt een beheersplan 
voor het molengebouw opgemaakt (maatregel nr. 2.3c).  Voor (delen van) deze maatregel zou dan ook 
een erfgoedpremie aangevraagd kunnen worden. 

- Inrichting buitenomgeving Slagmolen (maatregel nr. 2.3b) 

Aansluitend bij de herinrichting van de Slagmolenweg en parking onder de vorm van een plein 
(maatregel 2.1a en 2.2) wordt ook de tuin achter de Slagmolen heringericht. Voorwaarde is dat er  
voldoende duidelijkheid is over de functie-invulling en uitbating van de Slagmolen en de nodige 
percelen hiervoor (maatregel 4.4) zijn aangekocht. Deze maatregel kan maatregelen voor 
landschappelijk geïntegreerde tuinaanleg omvatten zoals gerichte kappingen, aanplantingen en 
wandelpaadjes, maar kan ook de inrichting van kleinschalige rust-, belevings- en 
ontmoetingsinfrastructuur of speeltoestellen.  Desgevallend wordt door de stad Genk voor (delen van) 
deze maatregel een erfgoedpremie aangevraagd.  

- Opmaak van een beheerplan voor het beschermd erfgoed van de Slagmolen en omgeving 

(maatregel nr. 2.3c) 

Er wordt een beheerplan opgemaakt om de ambities op langere termijn voor het molengebouw en 
omgeving, en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden, te concretiseren. Die ambities worden 
vertaald in een geïntegreerde gebiedsgerichte visie voor alle aanwezige erfgoed. Een goedgekeurd 
beheersplan is noodzakelijk om niet voor alle individuele werken met betrekking tot het erfgoed een 
toelating te moeten aanvragen, maar maakt het ook mogelijk om voor de uitvoering van 
werkzaamheden of beheersmaatregelen een erfgoedpremie te verkrijgen (bv voor bepaalde werken 
onder maatregel nr. 2.3a, 2.3b en 2.4). De mogelijkheid wordt onderzocht om dit beheersplan te 
combineren met een natuurbeheersplan. Desgevallend wordt door de stad Genk voor de opmaak van 
het beheerplan een onderzoekspremie aangevraagd.   

3.3.2.4 Openleggen van de toevoerleiding naar de watermolen (maatregel nr. 2.4) 

Net opwaarts de bestaande stuw op de Stiemerbeek, wordt momenteel water via een buis afgetapt 
en ondergronds naar de Slagmolen geleid, waar dit het molenrad aandrijft. 
Deze inbuizing onder de bestaande parking wordt opgebroken en vervangen door een toevoergracht 
in open bedding tot aan de Slagmolenweg, geïntegreerd in het plein. Op die manier wordt de werking 
van een watermolen, met noodzaak van de bijbehorende stuw op de Stiemerbeek en toevoer van 
water naar de molen terug zichtbaar gemaakt. Desgevallend wordt door de stad Genk voor deze 
maatregel een erfgoedpremie aangevraagd. 

3.3.2.5 Landschappelijke integratie toegang tot De Maten parallel met Achterbeek (maatregel nr. 

2.5) 

Parallel met de terug open gelegde Achterbeek afwaarts de Slagmolenweg (maatregel 1.1e), wordt het 
bestaande toegangspadje, dat opgewaardeerd wordt tot een volwaardige en duidelijk vanaf het plein 
aan de Slagmolen zichtbare brede toegang tot het natuurgebied De Maten (maatregel 3.3), 
landschappelijk geaccentueerd. Hiertoe wordt een zichtlijn richting De Maten gecreëerd door het deels 
openmaken van de bestaande dichte vegetatie en wordt een gradiënt in beplanting dwars op de 
toegangsweg voorzien die de diversiteit bevordert. Ook door middel van belevingselementen en/of 
laanbeplanting kan deze toegang geaccentueerd worden. 
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3.3.2.6 Aanleg van een uitkijkplatform/kijkhut/belevingselementen (maatregel nr 2.6) 

Om de onthaalfunctie van het gebied Slagmolen als toegang tot De Maten en De Wijers vanuit het 
centrum van Genk ten volle waar te maken, wordt een uitkijkplatform/kijkhut gebouwd met zicht op 
de eerste vijver en het achterliggende landschap. De eerste vijver wordt hiertoe ook op termijn niet 
ingeschakeld als rietzuivering voor De Maten omdat dit de belevingswaarde teniet zou doen. De 
aanduiding op kaart is indicatief, de constructie wordt zo gepositioneerd dat het zicht op de eerste 
vijvers in De Maten optimaal is en de aanwezige natuurwaarden zo min mogelijk verstoord worden. 
Deze constructie sluit aan bij het mindermobielenpad en is indien mogelijk ook (deels) toegankelijk 
voor rolwagens. Ook het fietsroutenetwerk passeert aan deze constructie.  In functie van 
toegankelijkheid van de constructie, worden de nodige terreinaanlegwerken op die manier voorzien 
dat de natuurwaarden zo min mogelijk geschaad worden. Desgevallend vraagt de stad Genk voor deze 
maatregel een provinciale investeringssubsidie voor toeristische belevingselementen langs het 
recreatief fietsroutenetwerk aan.  

3.3.2.7 Inrichting van een natuur-educatieve poel (maatregel nr. 2.7) 

De aanwezige laagte in het landschap ten zuiden van de eerste vijver van De Maten wordt een kleine 
(ca. 150 m²) ondiepe poel met flauwe oevers uitgegraven. Dit enerzijds vanuit een natuur-educatieve 
invalshoek en waterbeleving van op het wandelpad en anderzijds in functie van amfibieën. 

3.3.2.8 Duinherstel ter hoogte van de oude parking De Maten (maatregel nr 2.8) 

De oude parking van De Maten bestaat momenteel uit in het verleden aangebrachte kiezelverharding 
waarop in het verleden, op het westelijk gedeelte, zandhopen zijn gedeponeerd.  Om de 
ontwikkelingspotenties van deze zone tot heide (Europese habitats 2330 en 2310, landduinen met 
buntgrasvegetaties met open zand en psammofiele heide) te verbeteren wordt de oorspronkelijke 
duintopologie hersteld. Op die manier wordt tevens een geleidelijke overgang gecreëerd van het 
bestaande wandelpad richting de nog aanwezige duin. . Hierbij wordt de aanwezige 
waterdoorlatendeb kiezelverharding bedekt en de onderliggende oorspronkelijke bodem intact 
gelaten. Voor deze maatregel diende Natuurpunt naar aanloop van dit landinrichtingsplan eind 2015 
reeds een bouwvergunningsaanvraag in.  

3.3.2.9 Optimalisatie en uitbouw bestaande signalisatie- en informatieinfrastructuur, aanleg 

picknickplaatsen en belevingselementen (maatregel nr. 2.9) 

De bestaande elementen (informatieborden, signalisatiepaaltjes, …) worden verplaatst en eventueel 
aangevuld met ontbrekende delen. De informatieborden worden aangepast aan de nieuwe tracés van 
de wandel- en fietsverbindingen en de zones waar honden al dan niet aangelijnd zijn toegelaten 
worden duidelijk aangegeven. Tegelijk worden op enkele geschikte locaties (bijvoorbeeld ter hoogte 
van landduin/eerste vijver De Maten, Slagmolenplein, samenkomst fiets- en wandelverbindingen,…) 
zitbanken, picknicktafels en eventuele kleinschalige belevingselementen geplaatst. Zo kan aandacht 
geschonken worden aan het informeren over de verschillende historische waterbouwkundige en 
ecohydrologische constructies/ingrepen in het gebied of over de rijke geschiedenis van 
landschapsschilders in het gebied. 

3.3.2.10 Verwijderen gebouwen, constructies en verharding hondenclub (maatregel nr. 2.10) 

Het gebouw, de betonnen afscheiding, de hondenkennels en verhardingen van de hondenclub worden 
afgebroken en afgevoerd van zodra de activiteiten van de club verplaatst zijn naar een alternatieve 
locatie. De maatregelen 1.7, 1.10b en 1.11b zijn afhankelijk van voorafgaandelijke uitvoering van deze 
maatregel.    
 
  



LANDINRICHTINGSPROJECT STIEMERBEEKVALLEI 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
pagina 60 van 119 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 
 

Tabel 5: Overzicht uitvoerende en beherende instantie voor de uitvoeringseenheid 2: 

nr maatregel uitvoerder beheerder 
2.1.a Heraanleg Slagmolenweg tussen huisnummers 43 

en 57 
VLM Genk 

2.1.b Heraanleg Slagmolenweg ten noorden  en zuiden 
van 2.1.a 

Genk Genk 

2.2 Heraanleg parking Slagmolen als onthaalplein VLM Genk 

2.3a Inrichting molengebouw als rust- en 
ontmoetingsplek en onthaalpunt voor De 
Maten/De Wijers 

Genk Genk 

2.3b Inrichting buitenomgeving Slagmolen Genk Genk 

2.3c Opmaak van een beheerplan voor het beschermd 
erfgoed van de Slagmolen en omgeving 

Genk Genk 

2.4 Openleggen van de toevoerleiding naar de 
watermolen  

VLM Genk 

2.5 Landschappelijke integratie toegang tot De Maten 
parallel met Achterbeek 

VLM Natuurpunt 

2.6 Aanleg van een 
uitkijkplatform/kijkhut/belevingselementen  

VLM Genk 

2.7 Inrichting van een natuur-educatieve poel VLM Natuurpunt 

2.8 Duinherstel ter hoogte van de oude parking De 
Maten 

Natuurpunt Natuurpunt 

2.9 Optimalisatie en uitbouw signalisatie- en 
informatie-infrastructuur, aanleg picknickplaatsen 
en belevingselementen 

VLM Genk 

2.10 Verwijderen gebouwen, constructies en 
verharding hondenclub 

Genk Natuurpunt 

 

3.3.3 Uitvoeringseenheid 3: Recreatieve en functionele routes  

(zie kaart 15)  

3.3.3.1 Aanleg van functionele fietsverbindingen (maatregel 3.1) 

In het projectgebied komen twee (geplande) lokale functionele fietsroutes die ook bovenlokaal Genk 
met Hasselt en Diepenbeek verbinden, samen. Ter hoogte van het plangebied wordt een deeltraject 
van beide verbindingen op een aangename en veilige manier ingericht.   

- Aanleg van een functionele fietsverbinding tussen Kneippstraat en Jaarbeurslaan (maatregel nr. 

3.1a) 

Momenteel stopt de bovenlokale functionele fietsverbinding Hasselt-Genk (via Tuikabelbrug, ten 
noorden van De Maten) ter hoogte van de Kneippstraat waar ze terug aansluit op de Hasseltweg. Het 
bestaande traject vormt in het provinciaal mobiliteitsplan de alternatieve route voor de onveiligere 
bovenlokale functionele verbinding via de gewestweg. Door dit Kneippstraattracé te verlengen tot aan 
de Jaarbeurslaan wordt ook hier een veilig, snel en aantrekkelijk alternatief - met zicht op het 
natuurgebied De Maten- voorzien tot in Genk centrum. Het tracé volgt de achtterzijde van de 
handelspanden aan de Hasseltweg, zoals voorzien in het BPA Hasseltweg 1 en ontwerp-RUP 
Hasseltweg 4. Ter hoogte van de spoordoorgang komt het tracé samen met de wandelverbinding 
Slagmolenplein-spoor (maatregel 3.2) om ten noorden van het spoor via een gezamenlijk tracé 
langsheen de heraangelegde Schabeek (maatregel 1.1a) aan te sluiten op de 
Jaarbeurslaan/A.Rodenberchlaan. Deze verbinding vormt, samen met de fietspaden langs de 
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Slagmolenweg (maatregel 2.1) tevens een recreatieve verbinding tussen de Slagmolen en het 
stadscentrum Genk. Desgevallend wordt voor deze verbinding door stad Genk een subsidie via het 
fietsfonds (indien bovenlokale functionele fietsverbining) of investeringssubsidie toeristisch 
fietsroutenetwerk (indien recreatieve fietsroute) aangevraagd. 
Langsheen deze verbinding wordt een rust-/zithoek ingericht (maatregel 2.9). De verbinding wordt 
aangelegd in waterdoorlatende verharding zoals voorzien in het BPA. Bij de verdere detaillering van 
deze maatregel wordt bijzondere aandacht besteed aan de randvoorwaarden (gepaste 
waterdoorlatende verharding, geen beïnvloeding waterdoorstroming, zo weinig mogelijk 
rustverstoring van fauna) ten gevolge van de ligging in en aansluitend bij habitatrichtlijngebied en de 
noodzakelijke milderende/compenserende maatregelen voor eventueel habitatverlies of ontbossing.  

- Aanleg van een (functionele) fietsverbinding op Stiemerbeekoever tussen Slagmolen en 

Plattewijerslaan (maatregel nr 3.1b) 

Het bestaande onverhard padje op de Stiemerbeekoever, dat onderdeel vormt van verschillende 
wandellussen en recreatieve fietsroutes wordt geoptimaliseerd zodat het een volwaardig onderdeel 
kan vormen van een (geplande) toekomstige functionele fietsroute langsheen de Stiemerbeek via de 
brug aan de sluizen in Diepenbeek en campus Diepenbeek naar Hasselt en Diepenbeek. De verbinding 
wordt aangelegd in waterdoorlatende verharding. Dit fietspad vervangt het bestaande 
“olifantenpadje” door het (voorlopig) onbebouwde perceel ter hoogte van Slagmolenweg nrs. 80-88 
dat nu frequent door fietsers wordt gebruikt. De achterzijde van de privétuinen wordt lokaal 
afgeschermd met streekeigen groen. Dat deze verbinding een gedeeld tracé vormt met de voorziene 
rol- en kinderwagentoegankelijke wandellus (maatregel 3.3) wordt geaccentueerd via aangepast 
materiaalgebruik. De breedte tussen oeverwal en privédomein is te beperkt (ca. 6-m) om twee volledig 
gescheiden paden te voorzien. Desgevallend wordt voor deze verbinding door stad Genk een subsidie 
via het fietsfonds (indien bovenlokale functionele fietsverbining) of investeringssubsidie toeristisch 
fietsroutenetwerk (indien recreatieve fietsroute) aangevraagd. 

3.3.3.2 Aanleg van een wandelpad van Jaarbeurslaan tot Slagmolenplein (maatregel nr. 3.2) 

Van aan het Slagmolenplein wordt doorheen het alluviaal bos, waarin de Schabeek wordt 
heraangelegd (maatregel 1.1a), een nieuw wandelpad aangelegd dat de nieuwe Schabeek kruist via 
een nieuw aan te leggen houten wandelbrugje (maatregel 3.6a). Deze verbinding vormt een 
aantrekkelijk alternatief voor het bestaande onverhard padje dat de betonnen bedding van 
Schabeek/Stiemerbeek volgt. Tussen plein en spoor volgt het tracé de droge delen van de vallei, 
parallel met de Stiemerbeek tot aan de lokaal opgehoogde terreinen, die het dwarst richting spoor. 
Ten oosten van het spoor, volgt dit wandelpad hetzelfde (maar fysiek ervan gescheiden) tracé als de 
functionele fietsverbinding en heraangelegde Schabeek.   

3.3.3.3 Optimalisatie van bestaande wandellus/fietspad voor mindermobielen  (maatregel nr. 

3.3) 

De bestaande wandellus van aan de Slagmolen richting eerste vijver van De Maten (ca 1,1 km) wordt 
heringericht in functie van toegankelijkheid voor rol- en kinderwagens. Het tracé is aangeduid op kaart 
en zo gekozen dat enerzijds de natuurwaarden zo min mogelijk geschaad worden en anderzijds ook 
voor mindermobielen De Maten beleefbaar gemaakt worden via een gevarieerde wandeling: 
langsheen de eerste vijver, de landduin met typische heidevegetatie en uitkijkplatform/kijkhut 
(maatregel 2.6), doorheen een beboste zone en langsheen Stiemerbeekoever en molen. Het tracé 
volgt van aan de molen het bestaande gecombineerde wandelpad/fietsroute uit het fietsroutenetwerk 
richting oude parking waarvan de verharding en het tracé geoptimaliseerd worden en landschappelijk 
ingekleed (maatregel 2.5) langsheen de opengelegde Achterbeek (maatregel 1.1e). Vervolgens wordt 
via een nieuw aan te leggen brugje over de Achterbeek (maatregel 3.6b) aangesloten op de bestaande 
groene wandellus (wandelnetwerk De Maten) die eveneens geoptimaliseerd wordt voor rol- en 
kinderwagengebruikers. Ter hoogte van de Plattewijerslaan komt deze wandeling samen met de 
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fietsroute op de Stiemerbeekoever (maatregel 3.1b). Langsheen deze route worden naast het 
voorziene uitkijkpunt ook rust- en ontmoetingsplekjes voorzien (maatregel 2.9).  

3.3.3.4 Optimalisatie bestaand fietspad doorheen De Maten tussen Kneippstraat en 

mindermobielenpad (maatregel nr. 3.4) 

Het bestaande slechts deels verharde fietspad tussen de Kneippstraat en de Slagmolenstraat behoort 
reeds tot het recreatief fietsroutenetwerk maar is een groot deel van het jaar moeilijk berijdbaar 
wegens te nat. Om het fietspad droger en ook berijdbaar voor rol- en kinderwagens te maken, zonder 
evenwel functionele verplaatsingen (waarvoor het nieuwe functionele fietspad ten noorden van De 
Maten wordt voorzien) aan te moedigen, wordt het bestaande fietspad geoptimaliseerd. Dit enerzijds 
door terreinprofilering en anderzijds door het voorzien van een waterdoorlatende halfverharding. Op 
die manier wordt het traject voor minder mobielen (maatregel nr. 3.3) langer. Desgevallend wordt 
door de stad Genk voor deze maatregel de provinciale investeringssubsidie voor het recreatief 
fietsroutenetwerk aangevraagd.  

3.3.3.5 Herinrichting dijklichaam (maatregel nr. 3.5) 

- Verwijderen van houtopslag met stronk op dijk (maatregel nr. 3.5a) 

Om de waterbeleving voor wandelaars en fietsers te verhogen en in functie van natuurdoelen wordt 
de vegetatie op de zuidelijke dijk van de eerste vijver in De Maten (Hommelesvijver) verwijderd. Deze 
maatregel is tevens nodig in functie van maatregel 3.5b. Momenteel is in het erkenningsdossier en 
monitoringrapport van het natuurreservaat De Maten deze strook ingetekend als te beheren bos. Voor 
de uitvoering van deze maatregel is een aanpassing van het beheerplan noodzakelijk, die wordt in de 
loop van 2016 aangevraagd.  

- Verplaatsen dijklichaam en afschuinen oever (maatregel nr. 3.5b)  

De bestaande dijk die voor een slechte afwatering van het fietspad zorgt wordt deels in de 
Hommelesvijver geduwd. Op die manier ontstaat er tevens een natuurlijker afgeschuind oeverprofiel. 

3.3.3.6 Aanleg bruggen over Schabeek/Achterbeek (maatregel nr 3.6) 

- Aanleg van een houten brug over de  Schabeek (maatregel nr. 3.6a) 

Daar waar het nieuw aan te leggen wandelpad tussen Slagmolenplein en spoor de nieuw aan te leggen 
Schabeek (maatregel 1.1a) kruist, wordt een houten brugje, enkel voor wandelaars, voorzien 
(maatregel 3.6b) 

- Aanleg van een brug over de Achterbeek (maatregel nr. 3.6b) 

Daar waar het geoptimaliseerde wandelpad van aan de Slagmolen richting eerste vijver van De Maten 
de open gelegde Achterbeek (maatregel 1.2) kruist, wordt de bestaande koker uitgebroken en een 
houten brug over de waterloop voorzien. Deze brug wordt voldoende breed voorzien opdat ze ook 
toegankelijk is voor de recreatieve fietser langsheen het fietsroutenetwerk (maatregel 3.6a). 

3.3.3.7 Routebegeleidende beplantingen (maatregel nr. 3.7) 

Op de heraangelegde zones en traces worden via gerichte aanplantingen storende constructies aan 
het oog onttrokken . Dit enerzijds om de belevingswaarde van op het fietspad te verhogen en 
anderzijds het natuurgebied De Maten landschappelijk af te grenzen van de bestaande bedrijven. 
Desgevallend wordt ook de verbindingsfunctie van de Slagmolen en haar omgeving tussen De Maten 
en centrum Genk geaccentueerd via aangepaste beplanting.  Zo kan bijvoorbeeld een dreefeffect 
verkregen worden langsheen de toegang van De Maten en over het Slagmolenplein, die de 
verbindingsfunctie accentueert.. 
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Tabel 6: Overzicht uitvoerende en beherende instantie voor de uitvoeringseenheid 3 

Nr maatregel uitvoerder beheerder 
3.1.a Aanleg van een functionele fietsverbinding tussen 

Kneippstraat en Jaarbeurslaan  
Genk Genk 

3.1b Aanleg van een (functionele) fietsverbinding op 
Stiemerbeekoever tussen Slagmolen en 
Plattewijerslaan 

Genk Genk 

3.2 Aanleg van een wandelpad van Jaarbeurslaan tot 
Slagmolenplein 

VLM Genk 

3.3 Optimalisatie van bestaande wandellus/fietspad 
voor mindermobielen 

VLM Genk 

3.4 Optimalisatie bestaand fietspad doorheen De 
Maten tussen Kneippstraat en 
mindermobielenpad 

VLM Genk 

3.5a Verwijderen van houtopslag met stronk op dijk VLM Genk 

3.5b Verplaatsen dijklichaam en afschuinen oever VLM Natuurpunt       

3.6a Aanleg van een houten brug over de Schabeek VLM Genk 

3.6b Aanleg van een houten brug over de Achterbeek VLM Genk 

3.7 Routebegeleidende aanplantingen VLM Genk 

 
 

3.3.4 Uitvoeringseenheid 4: grondverwerving  

(zie kaart 16) 

3.3.4.1 Verwerving Slagmolengebouw en omgeving (maatregel nr. 4.1) 

Stad Genk wenst eens een concept van functie-invulling voor de Slagmolen uitgewerkt is, het gebouw 
en terrein van de Slagmolen aan te kopen en te laten functioneren als een onthaallocatie voor De 
Maten/De Wijers, indien er een partij bereid wordt gevonden die de uitbating en mogelijk ook een 
deel van de inrichting voor zijn rekening wil nemen. Dit gebouw en perceel zijn van belang om het 
gebied ten volle te ontwikkelen als strategische site voor Genk, die de schakel vormt tussen het 
stadscentrum en het natuurgebied De Maten. Door een aangepaste buitenaanleg (maatregel 2.3b) in 
de achter- en zijtuin van de molen zou deze schakel op een kwalitatieve manier landschappelijk 
geïntegreerd kunnen worden in samenhang met maatregelen 2.2 en 2.5.  

3.3.4.2 Grondverwerving onthaal De Wijers/De Maten (bospercelen) (maatregel nr. 4.2) 

Ter  realisatie van een landschappelijk geïntegreerde toegang tot De Maten met een zekere openheid 
van voldoende breedte die de verbinding legt tussen het Slagmolenplein en De Maten met 
uitkijkplatform/kijkhut (maatregelen 2.5 en 2.6) én om de nieuwe Achterbeek in open bedding op een 
natuurlijke manier te kunnen aanleggen, is inrichting op de twee bospercelen tussen de Slagmolen en 
de woning ten noorden hiervan noodzakelijk. Daarnaast worden deze percelen doorkruist door het 
fietsoutenetwerk en een mindermobielenpad en wordt er een kruising met de aanwezige collector 
(met te optmailseren overstortconstructie) gerealiseerd. Door het creëren van een 
mantelzoomvegetatie kan het bos beheerd worden in functie van een grotere natuurlijke diversiteit 
en een ecologische verbindende rol spelen tussen De Maten en het natuurreservaat Stiemerbeekvallei. 
De realisatie van al deze voorziene maatregelen betekent een aanzienlijke ruimte-inname en 
bijhorende gebuiksbeperking op deze percelen.  Bovendien vormen deze percelen lokaal de enige en 
cruciale groene schakel die het natuurgebied van De Maten verbindt met bosgebied ten noorden van 
de Slagmolenweg en – verder noordwaarts – het centrum van Genk.  In de instrumentenafweging (deel 
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3.8) wordt dan ook gemotiveerd waarom de verwerving van deze percelen het meest billijke 
instrument lijkt dat de beste garanties biedt voor een kwaliteitsvolle en tijdige realisatie en een 
duurzame instandhouding van de voorziene inrichtingsmaatregelen.  

3.3.4.3 Grondverwerving herinrichting Schabeek en recreatie (maatregel nr. 4.3) 

De onbebouwde percelen ten noorden van het spoor worden aangekocht om in deze relatief smalle 
groene strook de voorziene maatregelen te kunnen realiseren. Op deze percelen worden zowel een 
fietsverbinding en wandelpad die aansluiten op de rotonde Hasseltweg-Jaarbeurslaan, als een 
heraangelegde Schabeek op een landschappelijk geïntegreerde manier gerealiseerd. Deze percelen 
worden onbruikbaar voor andere doeleinden door de veelheid aan maatregelen die hier samenkomen. 
In de instrumentenafweging (deel 3.8) wordt dan ook de verwerving van de privépercelen op dit traject 
naar voor geschoven.  

3.3.4.4 Grondverwerving voor realisatie fietsverbinding tussen Kneippstraat en Jaarbeurslaan 

(maatregel nr 4.4) 

Voor de realisatie van de functionele fietsverbinding tussen Kneippstraat en de rotonde 
Jaarbeurslaan/Hasseltweg worden de (delen van de) resterende percelen die niet in eigendom zijn van 
Genk of het Agentschap Wegen en Verkeer, overeenkomstig het onteigeningsplan bij het BPA 
Hasseltweg 1, en het RUP Hasseltweg 4 (in opmaak) verworven. Voor de  realisatie van de maatregelen 
op gronden van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt desgevallend een overdracht van de gronden 
aan de stad Genk voorzien. 

3.3.4.5 Overeenkomst met eigenaar voor herstel verlande vijver (maatregel nr. 4.5) 

In overleg met de eigenaar van het perceel waarop de verlande vijver ten noorden van de eerste vijver 
gelegen is, mag Natuurpunt hierop momenteel reeds beheersmaatregelen treffen. In functie van de 
realisatie van maatregel 1.12 onderzoekt Natuurpunt de mogelijkheid om deze overeenkomst in het 
kader van landinrichting te officialiseren of het perceel, samen met de percelen ten westen, in 
eigendom van dezelfde eigenaar, te verwerven. Op die manier wordt de instandhouding van de 
herstelde vijver en bijhorende fauna en flora, in de toekomst gegarandeerd in functie van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast kunnen de percelen die in habitatrichtlijngebied 
BE2200028-1 gelegen zijn maar momenteel nog niet in natuurbeheer zijn zo ook ingericht of beheerd 
worden in functie van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.  
  
 

Tabel 7: Overzicht uitvoerende en beherende instantie voor de uitvoeringseenheid 4 

nr Maatregel uitvoerder beheerder 
4.1 Verwerving Slagmolengebouw en omgeving Genk Genk 

4.2 Grondverwerving onthaal De Wijers/De Maten 
(bospercelen) 

VLM Genk 

4.3 Grondverwerving herinrichting Schabeek en 
recreatie 

Genk Genk 

4.4 Grondverwerving voor realisatie fietsverbinding 
tussen Kneippstraat en Jaarbeurslaan  

Genk Genk 

4.5 Overeenkomst met eigenaar voor herstel verlande 
vijver 

Natuurpunt Natuurpunt 
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3.4 LINK TUSSEN LANDINRICHTING & LIFE+ GREEN4GREY 

3.4.1 Integratie Europees project in (land)inrichtingsplannen 

LIFE+ Green4Grey is een ondersteuning voor verschillende inrichtingsplannen (IP) en 
landinrichtingsplannen (LIP) in De Wijers en de Vlaamse Rand rond Brussel. 
 

Tabel 8:  Overzicht (land)inrichtingsplannen opgenomen in LIFE+ Green4Grey 

Planprogramma Inrichtingsplannen Betrokken gemeentes 

PP 

Stiemerbeekvallei 

IP Schansbroek  

LIP Slagmolen  

IP Dauteweyers  

 

Genk  

Genk  

Diepenbeek  

 

PP Molenbeek en 

Maalbeek 

 

IP Horing en omgeving –Asse  

Bedrijvenpark gelinkt aan IP Horing –Asse  

 

Asse  

Asse 

PP Plateau van 

Moorsel 

 

IP Woluweveld  

IP Kleine Maelbeek en Vuilbeek  

Zaventem, Kraainem, 

WezembeekOppem 

 

PP Land van 

Teirlinck 

 

IP Kapittelbeek 

 

Beersel 

 

3.4.2 Inhoudelijke link tussen het landinrichtingsplan en LIFE+ project 

Onderstaande tabel 8 geeft een kwalitatieve inschatting van de verbetering van de functies die groen-
blauwe infrastructuur kan vervullen in het landinrichtingsplan Slagmolen. 
 

3.4.3 Maatregelen van dit landinrichtingsplan gelinkt aan het LIFE+ project 

De (onderdelen van) maatregelen uit dit landinrichtingsplan die gecofinancierd worden door LIFE+, 
allen aan een cofinancieringspercentage van 50%, staan opgelijst in tabel 9.   
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Tabel 9: Meervoudige functies van investeringen in groen-blauwe infrastructuur in het landinrichtingsplan Slagmolen 

Functies Probleemstelling Actiepunten Belang* 

 
biodiversiteit 

Door gebrek aan relatie tussen de vallei en 
de kunstmatig ingerichte waterloop, treedt 
er verdroging op en verlies aan natuurlijke 
plekken voor dieren en planten. 

- Verwijdering van uitheemse bomen. 
- Aanplanten van inheemse bomen en 

struiken. 
- Aanleg van een natte moeraszone. 

+++ 
 

 
waterbuffering 

Stiemerbeek en Schabeek zijn van elkaar 
gescheiden door een betonnen 
scheidingsmuur. Door rechttrekking van de 
waterlopen in het verleden wordt het water 
versneld afgevoerd. Hierdoor ontstaan 
overstromingsproblemen stroomafwaarts.   

- Hermeandering van de Schabeek 
doorheen een natte moeraszone. 

- Open maken en natuurlijk inrichten van 
het gedeelte van de Schabeek dat nu 
ingebuisd ligt.  

- Aanleggen van een gracht  om de 
privétuinen van omwonenden te 
beschermen tegen wateroverlast.  

- Verwijderen/doorbreken van artificiële 
elementen in de waterloop. 

++ 

 
verbetering van de 
waterkwaliteit 

De Stiemerbeek is vervuild door het 
frequent in werking treden van 
riooloverstorten stroomopwaarts het 
testgebied (Genk). Dit vuil water stroomt 
via de Stiemerbeek rechtstreeks naar het 
natuurgebied De Maten.  

Ruimtelijke loskoppeling van de Schabeek 
van de Stiemerbeek. De zuiverdere 
Schabeek wordt meanderend aangelegd en 
kan instaan voor de voeding van De Maten.  

+++ 

 
buitenactiviteiten in 
het groen en 
ontmoetingen 

Het gebied maakt een verlaten en 
verrommelde indruk met graffiti, oude 
constructies, afval,… 

Zoektocht samen met bewoners naar een 
aantrekkelijke inrichting van het 
projectgebied als groene ontmoetingsplaats, 
met o.a. een houten brugje, ontwikkeling 
van wandel- en fietspad.  

++ 

 
gezondheid, rust 
en welzijn 

In de stedelijke drukte van de stad Genk 
zijn nog redelijk wat restjes open ruimte. 
Doordat ze niet met elkaar verbonden zijn 
en weinig toegankelijk, komt het groene 
karakter niet helemaal tot uiting.  

Inrichting van het gebied als groene long in 
het stedelijk weefsel Genk. 

++ 

 
groene 
werkomgeving 

Langs de Hasseltweg zijn heel wat 
handelszaken gelegen die slechts een 
zeer beperkte groene inkleding hebben. 

De werknemers van de handelszaken langs 
de Hasseltweg kunnen gebruik maken van 
de recreatieve infrastructuur en groene 
rustplekjes 

+ 

 
groene 
woonomgeving 

Het gebied sluit onmiddellijk aan bij het 
uitzonderlijk mooie natuurgebied De Maten 
maar nodigt niet uit om op verkenning te 
gaan.  

Omwonenden van de woonwijk Termien 
kunnen profiteren van het natuurschoon in 
hun achtertuin. 

++ 

 
duurzame 
voedselproductie 

/ / / 

 
klimaatadaptatie 

Door de verstoorde waterhuishouding is 
het gebied erg gevoelig voor de gevolgen 
van klimaatverandering 

Door de aanleg van een natte moeraszone 
vormt het gebied een spons die overtollig 
regenwater opneemt. Zo wordt bij extreme 
neerslag wateroverlast stroomafwaarts 
(Diepenbeek) vermeden. 

++ 

 
sensibilisatie en 
participatie 

 Bewoners worden uitgenodigd om hun 
achtertuin mee vorm te geven. 

+ 

*Kwalitatieve inschatting van belang: +++ = zeer belangrijk ++ = belangrijk    + = meerwaarde
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Tabel 10: Maatregelen landinrichtingsplan Slagmolen die (deels) in aanmerking komen voor subsidiëring door EU LIFE+ Green4Grey 

Nr 

maatregel 

LIP 

Omschrijving maatregel Nr maatregel 

EU LIFE+  

Omschrijving maatregel 

1.1.a Heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen 

Jaarbeurslaan en Slagmolenweg 

B2.1 900 m creation of meandering water course (incl.groundworks) + supporting nature management 

works e.g. removal “invasive tree species”&making space for the natural water course  

1.1e Openleggen ingebuisde Achterbeek afwaarts de 

Slagmolenweg  

B2.2 digging a natural river bed and redirecting the watercourse (65m)  

  B2.2 demolishing of artificial structures (35m)  

1.3 Lokaal doorstroombaar maken van betonnen 

scheidingsmuur in Stiemerbeekbedding 

als alternatief 

voor B2.1  

370m of removed concrete wall separation infrastructure  

1.4 Aanleg amfibie-uitstapplaatsen in bedding 

Stiemerbeek en Dorpsbeek 

als alternatief 

voorB2.1  

370m of removed concrete wall separation infrastructure  

1.5 Aanleg aarden dam voor bescherming privétuinen B2.1  730 m ditch for protection of private gardens  

1.8c Verwijderen van Japanse Duizendknoop langs spoor B2.1  supporting nature management works e.g. removal “invasive tree species”&making space for the 

natural water course  

2.9 Optimalisatie en uitbouw bestaande signalisatie- en 

informatieinfrastructuur, aanleg picknickplaatsen 

 16 permanent information/educational boards (explaining achievements in project area + placed at 

"welcome area")  

3.2 Aanleg van een wandelpad van Jaarbeurslaan tot 

Slagmolenplein 

B2.4  1150 m redevelopment of the natural walking and cycling path  

3.3  Optimalisatie bestaande wandellus/fietspad voor 

mindermobielen 

B2.4 1150 m redevelopment of the natural walking and cycling path 

3.6a Aanleg van een houten brug over de Schabeek B2.4  1 small wooden bridge  

3.7 Routebegeleidende beplantingen B2.4  300m of planting of domestic trees, bushes  

250m lane lineair structure of Quercus spp. 

 

 

Aanvullend voorziet Life+ in het kader van landinrichtingsplan Slagmolen cofinanciering van de kosten voor de opmaak van een werfbord, de organisatie van 
een infomoment aan het einde van de werken en de organisatie van een participatieworkshop met alle stakeholders bij de verdere uitwerking van het 
landinrichtingsplan.  
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3.5 OVERZICHTSTABEL KOSTENRAMING 

De kolom ‘Code’ geeft de nummering weer van de inrichtingsmaatregelen. 

De kolom 'Uitvoerende partner' geeft de instantie aan die als bouwheer optreedt. 

De kolom 'Beheerder' geeft de instantie aan die eigenaar is en/of verantwoordelijk is voor het beheer van de inrichtingsmaatregelen. 

De kolom ‘Timing’ geeft indicatief de opeenvolging van de maatregelen per uitvoeringseenheid weer. Deze timing is afhankelijk van de budgettaire inpassing 
van het project en de beschikbare budgetten.  

In de kolom ‘Financierende partners’ worden de volgende afkortingen gehanteerd: LI = Vlaams Gewest (subsidies Landinrichting), EU = Europese financiering 
in het kader van het Life+ project Green4Grey. 

 

De totale kostprijs van het project bedraagt € 1.379.204 (exclusief de maatregelen waarvoor geen raming beschikbaar is, en die gefinancierd worden zonder 
subsidies landinrichting).  

 

Tabel 11: Kostenraming overzichtstabel 

Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 
Beheerder Kostprijs (€) 

Algemene 

kosten 

(10%) 

BTW (21%) 
Algemeen 

totaal 

Tijdstip 

uitvoering 

 Uitvoeringseenheid 'eco-hydrologie'             

1.1.a Heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen 

Jaarbeurslaan en Slagmolenweg 

VLM  LI/EU/Genk  Provincie  € 29.200   € 2.920   € 6.745   € 38.865   2017-2018  

1.1.b Openleggen ingebuisde Schabeek 

doorheen plein aan de Slagmolen 

VLM  LI/Genk  Provincie  € 1.200   € 120   € 277   € 1.597   2019-2021  

1.1.c Kruising van Schabeek met 

rioleringscollector ter hoogte van 

spoorweg 

VLM  LI/Genk  Aquafin  € 16.529   € 1.653   € 3.818   € 22.000   2017-2018  

1.1.d Kruising van Schabeek/Achterbeek met 

rioleringscollector ter hoogte van 

Slagmolenweg 

Aquafin  Aquafin  Aquafin  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2019-2021  

1.1e Openleggen ingebuisde Achterbeek 

afwaarts Slagmolenweg  

VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 4.120   € 412   € 952   € 5.484   2017-2018  
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1.2 Verwijderen van onreglementaire 

lozingen en hemelwaterafvoeren 

Genk   Genk  Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2017-2018  

1.3 Lokaal doorstroombaar maken van 

betonnen scheidingsmuur in 

Stiemerbeekbedding 

VLM  LI/EU/Genk  Provincie  € 2.700   € 270   € 624   € 3.594   2017-2018  

1.4 Aanleg amfibie-uitstapplaatsen in 

bedding Stiemerbeek en Dorpsbeek 

VLM  LI/EU/Genk  Natuurpunt  € 18.000   € 1.800   € 4.158   € 23.958   2017-2018  

1.5 Aanleg aarden dam voor bescherming 

privétuinen 

VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 2.400   € 240   € 554   € 3.194   2017-2018  

1.6 Installatie sturingssysteem voor aanvoer 

van Schabeek en Stiemerbeek naar De 

Maten 

VLM  LI/Genk  Natuurpunt  € 16.529   € 1.653   € 3.818   € 22.000   2017-2018  

1.7 Aanleg vismigratiepassage ter hoogte van 

de stuw op de Stiemerbeek  

Provincie  Provincie  Provincie  € 41.322   € 4.132   € 9.545   € 55.000   2019-2021 

1.8a Exotenbestrijding op percelen 

hondenclub  

Genk   Genk  Natuurpunt  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2019 

1.8b Integrale bestrijding van Amerikaanse 

Vogelkers 

VLM  LI/Natuurpunt  Natuurpunt  € 7.500   € 750   € 1.575  € 9.825  2017-2018  

1.8c Verwijderen van Japanse Duizendknoop 

langs spoor 

VLM  LI/EU/Genk  Natuurpunt  € 1.275   € 128   € 295   € 1.697   2017-2018  

1.9 Eénmalige slibruiming ter hoogte van 

samenvloeiing Dorpsbeek/Stiemerbeek 

en in woelkom aan Slagmolen 

Provincie  Provincie   Provincie  € 54.643   € 5.464   € 12.623   € 72.730  2015 

1.10a Creëren van mantelzoom langs zuidkant  

spoor  

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 2.540   € 254   € 587   € 3.381   2017-2018  

1.10b Creëren van mantelzoom langs 

Dorpsbeek  

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 2.550   € 255   € 589   € 3.394   2017-2018  

1.11a Ontwikkeling en beheer van vochtige 

ruigte met veedrinkpoel ten noorden van 

spoor 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  p.m.    p.m.   p.m.   p.m.   p.m.  
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1.11b Herstel vochtig grasland ter hoogte van 

het Holeven door begreppeling 

VLM  LI/Natuurpunt  Natuurpunt  € 4.860   € 486   € 1.123   € 6.469   2017-2018  

1.11c Herstel vochtige grasland ter hoogte van 

het Holeven door graslandbeheer  

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   p.m.  

1.11d Herstel vochtig grasland  ter hoogte van 

terrein hondenschool door aangepast 

maaibeheer 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   p.m.  

1.11e Verwijderen koterij ten noorden van 

spoor 

Genk   Genk  Natuurpunt  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2017-2018  

1.11f Herstel droge heide en droog heischraal 

grasland 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 5.395   € 540   € 1.133   € 7.067   p.m.  

1.11g Natuurontwikkeling ter hoogte van 

verlande vijver 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   p.m.  

1.11h Herstel weidepoel in functie van 

Knoflookpad 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 444   € 44   € 93   € 582   p.m.  

1.11i Herstel duinvegetatiel via kappen, 

ontstronken en plaggen 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 6.817   € 682   € 1.432   € 8.930   p.m.  

1.11j Herstel duinvegetatie via afgraven van 

opgevoerde en aangerijkte grond 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 688   € 69   € 144   € 901   p.m.  

    subtotaal  € 218.712  € 21.871 € 50.085 € 290.668  
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Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 
Beheerder Kostprijs (€) 

Algemene 

kosten 

(10%) 

BTW (21%) 
Algemeen 

totaal 

Tijdstip 

uitvoering 

 Uitvoeringseenheid ‘onthaal en beleving omgeving Slagmolen’  
 

            

2.1.a Heraanleg Slagmolenweg tussen 

huisnummers 43 en 57 

VLM  LI/Genk  Genk  € 180.000   € 18.000   € 41.580   € 239.580   2019-2021  

2.1.b Heraanleg Slagmolenweg ten noorden  en 

zuiden van 2.1.a 

Genk  Genk  Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   p.m.  

2.2 Heraanleg parking Slagmolen als 

onthaalplein 

VLM  LI/Genk  Genk  € 160.000   € 16.000   € 36.960   € 212.960   2019-2021  

2.3a Inrichting molengebouw als rust- en 

ontmoetingsplek en onthaalpunt voor De 

Maten / De Wijers 

Genk  Genk  Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2019-2021  

2.3b Inrichting buitenomgeving Slagmolen Genk  LI/Genk  Genk  € 10.000   € 1.000   € 2.310   € 13.310   2019-2021  

2.3c Opmaak van een beheersplan voor het 

beschermd erfgoed van de Slagmolen en 

omgeving 

Genk  Genk  Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2017-2019  

2.4 Openleggen toevoerleiding naar de 

watermolen  

VLM  LI/Genk  Genk  € 4.132   € 413   € 955   € 5.500   2019-2021  

2.5 Landschappelijke integratie toegang tot 

de Maten parallel met Achterbeek 

VLM  LI/Genk  Natuurpunt  € 24.375   € 2.438   € 5.631   € 32.443   2019-2021  

2.6 Aanleg van een 

uitkijkplatform/kijkhut/belevingselement

en  

VLM  LI/Genk  Genk  € 181.818   € 18.182   € 42.000   € 242.000   2019-2021  

2.7 Inrichting van een natuur-educatieve poel  VLM  LI/Genk  Natuurpunt  € 1.350   € 135   € 312   € 1.797   2019-2021  

2.8 Duinherstel ter hoogte van de oude 

parking De Maten 

Natuurpunt  Natuurpunt  Natuurpunt  € 2.546   € 255   € 588   € 3.389  2016 
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2.9 Optimalisatie en uitbouw bestaande 

signalisatie- en informatieinfrastructuur, 

aanleg picknickplaatsen 

VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 12.397   € 1.240   € 2.864   € 16.500   2017-2018  

2.10 Verwijderen gebouwen en verharding 

hondenclub 

Genk  Genk  Natuurpunt  € 6.983   € 698   € 1.613   € 9.294   2018-2019  

   

 subtotaal € 583.601 € 58.360 € 134.812 € 776.773 
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Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 
Beheerder Kostprijs (€) 

Algemene 

kosten 

(10%) 

BTW (21%) 
Algemeen 

totaal 

Tijdstip 

uitvoering 

 Uitvoeringseenheid ‘recreatieve en functionele routes’ 
 

            

3.1.a Aanleg van een functionele 

fietsverbinding (Kneippstraat - 

Jaarbeurslaan)  

Genk  LI/Genk  Genk  € 97.940   € 9.794   € 22.624   € 130.358   2019-2021  

3.1b Aanleg functionele fietsverbinding op 

Stiemerbeekoever (Slagmolenweg - 

Plattewijerslaan) 

Genk  LI/Genk  Genk  € 18.725   € 1.873   € 4.325   € 24.923   2019-2021  

3.2 Aanleg van een wandelpad van 

Jaarbeurslaan tot Slagmolenplein 

VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 23.070   € 2.307   € 5.329   € 30.706   2017-2018  

3.3 Optimalisatie bestaande 

wandellus/fietspad voor mindermobielen 

VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 38.450   € 3.845   € 8.882   € 51.177   2017-2018  

3.4 Optimalisatie bestaand fietspad doorheen 

De Maten tussen Kneippstraat en 

mindermobielenpad 

VLM  LI/Genk  Genk  € 17.303   € 1.730   € 3.997   € 23.030   2019-2021  

3.5a Verwijderen van houtopslag met stronk 

op dijk  

VLM  LI/Natuurpunt  Genk  € 1.300   € 130   € 300   € 1.730   2019-2021  

3.5b Verplaatsen dijklichaam en afschuinen 

oever 

VLM  LI/Natuurpunt  Natuurpunt        € 858   € 86   € 198   € 1.142   2019-2021  

3.6a Aanleg van een houten brug over de 

Schabeek 

VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 6.000   € 600   € 1.386   € 7.986   2017-2018  

3.6b Aanleg van een houten brug over de 

Achterbeek 

VLM  LI/Genk  Genk  € 6.000   € 600   € 1.386   € 7.986   2017-2018  

3.7 Routebegeleidende beplantingen VLM  LI/EU/Genk  Genk  € 6.405   € 640   € 1.480   € 8.525   2019-2021  

    subtotaal € 216.050 € 21.605 € 49.908 287.563  
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Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 
Beheerder Kostprijs (€) 

Algemene 

kosten 

(10%) 

BTW (21%) 
Algemeen 

totaal 

Tijdstip 

uitvoering 

 Uitvoeringseenheid ‘grondverwerving’ 
 

            

4.1 Slagmolengebouw en omgeving Genk Genk Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2017-2019  

4.2 Onthaal De Wijers/De Maten 

(bospercelen) 

VLM LI/Genk Genk  € 22.000   € 2.200   /   € 24.200  2017-2019  

4.3 Herinrichting Schabeek en recreatie Genk Genk Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.  2017 

  

4.4 Fietsverbinding tussen Kneippstraat en 

Jaarbeurslaan  

Genk Genk Genk  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2017-2019  

4.5 Overeenkomst met eigenaar voor herstel 

verlande vijver 

Natuurpunt Natuurpunt Natuurpunt  p.m.   p.m.   p.m.   p.m.   2017-2019  

    subtotaal € 22.000 € 2.200  € 24.200 
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3.6 OVERZICHTSTABEL FINANCIERING PER MAATREGELEN 

De kolom ‘Code’ geeft de nummering weer van de inrichtingsmaatregelen. 

De kolom 'Uitvoerende partner' geeft de instantie aan die als bouwheer optreedt. 

In de kolom ‘Financierende partners’ worden de volgende afkortingen gehanteerd: LI = Vlaams Gewest (subsidies Landinrichting), EU = Europese financiering 
in het kader van het Life+ project Green4Grey. 

 

Tabel 12: Aandeel financierende partners per maatregel 

Code Maatregel 
Uitvoerend

e partner 

Financierende 

partners 

Kostprijs 

Algemeen 

Totaal 

Subsidie 

EU (%) 

Aandeel 

EU (€) 

Subsidie 

LI (%) 

Aandeel LI 

(€) 

Aandeel 

partner 

(%) 

Aandeel 

partner (€) 

Uitvoeringseenheid 'eco-hydrologie'                   

1.1.a Heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen 

Jaarbeurslaan en Slagmolenweg 

VLM  LI/EU/Genk   € 38.865  50%  € 19.433  35%  € 13.603  15%  € 5.830  

1.1.b Openleggen ingebuisde Schabeek doorheen 

plein aan de Slagmolen 

VLM  LI/Genk   € 1.597  0%  € -    70%  € 1.118  30%  € 479  

1.1.c Kruising van Schabeek met 

rioleringscollector ter hoogte van spoorweg 

VLM  LI/Genk   € 22.000  0%  € -    70%  € 15.400  30%  € 6.600  

1.1.d Kruising van Schabeek/Achterbeek met 

rioleringscollector ter hoogte van 

Slagmolenweg 

Aquafin  Aquafin   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.1e Openleggen ingebuisde Achterbeek 

afwaarts Slagmolenweg  

VLM  LI/EU/Genk   € 5.484  50%  € 2.742  35%  € 1.919  15%  € 823  

1.2 Verwijderen van onreglementaire lozingen 

en hemelwaterafvoeren 

Genk   Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.3 Lokaal doorstroombaar maken van 

betonnen scheidingsmuur in 

Stiemerbeekbedding 

VLM  LI/EU/Genk   € 3.594  50%  € 1.797  35%  € 1.258  15%  € 539  
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1.4 Aanleg amfibie-uitstapplaatsen in bedding 

Stiemerbeek en Dorpsbeek 

VLM  LI/EU/Genk   € 23.958  50%  € 11.979  35%  € 8.385  15%  € 3.594  

1.5 Aanleg aarden dam voor bescherming 

privétuinen 

VLM  LI/EU/Genk   € 3.194  50%  € 1.597  35%  € 1.118  15%  € 479  

1.6 Installatie sturingssysteem voor aanvoer 

van Schabeek en Stiemerbeek naar De 

Maten 

VLM  LI/Genk   € 22.000  0%  € -    70%  € 15.400  30%  € 6.600  

1.7 Aanleg vismigratiepassage ter hoogte van 

de stuw op de Stiemerbeek  

Provincie  Provincie   € 55.000  0%  € -    0%  € -    100%  € 55.000  

1.8a Exotenbestrijding op percelen hondenclub  Genk   Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.8b Integrale bestrijding van Amerikaanse 

Vogelkers 

VLM  LI/Natuurpunt   € 9.825  0%  € -    70%  € 6.878  30%  € 2.948  

1.8c Verwijderen van Japanse Duizendknoop 

langs spoor 

VLM  LI/EU/Genk   € 1.697  50%  € 849  35%  € 594  15%  € 255  

1.9 Eénmalige slibruiming ter hoogte van 

samenvloeiing Dorpsbeek/Stiemerbeek en 

in woelkom aan Slagmolen 

Provincie  Provincie    € 72.730  0%  € -    0%  € -    100%  € 72.730  

1.10a Creëren van mantelzoom langs zuidkant  

spoor  

Natuurpunt  Natuurpunt   € 3.381  0%  € -    0%  € -    100%  € 3.381  

1.10b Creëren van mantelzoom langs Dorpsbeek  Natuurpunt  Natuurpunt   € 3.394  0%  € -    0%  € -    100%  € 3.394  

1.11a Ontwikkeling en beheer van vochtige ruigte 

met veedrinkpoel ten noorden van spoor 

Natuurpunt  Natuurpunt   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.11b Herstel vochtig grasland ter hoogte van het 

Holeven door begreppeling 

VLM  LI/Natuurpunt   € 6.469  0%  € -    70%  € 4.528  30%  € 1.941  

1.11c Herstel vochtige grasland ter hoogte van het 

Holeven door graslandbeheer  

Natuurpunt  Natuurpunt   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.11d Herstel vochtig grasland  ter hoogte van 

terrein hondenschool door aangepast 

maaibeheer 

Natuurpunt  Natuurpunt   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.11e Verwijderen koterij ten noorden van spoor Genk   Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  
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1.11f Herstel droge heide en droog heischraal 

grasland 

Natuurpunt  Natuurpunt   € 7.067  0%  € -    0%  € -    100%  € 7.067  

1.11g Natuurontwikkeling ter hoogte van verlande 

vijver 

Natuurpunt  Natuurpunt   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

1.11h Herstel weidepoel in functie van 

Knoflookpad 

Natuurpunt  Natuurpunt   € 582  0%  € -    0%  € -    100%  € 582  

1.11i Herstel duinvegetatiel via kappen, 

ontstronken en plaggen 

Natuurpunt  Natuurpunt   € 8.930  0%  € -    0%  € -    100%  € 8.930  

1.11j Herstel duinvegetatie via afgraven van 

opgevoerde en aangerijkte grond 

Natuurpunt  Natuurpunt   € 901  0%  € -    0%  € -    100%  € 901  

   subtotaal  € 290.668    € 38.396    € 70.201    € 182.071 

 
 
 

Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 

Kostprijs 

Algemeen 

Totaal 

Subsidie 

EU (%) 

Aandeel 

EU (€) 

Subsidie 

LI (%) 

Aandeel LI 

(€) 

Aandeel 

partner 

(%) 

Aandeel 

partner (€) 

Uitvoeringseenheid ‘onthaal en beleving omgeving Slagmolen’                   

2.1.a Heraanleg Slagmolenweg tussen 

huisnummers 43 en 57 

VLM  LI/Genk   € 239.580  0%  € -    70%  € 167.706  30%  € 71.874  

2.1.b Heraanleg Slagmolenweg ten noorden  en 

zuiden van 2.1.a 

Genk  Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

2.2 Heraanleg parking Slagmolen als 

onthaalplein 

VLM  LI/Genk   € 212.960  0%  € -    70%  € 149.072  30%  € 63.888  

2.3a Inrichting molengebouw als rust- en 

ontmoetingsplek en onthaalpunt voor De 

Maten / De Wijers 

Genk  Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

2.3b Inrichting buitenomgeving Slagmolen Genk  LI/Genk   € 13.310  0%  € -    70%  € 9.317  30%  € 3.993  
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2.3c Opmaak van een beheersplan voor het 

beschermd erfgoed van de Slagmolen en 

omgeving 

Genk  Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

2.4 Openleggen toevoerleiding naar de 

watermolen  

VLM  LI/Genk   € 5.500  0%  € -    70%  € 3.850  30%  € 1.650  

2.5 Landschappelijke integratie toegang tot de 

Maten parallel met Achterbeek 

VLM  LI/Genk   € 32.443  0%  € -    70%  € 22.710  30%  € 9.733  

2.6 Aanleg van een 

uitkijkplatform/kijkhut/belevingselementen  

VLM  LI/Genk   € 242.000  0%  € -    70%  € 169.400  30%  € 72.600  

2.7 Inrichting van een natuur-educatieve poel  VLM  LI/Genk   € 1.797  0%  € -    70%  € 1.258  30%  € 539  

2.8 Duinherstel ter hoogte van de oude parking 

De Maten 

Natuurpunt  Natuurpunt   € 3.388  0%  € -    0%  p.m.  100%  € 3.388  

2.9 Optimalisatie en uitbouw bestaande 

signalisatie- en informatie-infrastructuur, 

aanleg picknickplaatsen 

VLM  LI/EU/Genk   € 16.500  50%  € 8.250  35%  € 5.775  15%  € 2.475  

2.10 Verwijderen gebouwen en verharding 

hondenclub 

Genk  Genk   € 9.294  0%  € -    0% € -    100%  € 9.294  

   subtotaal € 776.773  € 8.250  € 529.088  € 239.435 
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Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 

Kostprijs 

Algemeen 

Totaal 

Subsidie 

EU (%) 

Aandeel 

EU (€) 

Subsidie 

LI (%) 

Aandeel LI 

(€) 

Aandeel 

partner 

(%) 

Aandeel 

partner (€) 

Uitvoeringseenheid ‘recreatieve en functionele routes’                   

3.1.a Aanleg van een functionele fietsverbinding 

(Kneippstraat - Jaarbeurslaan)  

Genk  LI/Genk   € 130.358  0%  € -    10%  € 13.036  90%  € 117.322  

3.1b Aanleg functionele fietsverbinding op 

Stiemerbeekoever (Slagmolenweg - 

Plattewijerslaan) 

Genk  LI/Genk   € 24.923  0%  € -    10%  € 2.492  90%  € 22.431  

3.2 Aanleg van een wandelpad van 

Jaarbeurslaan tot Slagmolenplein 

VLM  LI/EU/Genk   € 30.706  50%  € 15.353  35%  € 10.747  15%  € 4.606  

3.3 Optimalisatie bestaande 

wandellus/fietspad voor mindermobielen 

VLM  LI/EU/Genk   € 51.177  50%  € 25.588  35%  € 17.912  15%  € 7.677  

3.4 Optimalisatie bestaand fietspad doorheen 

De Maten tussen Kneippstraat en 

mindermobielenpad 

VLM  LI/Genk   € 23.030  0%  € -    35%  € 8.061  65%  € 14.969  

3.5a Verwijderen van houtopslag met stronk op 

dijk  

VLM  LI/Natuurpunt   € 1.730  0%  € -    70%  € 1.211  30%  € 519  

3.5b Verplaatsen dijklichaam en afschuinen 

oever 

VLM  LI/Natuurpunt   € 1.142  0%  € -    70%  € 799  30%  € 343  

3.6a Aanleg van een houten brug over de 

Schabeek 

VLM  LI/EU/Genk   € 7.986  50%  € 3.993  35%  € 2.795  15%  € 1.198  

3.6b Aanleg van een houten brug over de 

Achterbeek 

VLM  LI/Genk   € 7.986  0%  € -    70%  € 5.590  30%  € 2.396  

3.7 Routebegeleidende beplantingen VLM  LI/EU/Genk   € 8.525  50%  € 4.263  35%  € 2.984  15%  € 1.279  

   subtotaal € 287.563  € 49.197  € 65.627  € 172.739 
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Code Maatregel 
Uitvoerende 

partner 

Financierende 

partners 

Kostprij

s 

Algeme

en 

Totaal 

Subsidie 

EU (%) 

Aandeel 

EU (€) 

Subsidie 

LI (%) 

Aandeel LI 

(€) 

Aandeel 

partner 

(%) 

Aandeel 

partner (€) 

Uitvoeringseenheid ‘grondverwerving’                   

4.1 Verwerving Slagmolengebouw en omgeving Genk  Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

4.2 Grondverwerving onthaal De Wijers/De 

Maten (bospercelen) 

VLM  LI/Genk   € 

24.200  

0%  € -    50%  € 12.100  50%  € 12.100  

4.3 Grondverwerving herinrichting Schabeek en 

recreatie 

Genk  Genk   p.m.  0%  € -    0%  -  100%  p.m.  

4.4 Grondverwerving fietsverbinding tussen 

Kneippstraat en Jaarbeurslaan  

Genk  Genk   p.m.  0%  € -    0%  € -    100%  p.m.  

4.5 Overeenkomst met eigenaar voor herstel 

verlande vijver  

Natuurpunt  Natuurpunt   p.m.  0%  € - 0%  € -    100%  p.m.  

   subtotaal € 

24.200 

   € 12.100  € 12.100 
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3.7 INSTRUMENTENAFWEGING 

 
De onderstaande instrumententoets doorloopt de stappen die vermeld worden in artikel 1.1.1.2.§1 
van het besluit van 6 juni van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting:  

- omschrijving van het beoogde resultaat; 
- de mogelijke toepassing van de instrumenten voor verwerving, inrichting of beheer waarmee 

het beoogde resultaat kan bereikt worden; 
- afweging van de in te zetten instrumenten op basis van vier criteria: tijdige realisatie, de 

kwaliteitsvolle realisatie, de duurzame realisatie en het draagvlak voor de inzet van die 
instrumenten; 

- afweging van de werkbare combinaties van in te zetten instrumenten; 
- vergelijking van de optimale combinatie van in te zetten instrumenten met de totale kostprijs 

voor de overheid bij verwerving. 

 
In deel 3.3 van het landinrichtingsplan worden een reeks maatregelen voorgesteld ter realisatie van 
de doelstellingen (zie 3.1.2) en het beoogde resultaat (zie 3.2).  
 
Het merendeel van deze maatregelen betreft inrichtingswerken op domeinen die reeds in eigendom 
zijn van overheden of terreinbeherende instanties. Aangezien het hier maatregelen betreft die 
duidelijk louter een inrichtingscomponent omvatten op percelen in publiek eigendom van 
projectpartners of openbaar domein, is geen alternatieve inzet van instrumenten aan de orde en af te 
wegen. Deze instrumentkeuze impliceert een snelle en duurzame realisatie met een zo laag mogelijke 
kost voor de overheid.  
 
Het betreft de volgende maatregelen: 
 

Maatregel Omschrijving Voorgesteld 

instrument 

1.1b Openleggen ingebuisde Schabeek doorheen plein aan de 

Slagmolen  

Inrichting 

1.1c Kruising van Schabeek met rioleringscollector ter hoogte 

van de spoorweg 

Inrichting 

1.1d Kruising van Schabeek/Achterbeek met rioleringscollector 

ter hoogte van Slagmolenweg  

Inrichting 

1.3 Lokaal doorstroombaar maken van de betonnen 

scheidingsmuur in Stiemerbeekbedding 

Inrichting 

1.4 Aanleg amfibie-uitstapplaatsen in bedding Stiemerbeek 

en Dorpsbeek 

Inrichting 

1.5 Aanleg aarden dam voor bescherming privétuinen Inrichting 
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1.6 Installatie sturingssysteem voor aanvoer van Schabeek en 

Stiemerbeek naar De Maten 

Inrichting 

1.7 Aanleg vismigratiepassage ter hoogte van de stuw op de 

Stiemerbeek 

Inrichting 

1.11b Herstel vochtig grasland ter hoogte van het Holeven door 

begreppeling 

Inrichting 

1.11e Verwijderen koterij ten noorden van spoor Inrichting 

2.1a Heraanleg Slagmolenweg tussen huisnummers 43 en 57  Inrichting 

2.1b Heraanleg Slagmolenweg ten noorden en zuiden van 

maatregel 2.1.a  

Inrichting 

2.2 Heraanleg parking Slagmolen als onthaalplein Inrichting 

2.4 Openleggen van de toevoerleiding naar de watermolen Inrichting 

2.6 Aanleg van een uitkijkplatform/toren ter hoogte van de 

landduin in De Maten 

Inrichting 

2.7 Inrichting van een natuur-educatieve poel Inrichting 

2.9 Optimalisatie en uitbouw bestaande signalisatie- en 

informatieinfrastructuur, aanleg picknickplaatsen 

Inrichting 

2.10 Verwijderen gebouwen en verharding hondenclub Inrichting 

3.1b Aanleg van een (functionele) fietsroute op 

Stiemerbeekoever tussen Slagmolen en Plattewijerslaan 

Inrichting 

3.3 Optimalisatie bestaande wandellus/fietspad voor 

mindermobielen 

Inrichting 

3.4 Optimalisatie bestaand fietspad doorheen De Maten 

tussen Kneippstraat en mindermobielenpad 

Inrichting 

3.5a  Verwijderen van houtopslag met stronk op dijk Inrichting 

3.5b Verplaatsen dijklichaam en afschuinen oever Inrichting 

3.6a Aanleg van een houten brug over de Schabeek Inrichting 

3.6b Aanleg van een houten brug over de Achterbeek Inrichting 

3.7 Routebegeleidende beplantingen  Inrichting 

 

Daarnaast bevat voorliggend landinrichtingsplan ook een aantal beheermaatregelen op domeinen die reeds in 
eigendom zijn van overheden of terreinbeherende instanties. Een aantal van de percelen waarop deze 
maatregelen voorzien worden zijn ook reeds in beheer door terreinbeherende instanties, voor een aantal 
andere wordt een overdracht van het beheer voorzien. Aangezien het hier maatregelen betreft die louter een 
beheercomponent omvatten op percelen in publiek eigendom van projectpartners of openbaar domein, is ook 
hier geen alternatieve inzet van instrumenten aan de orde en af te wegen. Deze instrumentkeuze impliceert 
een snelle en duurzame realisatie met een zo laag mogelijke kost voor de overheid.  
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Het betreft de volgende maatregelen: 
Maatregel Omschrijving Voorgesteld 

instrument 

1.2 Verwijderen van onreglementaire lozingen en 

hemelwaterafvoeren 

Beheer 

1.8a Exotenbestrijding op percelen hondenclub Beheer 

1.10a Creëren van mantelzoom langs zuidkant spoor Beheer 

1.10b Creëren van mantelzoom langs Dorpsbeek Beheer 

1.11a Ontwikkelen en beheer van vochtige ruigte met 

veedrinkpoel ten noorden van spoor 

Beheer 

1.11c Herstel vochtig grasland ter hoogte van het Holeven door 

graslandbeheer 

Beheer 

1.11d Herstel vochtig grasland ter hoogte van terrein 

hondenschool door aangepast maaibeheer 

Beheer 

1.11f Herstel droge heide en droog heischraal grasland Beheer 

1.11g Natuurontwikkeling ter hoogte van verlande vijver Beheer 

1.11h Herstel weidepoel in functie van Knoflookpad Beheer 

1.11 i Duinherstel via kappen, ontstronken en plaggen Beheer 

1.11 j  Duinherstel via afgraven van opgevoerde en aangerijkte 

grond 

Beheer 

 

Enkele maatregelen kunnen worden uitgevoerd mits het afsluiten van een overeenkomst tussen 2 
partijen zonder verwerving of de inzet van andere instrumenten. Ook hier is een 
instrumentenafweging niet aan de orde. Volgende overeenkomsten worden opgemaakt: 

- stad Genk met nmbs 
- Natuurpunt met een privé-persoon 

 

Het betreft de volgende maatregelen: 
 

Maatregel Omschrijving Voorgesteld 

instrument 

1.12 Natuurontwikkeling ter hoogte van verlande vijver Inrichting/beheer 

1.10a Creëren van mantelzoom langs zuidkant spoor Beheer 
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Volgende maatregel betreft enkel de opmaak van een beheersplan volgens de geldende juridische 

voorwaarden waarvoor geen alternatieve instrumenten beschikbaar zijn: 

Maatregel Omschrijving Voorgesteld 

instrument 

2.3c Opmaak van een beheersplan voor het beschermd 

erfgoed van de Slagmolen en omgeving 

Beheersplan 

 

Voor alle andere van de voorgestelde maatregelen wordt de afweging over de wijze en de 
instrumenten die ingezet kunnen worden voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen 
hieronder gemotiveerd: 
 

Maatregel Omschrijving Mogelijke instrumenten 

1.1a Heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen Jaarbeurslaan 

en Slagmolenweg  

Inrichting + verwerving / 

erfdienstbaarheid 

1.1e Openleggen ingebuisde Achterbeek afwaarts de 

Slagmolenweg 

Inrichting+verwerving / 

erfdienstbaarheid 

1.8b Integrale bestrijding van Amerikaanse vogelkers Inrichting / beheer 

1.8c Verwijderen van Japanse Duizendknoop langs spoor Inrichting / beheer 

1.9 Eénmalige slibruiming ter hoogte van samenvloeiing 

Dorpsbeek/Stiemerbeek en in woelkom aan Slagmolen 

Inrichting / beheer 

2.3a Inrichting molengebouw als rust- en ontmoetingsplek 

en onthaalpunt voor De Maten/De Wijers 

Inrichting + verwerving 

2.3b Inrichting buitenomgeving Slagmolen Inrichting + verwerving 

2.5 Landschappelijke integratie toegang tot De Maten 

parallel met Achterbeek 

Inrichting + verwerving / 

erfdienstbaarheid 

2.8 Duinherstel ter hoogte van de oude parking De Maten Inrichting / beheer 

3.1a Aanleg van een functionele fietsroute tussen 
Kneippstraat en Jaarbeurslaan  

Inrichting + verwerving / 

erfdienstbaarheid 

3.2 Aanleg van een wandelpad van Jaarbeurslaan tot 

Slagmolenplein 

Inrichting + verwerving / 

erfdienstbaarheid 

4.1 Verwerving Slagmolengebouw en omgeving verwerving 

4.2 Grondverwerving onthaal De Wijers/De Maten 

(bospercelen) 

verwerving / onteigening 

4.3 Grondverwerving herinrichting Schabeek en recreatie verwerving / onteigening 

4.4 Grondverwerving fietsverbinding tussen Kneippstraat 

en Jaarbeurslaan 

verwerving / onteigening 

4.5 Overeenkomst met eigenaar voor herstel verlande 

vijver 

Overeenkomst/verwervi

nng 
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3.7.1 Heraanleg Schabeek/Achterbeek (maatregelen 1.1a, 1.1e, 2.5, 3.2, 4.2, 4.3) 

Beoogde resultaat 

De Stiemerbeek en Schabeek lopen in het projectgebied in een gezamenlijke bedding, enkel van elkaar 
gescheiden door een betonnen muurtje. Hierdoor is geen controle mogelijk op de hoeveelheid en kwaliteit 
van het water dat afgetapt wordt naar het natuurgebied van De Maten. Door de heraanleg van 
Schabeek/Stiemerbeek, de installatie van een sturingssysteem en de heraanleg van de Schabeek/Achterbeek 
ter hoogte van het (nieuw aan te leggen) plein wordt een systeem gerealiseerd waarbij gecontroleerd water 
kan afgetapt worden van hetzij Schabeek, hetzij Stiemerbeek of een combinatie van beiden, voor voeding van 
het natuurgebied De Maten. Tegelijk wordt de (visuele) beleefbaarheid van het watersysteem verhoogd. 

Mogelijke instrumenten 

De aanleg van de nieuwe Schabeek situeert zich hoofdzakelijk op gronden die momenteel in eigendom zijn van 
een openbaar bestuur (stad Genk en Agentschap Wegen en Verkeer) of tot het openbaar domein behoren. De 
betrokken percelen worden overgedragen/doorverkocht aan de stad Genk of de inrichtingswerken worden 
met instemming van het Agentschap voor Wegen en Verkeer uitgevoerd. Op 5 percelen worden 
inrichtingswerken voorzien op privé-percelen.  
De inrichting van de nieuwe Schabeek en andere functies (wandelpaden, fietspaden) zijn qua ruimtebeslag en 
gebruiksbeperking te ingrijpend om via een erfdienstbaarheid geregeld te worden. Er zijn geen andere 
sectorale instrumenten beschikbaar voor de realisatie van deze maatregelen.  
- De betrokken 3 privé-percelen ten noorden van de spoorweg worden door de aanleg van de infrastructuur 

fysisch immers in twee gesneden en de gebruiksmogelijkheden van de resterende percelen wordt, gelet 
op hun beperkte grootte, als sterk verminderd beschouwd. Stad Genk beschouwt de percelen in 
woongebied volgens het  gewestplan na inrichting als stedenbouwkundig niet meer  bebouwbaar. 
Verwerving is dan ook het enige werkbare instrument voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen. 
Bovendien betreft dit de enige groene schakel tussen het bosgebied ten zuiden van de spoorbedding en 
de groene Stiemerbeekvallei doorheen het stadscentrum. 

- Voor de betrokken 2 privé-percelen aan de Slagmolenweg (boszone in natuurgebied volgens het 
gewestplan) is de ruimte-inname, nodig voor het realiseren van alle maatregelen (openleggen Achterbeek, 
heraanleg toegangspad De Maten, mindermobielenpad, fietsverbinding, landschappelijke integratie 
toegang De Maten, creëren van mantelzoom, kruising collector) aanzienlijk. De exacte breedte 
noodzakelijk voor de realisatie van deze maatregelen zal bepaald worden via detailontwerp in latere fase 
maar er kan uitgegaan worden van een minimale benodigde breedte aan de straaktkant van 20m. 
Bovendien is een alternatieve locatie voor deze maatregelen, vanuit technische randvoorwaarden (huidige 
ligging collector en Achterbeek, bosstructuur…) niet mogelijk en vanuit het gewenste eindresultaat ook 
niet wenselijk. Deze locatie vormt immers de enige mogelijke hoofdtoegang voor de Maten, aansluitend 
op de verbreding van het openbaar domein ter hoogte van het Slagmolenplein. Tegelijk betreft dit de 
laatste open ruimte verbinding die De maten en het bosgebied tussen Dorpsbeek en Stiemerbeek verbindt 
en een belangrijke migratiefunctie heeft voor aanwezige fauna en flora. Aankoop van de volledige percelen 
draagt dan ook de voorkeur ten opzichte van aankoop van een gedeelte. Stad Genk voert bovendien een 
aankoopbeleid voor de percelen met gewestplanbestemming natuur in de Stiemerbeekvallei. Door 
enerzijds het beheren van de toegangsweg door de stad Genk zelf, en anderzijds door het in beheer geven 
van deze percelen bij natuurpunt, kan de instandhouding van de eenmalige inrichtingswerken hier 
duurzaam verzekerd worden.  
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Afweging van (werkbare combinaties van) instrumenten 

 

 Draagvlak Tijdigheid realisatie Kwaliteitsvolle realisatie Duurzame 

realisatie  Betrokken 

eigenaars/ 

gebruikers 

Stad Genk 

Vestigen 

erfdienstbaarheid 

openbaar nut, 

gekoppeld aan 

inrichtingswerken 

uit kracht van wet 

+  vergoeding 

waardeverlies 

- 

behoud eigendom 

(+), vergoeding (+) 

maar onmogelijk 

gebruik (- -) en 

minwaarde voor 

volledig perceel (-) 

0 

geen inname nodig 

(+) maar beheer 

fietspad als eigenaar 

draagt voorkeur (-) 

minder zware impact 

dan onteigening 

maar nog steeds uit 

kracht van wet en 

dus zwaarder dan 

verkoop in der 

minne (-)   

0 

tijdige inrichting is 

bepalend voor 

inschakeling 

aangepast 

waterbeheer. Moet bij 

goedkeuring 

inrichtingsplan rond 

zijn en dus vertragend 

voor 

goedkeuringsprocedur

e 

- 

ingrijpende ingrepen 

nodig, moeilijk allen 

onder erfdienstbaarheid 

te vatten. Bij eventuele 

toekomstige 

randinrichting moet 

toestemming eigenaars 

bekomen worden 

 

0 

blijft privé-

eigendom 

(-) controle 

beheer (-) 

Verwerving door 

aankoop of 

onteigening 

+ 

volledige vergoeding 

mogelijk  (+) 

verlies eigendom 

waarvan gebruik 

onmogelijk is 

geworden (0) 

+ 

toekomstige 

eigendom van alle 

natuurpercelen 

Stiemerbeekvallei 

+ 

voor sommige 

gebieden reeds 

lopende ikv andere 

initiatieven (+). Indien 

alsnog onteigening 

nodig zou blijken, 

zwaardere procedure  

(0) 

+ + 

volledige inrichting 

mogelijk. (+), uitgebreide 

beheerbevoegdheid stad 

(+), vrijheid om eventuele 

randinrichting te voorzien 

(+) 

++ 

eigendom 

stad Genk 

-- sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 
Voor de noodzakelijke percelen voor deze maatregelen in privébezit (4.2, 4.3 en 4.4 op kaart 16) wordt daarom 

geopteerd voor verwerving in der minne en indien nodig door onteigening. 

 

De verwerving van 3 privé-percelen ten noorden van de spoorweg zal gebeuren door de stad Genk, zonder 
subsidies LI.  
De verwerving van de 2 bospercelen aan de Slagmolenweg zal gebeuren door de VLM, met subsidies LI.  De 
gronden zullen daarna overgedragen worden aan de stad Genk die ze in beheer geeft aan Natuurpunt. 
 
Voor de percelen in eigendom van het Agentschap voor Wegen en Verkeer wordt ofwel voor een 
overdracht/verkoop aan de stad Genk geopteerd, ofwel voor inrichtingswerken op gronden van het 
Agentschap voor Wegen en Verkeer, met hun instemming. In het kader van het aankoopbeleid dat de stad 
Genk voert voor percelen in natuurgebied in de Stiemerbeekvallei en met het oog op een duurzame 
instandhouding en beheer van de eenmalige inrichtingsmaatregelen, draagt een overdracht van de gronden 
de voorkeur.  
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3.7.2 Exotenbestrijding (maatregel 1.8b en c) 

Beoogde resultaat 

Door het verwijderen van de aanwezige Japanse Duizendknoop en Amerikaanse Vogelkers worden de 
ecologische basiscondities versterkt die er op termijn toe bijdragen dat de ecologische doelstellingen voor het 
projectgebied kunnen bereikt worden.   

Mogelijke instrumenten 
Voor de voorgestelde maatregelen rond exotenbestrijding (1.8a, 1.8b en 1.8c) kunnen als werkbare 

instrumenten de inrichting in het kader van landinrichting voorgesteld worden, evenals het uitvoeren van de 

exotenbestrijding als onderdeel van het regulier beheer van dit natuurgebied. 

- De maatregel 1.8a (verwijderen van coniferen op terreinen hondenclub) wordt als een reguliere 
onderhoudstaak van de stad Genk, gekoppeld aan het opkuisen van de terreinen van de hondenclub 
(maatregel 1.8a) beschouwd.  

- Het verwijderen van Amerikaanse Vogelkers in de boszone ten noorden van Slagmolenweg (maatregel 
1.8b) en van Japanse Duizendknoop ter hoogte van het spoor (maatregel 1.8c) worden niet als 
reguliere beheerstaak beschouwd aangezien dit voor een duurzame realisatie, het afgraven en 
gescheiden afvoeren van de bodem dan wel volledige verwijdering met kraan vereist. Bovendien kan 
door gelijktijdige uitvoering met de voorziene maatregelen omtrent heraanleg van de Schabeek en de 
realisatie van de voorziene wandel- en fietsverbindingen, de impact van de werken op de omgeving 
gemilderd worden. 

Afweging van (werkbare combinaties van) instrumenten voor maatregel 1.8c 

 

 Draagvlak Tijdigheid realisatie Kwaliteitsvolle realisatie Duurzame realisatie 

 Betrokken 

eigenaars/ 

gebruikers 

Stad Genk 

Inrichting 

+ 

NP is vragende 

partij 

0 

+  

mogelijkheid tot 

inrichting en 

subsidiëring via LI en 

gelijktijdige uitvoer 

met heraanleg 

Schabeek 

++  

wordt uitgevoerd door VLM, 

gelijktijdig/afgestemd met 

andere maatregelen 

+ 

 

 

Reguliere 

beheerstaken 

+ 

NP als 

beheerder is 

vragende 

partij maar 

maatregel 

overschrijdt 

0 

 
0 

+  

wordt uitgevoerd door actuele 

terreinbeheerder 

++ 

continuïteit van 

realisatie tot beheer 

achteraf bij een 

partner 
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reguliere 

beheerstaken  

 -- sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 
Voor de realisatie van maatregelen 1.8b en 1.8c wordt daarom geopteerd voor het instrument inrichting. 

3.7.3 Eénmalige slibruiming ter hoogte van samenvloeiing Dorpsbeek-Stiemerbeek (maatregel 

1.9) 

Beoogde resultaat 

Door het verwijderen van het aanwezige slib en de erop voorkomende vegetatie-opslag wordt niet alleen het 
hydrologisch functioneren van de waterloop hersteld, maar wordt ook de visuele beleefbaarheid van de 
waterlopen versterkt.  Dit is van belang wanneer de omgeving van Slagmolen heringericht wordt tot een 
volwaardig onthaalplein. 

Mogelijke instrumenten 

Voor de voorgestelde maatregelen rond slibverwijdering kunnen als werkbare instrumenten de inrichting in 
het kader van landinrichting voorgesteld worden, evenals het uitvoeren van de slibruiming als onderdeel van 
het reguliere waterlopenbeheer van de bevoegde waterbeheerder (provincie Limburg, stad Genk).  In het 
kader van de recent goedgekeurde “doorbraak 63”-reorganisatie van het lokaal waterlopenbeheer, is de 
provincie Limburg de feitelijke waterloopbeheerder voor Dorpsbeek en Stiemerbeek. 

Afweging van (werkbare combinaties van) instrumenten 

 

 Draagvlak Tijdigheid realisatie Kwaliteitsvolle 

realisatie 

Duurzame realisatie 

 Betrokken eigenaars/ 

gebruikers 

Stad 

Genk 

Inrichting 

0 

waterloop is openbaar 

domein 

+ 

+  

mogelijkheid tot inrichting en 

subsidiëring via LI 

+ 

wordt uitgevoerd 

door VLM 

+ 

Reguliere 

beheerstaken 

+ 

uitvoering van eigen taken 

van waterloopbeheerder 

+ 

 

++ 

door opname in regulier 

beheerstaken kan sneller 

uitgevoerd worden 

+ + 

wordt uitgevoerd 

door actuele 

beheerder 

++ 

continuiteit van realisatie 

tot beheer achteraf bij 

een partner 

 -- sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 

Voor de realisatie van deze maatregelen wordt daarom geopteerd voor het instrument regulier 

waterlopenbeheer (door waterloopbeheerder). 
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3.7.4 Duinherstel ter hoogte van de oude parking De Maten (maatregel 2.8) 

Beoogde resultaat 

In het verleden is de oorspronkelijke duin afgegraven en maaskiezel aangebracht aan de ingang van de Maten 
om deze zone geschikt te maken als autoparking. Daarnaast werd  de plek gebruikt door de terreinbeheerder 
als stockageplaats van zand voor natuurmaatregelen zoals dijkherstel. Deze zone heeft momenteel deze 
functie niet meer en gebruik als parking is ook in de toekomst geen optie.  Door herstel van de oorspronkelijke 
duintopologie wordt het oorspronkelijk landschap en vegetatie hersteld. 

Mogelijke instrumenten 

Voor de voorgestelde maatregel kan als instrumenten zowel inrichting via landinrichtingswerken voorgesteld 
worden evenals het realiseren van deze maatregel als onderdeel van de reguliere beheerstaken van de 
terreinbeheerder (Natuurpunt). 

Afweging van (werkbare combinaties van) instrumenten 

 

 Draagvlak Tijdigheid realisatie Kwaliteitsvolle 

realisatie 

Duurzame realisatie 

 Betrokken eigenaars/ 

gebruikers 

Stad 

Genk 

Inrichting 
+ 

 
+ 

+ mogelijkheid tot inrichting en 

subsidiëring via LI 

+ wordt uitgevoerd 

door VLM 
+ 

Reguliere 

beheerstaken 

+ 

uitvoering van eigen taken 

van terreinbeherende 

instantie 

+ 

 

++ 

maatregel is reeds opgenomen in 

concreet uitvoeringsdossier van 

terreinbeheerder 

+ + 

wordt uitgevoerd 

door actuele 

beheerder 

++ 

continuïteit van 

realisatie tot beheer 

achteraf bij een partner 

 -- sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 
Aangezien het om herstel van de oorspronkelijke toestand gaat wordt voor de realisatie van deze maatregel 
geopteerd voor het instrument regulier beheer (door terreinbeherende natuurvereniging). 

 

3.7.5 Inrichting Slagmolen als onthaalpunt voor De Maten/De Wijers (maatregelen 2.3a, 2.3b, 

4.1) 

Beoogde resultaat 

Het Slagmolengebouw en zijn buitenomgeving worden ingericht (en uitgebaat) als onthaalpunt voor De Maten 
en De Wijers, afgestemd op de ontwikkeling van het Slagmolenplein.  

Mogelijke instrumenten 

Zowel de molen als de achterliggende tuinpercelen (natuurgebied) zijn momenteel in privé-eigendom. Om 
inrichting van het Slagmolengebouw en buitenomgeving mogelijk te maken biedt aankoop in der minne (of 
indien nodig via onteigening) de enige werkbare duurzame garantie. Voor de tuininrichting worden 
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inrichtingswerken via landinrichting voorzien om landschappelijke integratie in de heringerichte omgeving van 
Slagmolen en De Maten te garanderen.  

Afweging van (werkbare combinaties van) instrumenten 

Voor de realisatie van deze maatregelen wordt daarom geopteerd voor het instrument verwerving in der 

minne (besprekingen lopende) en indien nodig door onteigening. 
 
Stad Genk staat in voor de verwerving van het molengebouw en grondverwervingen, zonder subsidies 
landinrichting, en heeft de onderhandelingen met privé-eigenaar hiertoe opgestart. 

3.7.6 Inrichting van functionele en recreatieve verbindingen (maatregelen 3.1a, 3.2, 4.4) 

Beoogde resultaat 

Door het verder doortrekken van de bestaande functionele fietsroute tot in het stadscentrum Genk wordt een 
vlotte, veilige en aangename fietsverbinding tussen Genk en Hasselt gerealiseerd. Daarnaast heeft de 
inrichting van een recreatieve wandelroute tussen het onthaalpunt Slagmolen en de Jaarbeurslaan tot doel dit 
onthaalpunt en het gebied De Maten/De Wijers duurzaam te ontsluiten.  

Mogelijke instrumenten 

Voor de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de realisatie van de fiets- en wandelverbindingen wordt 
het instrument inrichting ingezet. 
Het overgrote deel van de maatregelen situeert zich op percelen die momenteel in eigendom zijn van een 
openbaar bestuur (stad Genk of Agentschap Wegen en Verkeer) of tot het openbaar domein behoren. Voor 
de percelen in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt een overdracht naar de stad Genk 
voorzien.  
Een aantal maatregelen situeren zich echter ook op percelen die momenteel in privé-eigendom zijn. Om op 
deze percelen de maatregelen te kunnen realiseren, kunnen als instrumenten erfdienstbaarheden (gekoppeld 
aan inrichtingswerken uit karcht van wet) of grondverwerving in uitvoering van het BPA Hasseltweg 1 ingezet 
worden.  

- De maatregel 3.1a (aanleg van een functionele fietsroute tussen Kneippstraat en Jaarbeurslaan) is 
integraal opgenomen in het reeds goedgekeurde BPA Hasseltweg 1 en in het voorontwerp-RUP 
Hasseltweg 4. Voor de percelen niet in eigendom van een openbaar bestuur, is voor de realisatie van 
dit tracé in het BPA een onteigeningsplan opgenomen en wordt een onteigeningsplan voorzien voor 
het RUP.  De eigendom van een aantal van de bedrijven gelegen langs de Hasseltweg wordt immers 
doorsneden door de aanleg van het fietspad waardoor ook het afgesneden gedeelte onbruikbaar 
wordt.  

- De maatregel 3.1b (functionele fietsverbinding op Stiemerbeekoever) situeert zich volledig op 
openbaar domein en vergt dus geen grondverwerving en instrumentenafweging. 

- De maatregel 3.2 (wandelpad tussen Jaarbeurslaan en Slagmolenplein) situeert zich grotendeels op 
terreinen in eigendom van een openbaar bestuur. De 3 percelen in eigendom van een privé-eigenaar, 
waarop deze maatregel wordt voorzien, zijn dezelfde als deze voor de herinrichting van de Schabeek. 
De motivatie waarom grondverwerving in der minne en indien nodig onteigening het enige inzetbare 
instrument vormen, is dan ook dezelfde en kan teruggevonden worden onder 3.8.1. Qua ruimtebeslag 
zijn deze werken te ingrijpend om via een erdienstbaarheid geregeld te worden.  De betrokken privé-
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percelen worden door de aanleg van de infrastructuur fysisch immers in twee gesneden en de 
gebruiksmogelijkheden van de resterende percelen wordt, gelet op hun beperkte grootte, als sterk 
verminderd beschouwd.   

Afweging van (werkbare combinaties van) instrumenten voor maatregel 3.1a 

  

 Draagvlak Tijdigheid realisatie Kwaliteitsvolle realisatie Duurzame 

realisatie  Betrokken 

eigenaars/ 

gebruikers 

Stad Genk 

Vestigen 

erfdienstbaarheid 

openbaar nut, 

gekoppeld aan 

werken uit kracht 

van wet +  

vergoeding 

waardeverlies 

- 

behoud eigendom 

(+), vergoeding (+) 

maar onmogelijk 

gebruik (- -) en 

minwaarde voor 

volledig perceel (-) 

0 

geen inname nodig 

(+) maar beheer 

fietspad als eigenaar 

draagt voorkeur (-) 

minder zware impact 

dan onteigening 

maar nog steeds uit 

kracht van wet en 

dus zwaarder dan 

verkoop in der 

minne (-)   

0 

 

- 

ingrijpende ingrepen 

nodig, moeilijk allen 

onder erfdienstbaarheid 

te vatten. Bij eventuele 

toekomstige 

randinrichting moet 

toestemming eigenaars 

bekomen worden 

 

0 

blijft privé-

eigendom 

(-) controle 

beheer (-) 

Inrichting en 

Verwerving door 

aankoop of 

onteigening 

+ 

volledige vergoeding 

mogelijk  (+) 

verlies eigendom 

waarvan gebruik 

onmogelijk is 

geworden (0) 

+ 

 

+ 

voor sommige 

gebieden 

grondverwerving 

reeds lopende ikv 

andere initiatieven (+). 

Indien alsnog 

onteigening nodig zou 

blijken, zwaardere 

procedure  (0) 

mogelijkheid tot 

inrichting en 

subsidiëring via LI (+) 

+ + 

volledige inrichting 

mogelijk. (+), uitgebreide 

beheerbevoegdheid stad 

(+), vrijheid om eventuele 

randinrichting te voorzien 

(+) 

++ 

eigendom 

stad Genk 

-- sterk negatief, - negatief, 0 neutraal, + positief, ++ sterk positief 

 

 
Voor de realisatie van maatregel 3.1a wordt daarom grondverwerving door de stad Genk voorzien in uitvoering 
van het BPA Hasseltweg 1 (en RUP Hasseltweg 4), dat de mogelijkheid voorziet voor verwerving in der minne 

en indien nodig verwerving door onteigening.  
 
Stad Genk staat in voor de grondverwervingen, zonder subsidies landinrichting, en heeft de onderhandelingen 
met privé-eigenaars hiertoe opgestart. 



LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 92 van 119 LANDINRICHTINGSPLAN SLAGMOLEN 

 
 
  

4 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE EFFECTEN 

Hieronder wordt een effectbeoordeling gemaakt van het totaal aan maatregelen. De watertoets is tevens als 
bijlage bij het inrichtingsplan gevoegd. 
 

4.1 EFFECTEN PER DISCIPLINE 

4.1.1 Discipline "Water"  

Voor een bespreking van de effecten van de voorziene maatregelen op vlak van integraal waterbeheer wordt 
verwezen naar de nota watertoetselementen in bijlage (bijlage 6.1). Samenvattend kan gesteld worden dat de 
voorziene ingrepen geen significant negatief effect hebben op het watersysteem. Integendeel dragen de 
maatregelen bij tot een herstel en/of opwaardering van de hydrologische situatie in de omgeving van de 
Slagmolen in het algemeen en tot een optimalisatie van de watertoevoer naar het SBZ-gebied De Maten in het 
bijzonder, wat indirect zal leiden tot een verbetering van het habitat van de in De Maten voorkomende 
waterafhankelijke soorten. 
Als dusdanig kan geconcludeerd worden dat de maatregelen van het landinrichtingsplan ‘Slagmolen’ 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 6 van het decreet van 18 juli 
2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 
19 juli 2013. 

4.1.2 Discipline “Bodem” 

De maatregelen die effect hebben op de bodem zijn vooral gerelateerd aan de voorziene graafwerken. De 
omvangrijkste graafwerken hebben betrekking op de heraanleg van de Schabeek. Aangezien de verschillende 
waterlopen na rechttrekking in de vorige eeuw, allen niet meer in de oorspronkelijke dalbodem gelegen zijn 
en de percelen waarop de nieuwe Schabeek wordt aangelegd, reeds verstoord zijn door ophogingen, wordt 
het potentieel negatief effect op de bodem als beperkt ingeschat. Ook het nieuw aan te leggen dijklichaam ter 
bescherming van de woningen aan de Slagmolenstraat wordt voorzien op een locatie waar het bodemprofiel 
al verstoord is door eerdere afgravingen. Het dijklichaam ter hoogte van de eerste vijver, waarvoor een 
herprofilering wordt voorzien, betreft een eind vorige eeuw door de mens aangelegde dijk. De eventuele 
terreinprofileringen voor de aanleg van de functionele fietsverbinding worden tot een minimum beperkt en 
sluiten aan bij de bestaande ophogingen voor de bedrijven aan de Hasseltweg. Andere fiets- en wandelpaden 
maken maximaal gebruik van bestaande tracés die worden geconsolideerd door verdichting. Samenvattend 
wordt het potentieel negatief effect van de maatregelen in dit landinrichtingsplan dan ook als beperkt 
inegschat.   

4.1.3 Discipline "Fauna en Flora" 

De natuurwaarden in De Maten zijn in sterke mate afhankelijk van de mogelijkheid tot gecontroleerde aanvoer 
van voldoende kwalitatief water naar de vijvers. Dankzij de maatregelen voor het optimaliseren van de 
watertoevoer, kan de aanvoer van vervuild en met nutriënten belast water sterk verminderd worden. In het 
algemeen wordt dankzij deze maatregelen dus een positief effect verwacht op het herstel van specifieke natte 
habitats en de daarbij horende fauna. Ook het inrichten van een poel creëert kansen voor amfibieën. Daarnaast 
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zorgt de inrichting en het beheer van mantelzoomvegetatie voor meer connectiviteit, variatie en diversiteit en 
creëert het potenties voor vlinders, zoals de kleine ijsvogelvlinder, aanwezig in De Maten. Daarnaast wordt 
natuurherstel van de aanwezige verlande vijver beoogd met aangepast peilbeheer, herstel van de dijk en 
gerichte kappingen en maaibeheer. 
 
Het verwijderen van storende elementen zoals de gebouwen van de hondenclub en de constructie ten 
noorden van het spoor heeft een positief effect op de aanwezige natuurwaarden. Ook het verwijderen van 
exoten (o.a. Amerikaanse vogelkers en Japanse Duizendknoop) heeft een positief effect op de inheemse fauna 
en flora. De versnippering en verdroging van het Elzenbroekbos bij heraanleg van de Schabeek wordt tot een 
minimum beperkt door een aangepast technisch ontwerp. Biotoopwijziging en rustverstoring bij aanleg van de 
functionele fietsroute en picknickplekken wordt tot een minimum beperkt, onder andere door het tracé van 
de fietsroute zo dicht mogelijk tegen de bestaande (en verlichte) bedrijven te voorzien (op de rand van het 
habitat- en vogelrichtlijngebied) en verlichting tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt biotoopwinst 
geboekt door het verwijderen van de gebouwen en verharding van de hondenclub, en het opnemen van het 
grasveld van de hondenclub in graslandbeheer. Ook met het herwaarderen van enkele graslanden, het 
optimaliseren van de begreppeling en het instellen van een aangepast maaibeheer, wordt het habitat 
heischraal grasland op verschillende locaties uitgebreid.  
 
Alvorens het project om te zetten naar een concreet uitvoeringsdossier met bouwvergunning wordt er 
nagegaan voor welke mogelijke maatregelen de opmaak van een passende beoordeling nodig is. 

4.1.4 Discipline "Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie" 

Verschillende maatregelen komen de landschappelijke waarde en de belevingswaarde van de omgeving 
Slagmolen ten goede. De diversiteit van het gebied op de overgang van een open beemdenlandschap in de 
Stiemerbeekvallei stroomopwaarts, via een alluviale boszone tussen Jaarbeurslaan en Slagmolen, naar het 
open heide- en vijverlandschap van De Maten afwaarts wordt versterkt.  Zo krijgen twee vijvers in De Maten 
terug een meer open karakter en worden natte graslanden in ere hersteld. Ter hoogte van de oude parking 
van De Maten wordt de oorspronkelijke duintopologie hersteld door terreinprofilering. Langsheen de 
Dorpsbeek en Achterbeek wordt een terug meer open landschap gecreëerd.  
 
Cultuurhistorisch wordt één van de vroegere visvijvers in het gebied De Maten, die momenteel moeilijk als 
vijver te herkennen is, terug in ere hersteld. Daarnaast wordt bij de herinrichting van het 
Schabeek/Stiemerbeekcomplex, aandacht besteed aan het zichtbaar houden/maken van het waterbeleid 
gedurende vorige eeuw. Ook de aantrekkingskracht van het gebied voor landschapsschilders gedurende de 
19e en 20ste eeuw kan via infoborden terug zichtbaar gemaakt worden. De erfgoedwaarde van de Slagmolen 
en zijn omgeving worden dankzij het opstellen van een beheersplan en met verschillende maatregelen 
(aankoop en inrichting Slagmolen en omgeving, openleggen molentoevoer, landschappelijke integratie 
parking) verzekerd.  
 
Het gebied rond de Slagmolen wordt met andere woorden landschappelijk en cultuurhistorisch 
opgewaardeerd.  
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Effectbeoordeling inzake archeologie is vooral gerelateerd aan de voorziene graafwerken. Het potentieel 
negatief effect op archeologie wordt als beperkt ingeschat. Bodemkundig schept het gebied ook geen grote 
verwachting naar mogelijke aanwezigheid van archeologische sites. 
De uitvoering van de werken zal voorbereid en begeleid worden door een archeoloog van de Vlaamse 
Landmaatschappij. De wettelijke meldingsplicht bij toevallige vondsten tijdens uitvoering van de werken blijft 
van kracht. 

4.1.5 Discipline "Recreatie" 

Verschillende maatregelen verhogen niet alleen de belevingswaarde van het gebied voor de recreant maar 
maken het gebied ook toegankelijk voor natuurliefhebbers door een geoptimaliseerde recreatieve ontsluiting. 
Zo worden bestaande fiets- en wandelpaden verbeterd en deels toegankelijk gemaakt voor minder mobielen. 
Daarnaast wordt het gebied De Maten ook via zachte verbindingen verbonden met het stadscentrum van 
Genk. Ook de inrichting van het molengebouw, het voorzien van een uitkijkplatform, rust- en 
ontmoetingsplekken, signalisatie-infrastructuur, een ontmoetingsplein is gericht op het gebruik van het gebied 
door recreanten. In overleg met potentiële toekomstige gebruikers zoals buurtbewoners, werknemers van de 
nabijgelegen dienstenzone en handelszaken worden deze ingrepen verder participatief uitgewerkt in een 
definitief ontwerp. Het landinrichtingsplan beoogt dan ook een sterk positief effect op de 
recreatiemogelijkheden in het gebied. 

4.1.6 Discipline "Mens en Maatschappij” 

De verdere invulling van de publieke ruimte in de omgeving Slagmolen gebeurt in overleg met de verschillende 
doelgroepen (omwonenden, maar ook bezoekers, natuurliefhebbers, werknemers uit te buurt, 
kansengroepen,…), zodat ieders wensen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Alleszins wordt de 
toegankelijkheid van het  natuurgebied De Maten verhoogd zodat iedereen kan genieten van de uitzonderlijke 
natuurwaarden vlakbij het stadscentrum van Genk. De nieuwe functionele fietsverbinding aan de achterzijde 
van de Hasseltweg, zorgt voor een veilige en attractieve verbinding, o.a. voor scholieren die vanuit Genk naar 
het Sint-Jozefsinstituut fietsen, en voor werknemers uit de omliggende woonwijken richting stadscentrum 
Genk.  

4.1.7 Conclusies 

De voorgestelde maatregelen hebben in hun totaliteit op alle disciplines een positief effect.  
  

4.2 ONTBOSSING EN BOSCOMPENSATIE 

Enkel ingeval er sprake is van ontbossing, is de regelgeving rond ontbossing en boscompensatie van toepassing. 
Bij de verdere detaillering van het plan wordt ernaar gestreefd ontbossingen te vermijden.   
Zo zijn er voor de heraanleg van de Schabeek kappingen noodzakelijk maar is het streefbeeld hier dat van een 
van een meanderende waterloop doorheen een alluviaal bos. Zo kunnen deze kappingen gekaderd worden in 
het bosverband, bijvoorbeeld door nadien terug ontwikkeling van het bos te voorzien onder de vorm van 
mantelzoomvegetatie langs de nieuwe Schabeek.   
Ook bij de kappingen van het bos langs de Slagmolenweg wordt ontbossing vermeden door deze maatregel 
optevatten als een onderdeel van aangepast bosbeheer, bijvoorbeeld  als een brede mantelzoom. De 
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inschatting of er al dan niet toch bos gecompenseerd dient te worden, zal duidelijk worden na verdere 
uitwerking van het plan en maakt onderdeel uit van de bouwvergunningsaanvraag. Niettemin wordt, in overleg 
met ANB, gestreefd om dit onderdeel van het dossier te kunnen uitwerken en detailleren zonder te moeten 
ontbossen. 

4.3 PASSENDE BEOORDELING 

De planeffecten-evaluatie bij het landinrichtingsplan Slagmolen fungeert als voortoets ten aanzien van de 
maatregelen die uitgevoerd worden in of aan de rand van het SBZ-gebied “ De Maten”.  
 
Een informatiedocument zal in samenspraak met ANB opgemaakt worden tegen het eindvoorstel van  
landinrichtingsplan.  Dit document zal, tijdens de verdere uitwerking van de inrichtingsmaatregelen, evolueren 
naar een passende beoordeling indien uit de voortoets blijkt dat er negatieve effecten te verwachten zijn.    
 

4.4 WATERTOETS 

Voor een bespreking van de elementen uit het landinrichtingsplan die relevant zijn voor de watertoets, wordt 
verwezen naar bijlage 6.1. 
 

4.5 PROJECT-MER 

In het landinrichtingsplan Slagmolen zijn geen maatregelen opgenomen die MER-plichtig zijn. 
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5 UITVOERINGSPROGRAMMA EN FINANCIERINGSPLAN  

5.1 UITVOERINGSPROGRAMMA  

Het inrichtingsplan voorziet dat de Vlaamse Minister bevoegd voor de landinrichting met de goedkeuring van 
inrichtingsplan: 
 
5.1.1. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art. 3.3.7 van het decreet van 28 maart 2014 

betreffende de landinrichting, belast met de volgende maatregelen:  

 
5.1.1.a Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de stad Genk 

Maatregelen: 
1.1a  heraanleg Schabeek/Stiemerbeek tussen Jaarbeurslaan en Slagmolenweg 
1.1b  openleggen ingebuisde Schabeek doorheen plein aan de Slagmolen 
1.1e  openleggen ingebuisde Achterbeek afwaarts Slagmolenweg 
1.5  aanleg aarden dam voor bescherming privétuinen 
2.1a  heraanleg Slagmolenweg tussen huisnummers 43 en 57 
2.2  heraanleg parking Slagmolen als onthaalplein 
2.4  openleggen toevoerleiding naar de watermolen 
2.6  aanleg van uitkijkplatform/kijkhut/belevingselement 
2.9  optimalisatie en uitbouw bestaande signalisatie en informatiestructuur, aanleg picknickplaatsen 
3.2  aanleg van een wandelpad van Jaarbeurslaan tot slagmolenplein 
3.3  optimalisatie van bestaande wandellus/fietspad voor mindermobielen 
3.4  optimalisatie bestaand fietspad door De Maten tussen Kneippstraat en mindermobielenpad 
3.5a  verwijderen van houtopslag met stronk op dijk 
3.6a  aanleg van een houten brug over de Schabeek   
3.6b aanleg van een houten  brug over Achterbeek 
3.7  routebegeleidende beplanting 
4.2  grondverwerving onthaal De Wijers/De Maten (bospercelen) 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de stad Genk. 
 
Waarbij eventuele constructies na definitieve oplevering worden overgedragen aan de stad Genk. 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 – 2021 
 
Maatregelen: 
1.8b integrale bestrijding Amerikaanse Vogelkers 
1.8c  verwijderen van Japanse Duizendknoop naast spoor 
1.11b  herstel vochtig grasland ter hoogte van het Holeven door begreppeling 
2.5  landschappelijke integratie toegang tot de maten parallel met Achterbeek 
2.7  inrichting van een natuur-educatieve poel 
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3.5b  verplaatsen dijklichaam en afschuinen oever 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door Natuurpunt Beheer vzw. 
 
Waarbij de werken na definitieve oplevering worden overgedragen aan Natuurpunt. 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 - 2021 
 
Maatregel: 
1.1c  kruising van Schabeek met rioleringscollector ter hoogte van spoorweg 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door Aquafin. 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 - 2018 
 
 

5.1.1.b Op het domein toebehorende aan de provincie Limburg 

Maatregel: 
1.3  lokaal doorstroombaar maken van betonnen scheidingsmuur in Stiemerbeekbedding 
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de provincie Limburg. 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 – 2018 
 
Maatregelen: 
1.4  aanleg amfibie-uitstapplaatsen in bedding Stiemerbeek en Dorpsbeek 
1.6  installatie sturingssysteem voor aanvoer van Schabeek en Stiemerbeek naar de Maten 
 

Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door Natuurpunt Beheer vzw. 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 – 2018 
 
 
5.1.2. De provincie Limburg, overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 

landinrichting, mits haar instemming belast met de volgende maatregelen:  

 

5.1.2.a Op het domein toebehorende aan de stad Genk 

Maatregel: 
1.7  aanleg vismigratiepassage ter hoogte van de stuw op de Stiemerbeek 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door provincie Limburg 
 
De uitvoering is voorzien in 2019-2021 
5.1.2.a Op het domein toebehorende aan de provincie Limburg 
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Maatregel: 
1.9  éénmalige slibruiming 
 
De uitvoering is gebeurd in 2015 
 
 
5.1.3. De stad Genk, overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 

landinrichting, mits haar instemming belast met de volgende maatregelen:  

 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de stad Genk 
1.2  verwijderen van onreglementaire lozingen en hemelwaterafvoeren 
1.8a  exotenbestrijding op percelen hondenclub 
1.11e  verwijderen koterij ten noorden van spoor 
2.1b  heraanleg Slagmolenweg ten noorden en zuiden van 2.1a 
2.3a  inrichting molengebouw als rust- en ontmoetingsplek en onthaalpunt voor de Maten/ de Wijers 
2.3b  inrichting buitenomgeving slagmolen 
2.3c  opmaak van een beheersplan voor het beschermd erfgoed van de slagmolen en omgeving 
2.10  verwijderen gebouwen, constructies en verharding hondenclub 
3.1a  aanleg van een functionele fietsverbinding tussen Kneipsstraat – Jaarbeurslaan 
3.1b  aanleg van een functionele fietsverbinding op Stiemerbeekoever tussen Slagmolenweg – 

Plattewijerslaan 
4.1  grondverwerving slagmolengebouw en omgeving 
4.3  grondverwerving voor herinrichting Schabeek en recreatie 
4.4  grondverwerving voor realisatie fietsverbinding tussen Kneipsstraat en Jaarbeurslaan 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 – 2021 
 
 
5.1.4. Natuurpunt Beheer vzw, overeenkomstig art. 3.3.9 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 

landinrichting, mits haar instemming belast met de volgende maatregelen:  

 
5.1.4.a Op het domein toebehorende aan de stad Genk 

Maatregelen: 
1.8b  exotenbestrijding in bos 
1.10a  creëren van mantelzoom langs zuidkant spoor 
1.10b  creëren van mantelzoom langs Dorpsbeek 
1.11a  ontwikkeling en beheer van vochtige ruigte met veedrinkpoel 
1.11d  herstel vochtig grasland ter hoogte van terrein hondenschool door aangepast maaibeheer 
1.11f herstel droge heide en droog heischraal grasland 
1.11h herstel weidepoel in functie van knoflookpad 
1.11i duinherstel via kappen, ontstronken en plaggen 
1.11j duinherstel via afgraven van opgevoerde en aangerijkte grond 
2.8  duinherstel ter hoogte van de oude parking De Maten 
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Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door Natuurpunt Beheer vzw 
 
De uitvoering is voorzien in 2017 – 2018 
 
5.1.4.a Op het domein toebehorende aan particulier 

Maatregelen: 
 
1.11c  herstel vochtig grasland ter hoogte van het Holeven door graslandbeheer 
1.11g natuurontwikkeling ter hoogte van verlande vijver 
4.5  overeenkomst met eigenaar voor herstel verlande vijver 
 
5.1.4. Aquafin NV, overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 

landinrichting, mits haar instemming belast met de volgende maatregelen:  

 
Op het domein toebehorende aan de stad Genk 

1.1d  kruising van Schabeek/Achterbeek met rioleringscollector ter hoogte van Slagmolenweg 
 
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door Aquafin NV 
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5.2 FINANCIERINGSPLAN 

5.2.1 Uitvoering van de maatregelen door de Vlaamse Landmaatschappij 

 
A) Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de stad Genk beheersbevoegdheid 

heeft of zal hebben,  
 

1) Maatregelen 1.1b, 1.1c, 2.1a, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 en 3.6b  
Raming  € 575.404 
Algemene kosten (10%)  € 57.540 
BTW (21%) € 132.918 
TOTAAL  € 765.863 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 € 536.104 

 
Aandeel van de stad Genk (30%) 
 € 229.759 

 

 
2) Maatregelen 1.1a, 1.1e, 1.5, 1.8c, 2.9, 3.2, 3.3, 3.6a en 3.7   

Raming  € 123.317 
Algemene kosten (10%)  € 12.332 
BTW (21%) € 28.486 
TOTAAL  € 164.134 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (35%) 
 € 57.447 

 
Aandeel van de stad Genk (15%) 
 € 24.620 

 
Aandeel van de EU LIFE+G4G  (50%) 
 € 82.067 

 

 

3) Maatregel 4.2  
 

TOTAAL  €24.200 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (50%) 
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 € 12.100 

 
Aandeel van de stad Genk (50%) 
 € 12.100 

 

4) Maatregel 3.4   
Raming  € 17.303 
Algemene kosten (10%)  € 1.730 
BTW (21%) € 3.997 
TOTAAL  € 23.030 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (35%) 
 € 8.061 

 
Aandeel van de stad Genk (65%) 
 € 14.969 

 

 

B) Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de stad Genk beheersbevoegdheid heeft, 
gecofinancierd door Natuurpunt Beheer vzw 

 

1) Maatregelen 1.8b, 1.11b, 3.5a, 3.5b  
Raming  € 14.518 
Algemene kosten (10%)  € 1.452 
BTW (21%) € 3.196 
TOTAAL  € 19.166 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 € 13.416 

 
Aandeel van Natuurpunt (30%) 
 € 5.750 

 

 

C) Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de provincie Limburg  beheersbevoegdheid 
heeft, gecofinancierd door stad Genk  

 
1) Maatregel 1.6 

Raming  € 16.529 
Algemene kosten (10%)  € 1.653 
BTW (21%) € 3.818  
TOTAAL  € 22.000  
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Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 € 15.400 

 
Aandeel van de stad Genk (30%) 
 € 6.600 

 

 
 

2) Maatregelen 1.3, 1.4 
Raming  € 20.700 
Algemene kosten (10%)  € 2.070 
BTW (21%) € 4.782  
TOTAAL  € 27.552  

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (35%) 
 € 9.643 

 
Aandeel van de stad Genk (15%) 
 € 4.133 

 
Aandeel van de EU LIFE+G4G  (50%) 
 € 13.776 

 

 

 

5.2.2 Uitvoering van de maatregelen door de provincie Limburg 

 

A) Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de stad Genk beheersbevoegdheid heeft,  
 

1) Maatregel 1.7  
Raming  € 41.332 
Algemene kosten (10%)  € 4.132 
BTW (21%) € 9.545 
TOTAAL  € 55.000 

 
Maatregel 1.7 is 100% ten laste van de provincie Limburg. 
Er worden geen middelen van uit landinrichting voorzien. 
 

B) Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de provincie Limburg beheersbevoegdheid 
heeft,  
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2) Maatregel 1.9 
Raming  € 54.643 
Algemene kosten (10%)  € 5.464 
BTW (21%) € 12.623 
TOTAAL  € 72.730 

 
Maatregel 1.9 is 100% ten laste van de provincie Limburg. 
Er worden geen middelen van uit landinrichting voorzien. 
 
 

5.2.3 Uitvoering van de maatregelen door de stad Genk 

 
A) Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de stad Genk beheersbevoegdheid heeft of zal 

hebben,  
 

1) Maatregelen 1.2, 1.8a, 1.11e, 2.1b, 2.3a, 2.3c, 2.10, 4.1, 4.3 en 4.4  
Raming  € 6.983 
Algemene kosten (10%)  € 698 
BTW (21%) € 1.613 
TOTAAL  € 9.294 

 
Deze maatregelen zijn 100% ten laste van de stad Genk. 
Er worden geen middelen van uit landinrichting voorzien. 
 
 

2) Maatregel 2.3b  
Raming  € 10.000 
Algemene kosten (10%)  € 1.000 
BTW (21%) € 2.310 
TOTAAL  € 13.310 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (70%) 
 € 9.317 

 
Aandeel van de stad Genk (30%) 
 € 3.993 

 

 

3) Maatregelen 3.1a en 3.1b  
Raming  € 116.665 
Algemene kosten (10%)  € 11.667 
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BTW (21%) € 26.950 
TOTAAL  € 155.281 

 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art. 
3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (10%) 
 € 15.528 

 
Aandeel van de stad Genk (90%) 
 € 139.753 

 

 

 

5.2.4 Uitvoering van de maatregelen door Natuurpunt Beheer vzw 

 

Uitvoering van de maatregelen op gronden waarover de stad Genk beheersbevoegdheid heeft,  
 

Maatregelen 1.10a, 1.10b, 1.11a, 1.11c, 1.11d, 1.11f, 1.11g, 1.11h, 1.11i, 1.11j, 2.8 en 4.5  
Raming  € 20.980 
Algemene kosten (10%)  € 2.098 
BTW (21%) € 4.566 
TOTAAL  € 27.644 

 
Deze maatregelen zijn 100% ten laste van Natuurpunt Beheer vzw. 
Er worden geen middelen van uit landinrichting voorzien. 
 
 

5.2.5 Uitvoering van de maatregelen door Aquafin NV 

 
Uitvoering van de maatregel op gronden waarover de stad Genk beheersbevoegdheid heeft,  

 

Maatregel 1.1d  
TOTAAL  Pm 

 
Maatregel 1.1d is 100% ten laste van Aquafin NV. 
Er worden geen middelen van uit landinrichting voorzien. 
 
 

 

5.2.6 Samenvattende tabellen 
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Tabel 13: Totale kostenraming per uitvoerende partner 

Uitvoerende 
partner  totaal (EUR) 

VLM € 1.045.945 

Provincie Limburg € 127.730 

Stad Genk € 177.885 

Natuurpunt Beheer Vzw € 27.644 

Aquafin  P.m. 

Totaal € 1.379.204 

 
 

Tabel 14: Totale kostenraming per financierende partner 

Financierende 
partner  totaal (EUR) 

Vlaams Gewest (als 

subsidie landinrichting) 

€ 677.016 
 

Provincie Limburg € 127.730 

Stad Genk € 445.222 

EU life+G4G € 95.843 

Natuurpunt Beheer Vzw € 33.394 

Aquafin p.m. 

Totaal € 1.379.204 

 
 

Tabel 15: Overzicht financieringsplan per beherende partner 

Partner  
Raming subsidies 
Vlaams Gewest 

(EUR) 

Raming aandeel 
partner (EUR) 

Raming 
aandeel EU 

(EUR) 
Stad Genk € 585.085 € 402.278 € 61.786 

Provincie Limburg € 15.979 € 134.578 € 21.229 

Natuurpunt Beheer 

Vzw 
€ 60.552 € 62.889 € 12.828 

Aquafin € 15.400 € 6.600 / 

Totaal € 1.379.204 
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6 BIJLAGEN 

6.1 NOTA ANALYSE WATERTOETSELEMENTEN 

6.1.1 Algemeen 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14/11/2003, en reeds meermaals 
gewijzigd – verder decreet IWB) creëert het juridisch en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid in 
Vlaanderen moet gevoerd worden. Het decreet IWB biedt eveneens de decretale basis voor de omzetting van 
de Europese kaderrichtlijn Water in Vlaanderen.  
 
Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een plan of programma 

zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren 

aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het 

plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet 

mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van 

hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 
Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig 

effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen 

ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de 

gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, 

gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de 

flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de 

samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 
Als gevolg van het decreet IWB dient voor dit landinrichtingsplan de analyse en evaluatie van de effecten op 
het watersysteem en de voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te 
compenseren onderzocht te worden in een watertoets.  

De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en 
tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het 
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 oktober 2006). Op 14 oktober 2011 
keurde de Vlaamse Regering een aanpassing van het uitvoeringsbesluit goed. Dit aangepaste besluit trad in 
werking op 1 maart 2012. 
 
De watertoets is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet goedkeuren, of 
die de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert echter de opsteller van het plan of programma of 
de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het proces na te denken over de gevolgen 
voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief instrument. 
Deze nota levert elementen met betrekking tot een effectbeoordeling van de in het “ontwerp 
landinrichtingsplan Slagmolen” voorziene maatregelen en ingrepen op het watersysteem. 
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6.1.2 Situering van het projectgebied ten opzichte van de watertoetskaarten 

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden (zie kaart 18) geeft aan dat in het projectgebied van het 
landinrichtingsplan verschillende zones voorkomen die aangeduid zijn als mogelijk overstromingsgevoelig 
volgens de watertoetskaart. Het betreft hier voornamelijk oude of bestaande vijvers, gesitueerd op 
topografisch laaggelegen locaties binnen het natuurgebied De Maten, een zone langsheen de Slagmolenweg 
waar lokale afwatering momenteel suboptimaal gebeurt en een zone tegen de talud van de 
goederenspoorweg Genk-Bilzen waar bij hoogwaterafvoer opstuwing van Stiemerbeek kan optreden opwaarts 
de spoorwegtalud.  
 
Ter illustratie kan het projectgebied ook gesitueerd worden tot de andere watertoetskaarten. Het 
projectgebied: 

- omvat zowel infiltratiegevoelige als niet infiltratiegevoelige bodems; 
- is grotendeels matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) en lokaal (op de zones die als 

overstromingsgevoelig zijn aangeduid) zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1); 
- wordt gekenmerkt door zeer zwakke tot zwakke hellingen met uitzondering van de spoorwegtalud, 

waardoor, de erosiegevoeligheid als verwaarloosbaar te beschouwen is (behalve aan de 
spoorwegtalud); 

- is niet gelegen in het winterbed van een rivier. 

 

6.1.3 Effectbeoordeling van maatregelen uit het inrichtingsplan met een impact op het 

watersysteem 

In paragraaf 2.2.5 van het inrichtingsplan is een hydrologische gebiedsbeschrijving weergegeven voor het 
projectgebied Slagmolen. Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden met betrekking tot het waterbeleid en –beheer, van toepassing op het projectgebied, wat 
verder inhoudelijk verduidelijkt is in paragraaf 2.3.2 in het ontwerp landinrichtingsplan Slagmolen. 
 
Het geheel van de maatregelen in het inrichtingsplan Slagmolen is gericht op de herinrichting van het 
projectgebied tot een meer natuurlijk valleisysteem met daarin een geoptimaliseerde watertoevoer naar De 
Maten. Op eco-hydrologisch vlak is het hoofddoel van het landinrichtingsplan enerzijds het optimaliseren en 
controleren van de watertoevoer (zowel op vlak van kwantiteit als kwaliteit) naar De Maten en anderzijds het 
realiseren van een meanderende waterloop doorheen een alluviaal bos. 
 
Deze doelstellingen worden bereikt door een veelheid aan inrichtingsmaatregelen. Voor elk van de in het 
landinrichtingsplan opgenomen maatregelen die een impact kunnen hebben op het watersysteem wordt 
hieronder beschreven welke de verschillende watertoetselementen zijn die in het plan terug te vinden zijn en 
wat de mogelijke en/of te verwachten effecten van deze maatregelen zullen zijn op het watersysteem. Tegelijk 
wordt geduid op welke manier met eventuele positieve en/of negatieve effecten tijdens de planvorming en 
selectie van de maatregelen is omgegaan; en zullen desgevallend compenserende of milderende maatregelen 
voor negatieve gevolgen toegelicht worden. Ook is een toetsing van het landinrichtingsplan aan de 
doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid opgenomen. 
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6.1.3.1 Selectie van maatregelen met een mogelijke impact op het watersysteem 

In onderstaande tabel worden de maatregelen uit het landinrichtingsplan Slagmolen opgelijst die een 
mogelijke invloed op het watersysteem.  De onderstaande maatregelen zijn gegroepeerd en worden 
besproken volgens de effectgroep waarop ze een impact hebben.  
 

 

Maatregel-

code  

Omschrijving 

maatregel 
Effectgroep water Duiding 

Maatregel 

1.1  

Heraanleg 

Schabeek/Achterb

eek 

Wijziging 

structuurkwaliteit 

oppervlaktewater 

De Schabeek wordt losgekoppeld van de 

Stiemerbeek en uit haar betonnen bedding gehaald.  

De heraanleg omvat  

- heraanleg van Schabeek in volledig nieuwe 
bedding doorheen het bosgebied tussen 
Jaarbeurslaan en Slagmolenweg (maatregel 
1.1a) over een lengte van ca 540 meter 

- openleggen van de ingebuisde Achterbeek 
doorheen het Slagmolenplein (maatregel 
1.1b) over een lengte van ca. 60 m 

- Kruisen van de Schabeek met 
rioleringscollectoren ter hoogte van de 
spoorweg (maatregel 1.1c) en ter hoogte 
van de Slagmolenweg (maatregel 1.1d) 

- Openleggen van de ingebuisde achterbeek 
afwaarts de Slagmolenweg over een lengte 
van ca 80 m 

Maatregel 

1.2 

Verwijderen van 

onreglementaire 

lozingen en 

hemelwaterafvoer

en 

Wijziging 

oppervlaktewaterkwal

iteit 

Achter de bedrijven gelegen aan de Hasseltweg 

tussen Jaarbeurslaan/Rodenbachlaan en 

Slagmolenweg worden de aanwezige 

onreglementaire lozingen en bijhorende constructies 

verwijderd.  

Maatregel 

1.3 en 1.4 

Lokaal 

doorstroombaar 

maken van de 

betonnen 

scheidingsmuur in 

Stiemerbeekbeddi

ng en aanleg van 

amfibie-

uitstapplaatsen 

Wijziging 

structuurkwaliteit 

De bestaande betonnen scheidingswand tussen 

Schabeek en Stiemerbeek wordt op meerdere 

plaatsen verwijderd over een breedte van ca 1-2 m.  

Op dit manier vermeerdert de natte sectie van de 

Stiemerbeek en wordt de mogelijkheid geboden voor 

faunamigratie tussen de 3 – door waterlopen 

gescheiden – delen van het natuurgebied. 
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Maatregel 

1.5  

Aanleg aarden 

dam achter privé-

tuinen 

Wijziging 

afvoergedrag 

oppervlaktewater 

De bestaande transportleiding die de depressie 

achter de bebouwing ter hoogte van nr. 25 t.e.m. 43 

afwatert, wordt buiten dienst gesteld.  Afwatering zal 

gebeuren door aansluiting van de depressie op de 

nieuw aangelegde Schabeek.  Hierbij wordt ervoor 

gezorgd dat er geen ongewenste verdroging van het 

natuurgebied optreedt. 

Maatregel 

1.6 

Aanleg 

sturingssysteem 

voor aanvoer van 

water naar De 

Maten 

Infrastructuur Een sturingssysteem wordt ondergronds 

geïnstalleerd dat toelaat om de controle uit te 

oefenen over de hoeveelheid (geen voeding, 

gecontroleerd debiet of vrije voeding) en de bron 

(Schabeek, Stiemerbeek of combinatie van beide) 

van het water dat in De Maten gelaten wordt. 

Maatregel 

1.7 

Aanleg 

vismigratiepassage 

Wijziging 

structuurkwaliteit 

oppervlaktewater 

De stuw op de Stiemerbeek, net opwaarts de 

samenvloeiing met Dorpsbeek, wordt vispasseerbaar 

gemaakt. Deze vispassage wordt zo aangelegd dat de 

meest waardevolle delen natuur (o.a. de waardevolle 

delen van het grasland ter hoogte van de terreinen 

van hondenclub) gevrijwaard worden. 

Maatregel 

1.9 

Slibruiming aan 

molensite 

Slagmolen 

Wijziging 

waterbodemkwaliteit 

Het aanwezige slib (ca. 150 m³), ter hoogte van de 

samenvloeiing van Stiemerbeek en Dorpsbeek, 

evenals in de woelkom aan het molengebouw, wordt 

verwijderd. Dit verbetert niet alleen de 

doorstroombaarheid, maar tegelijk wordt de visuele 

aantrekkelijkheid van het gebied verfraaid. 

Maatregel 

1.11 

Herstel graslanden 

met poel en 

begreppeling 

Ecologische 

optimalisatie 

Een aantal ecologisch interessante graslanden wordt 

heringericht inclusief een aangepast beheer.  Een 

aanwezige sloot/veedrinkpoel wordt vrijgemaakt en 

indien nodig uitgediept (maatregel 1.11a) en een 

historische greppelstructuur voor afvoer van 

stagnerende regenwater wordt heraangelegd 

(maatregel 1.11b) 

Maatregel 

1.12 

Nauutrontwikkelin

g ter hoogte van 

verlande vijver 

Ecologische 

optimalisatie 

Het waterpeil en de vegetatie van een verlande vijver 

opwaarts de eerste vijver van De Maten worden 

aangepast door het lokaal herstellen van de dijk, het 

maaiklaar maken door verwijderen boomopslag met 

wortel, gedeeltelijke rietverwijdering en 

slibverwijdering, chopperen of plaggen tussen 

verlande vijver en 1ste  vijver. 

Maategel 

2.1 

Heraanleg 

Slagmolenweg 

Infrastructuur De Slagmolenweg wordt over een traject van ca 900 

meter heraangelegd, inclusief het vervangen van de 

bestaande kokers onder de weg en het opfrissen van 

de brugleuningen. 
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Maatregel 

2.2 

Heraanleg parking 

Slagmolen tot 

onthaalplein 

Infrastructuur De bestaande parking wordt heringericht, 

geïntegreerd binnen een aantrekkelijk onthaalplein 

dat de Slagmolenweg dwarst richting Slagmolen en 

afgestemd met de ingrepen die bijdragen aan de 

integratie van water als belevingsaspect.  De totale 

oppervlakte van het onthaalplein wordt geraamd op 

2000 m², waarbij waar mogelijk gebruik gemaakt 

wordt van semi-doorlatende verhardingen. 

Maatregel 

2.4 

Openleggen 

toevoerleiding 

naar de 

watermolen 

Wijziging 

structuurkwaliteit 

De bestaande inbuizing van de voedingsleiding naar 

het molenrad wordt opengebroken (over een lengte 

van ca. 50 meter) en vervangen door een 

toevoergracht in open bedding, geïntegreerd in het 

plan. 

Maatregel 

2.7 

Aanleg van natuur-

educatieve poel 

Ecologische 

optimalisatie 

Ten zuiden van de eerste vijver in De Maten wordt 

een kleine (ca 150 m²) ondiepe poel uitgegraven met 

flauwe oevers, i.f.v. natuureducatie en waterbeleving 

langsheen het bestaande wandelpad. 

Maatregel 

3.1 t.e.m. 

3.4 

Aanleg van 

functionele 

fietsverbindingen 

en 

wandelverbindinge

n 

Infrastructuur Doorheen het projectgebied worden meerdere 

(functionele) fietsverbindingen aangelegd of 

geoptimaliseerd  Deze omvatten aanleg in 

waterdoorlatende verharding (bergkiezel), lokale 

ophogingen en afgravingen. Het betreft meestal 3m 

brede fietstracés met lengtes ca. 1100 m (maatregel 

3.1a); ca. 250 meter (maatregel 3.1b); een ca. 600 

meter lang wandelpad (maatregel 3.2) en een te 

optimaliseren wandellus/fietspad over een lengte 

van ca 1000 m (maatregel 3.3). 

Maatregel 

3.5 

Herinrichting 

dijklichaam 

Ecologische 

optimalisatie 

De oevers van de eerste vijver van De Maten wordt 

afgeschuind zodat een meer natuurlijke 

oevergradiënt ontstaat. 

 

6.1.3.2 Bespreking van de te verwachten effecten 

Deze paragraaf heeft als doel een samenvatting te geven van de te verwachten effecten op het watersysteem, 
dit i.f.v. het uitvoeren van de watertoets door de bevoegde minister. 
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Effectgroep 
Bespreking 

Wijziging structuurkwaliteit 

oppervlaktewater 

Heraanleg Schabeek: 

Door de heraanleg van de Schabeek wordt de stuctuurkwaliteit verbeterd: de 

Schabeek wordt immers volledig uit haar betonnen bedding gehaald en in een 

natuurlijk, deels meanderend tracé aangelegd. 

Doorstroombaar maken van betonnen scheidingsmuur en aanleg van 

amfibieplaatsen: 

Door het doorsteken van de betonnen scheiding wordt de natte sectie van 

Stiemerbeek vergroot en wordt (samen met het afschuinen van de oever van 

Stiemerbeek en Dorpsbeek op deze locaties) faunamigratie van amfibieën 

tussen de 3 natuurzones mogelijk. 

Aanleg vismigratiepassage:  

Door aanleg van de vismigratiepassage wordt een directe vispasseerbare 

verbinding tussen Dorpsbeek en Stiemerbeek mogelijk en wordt tegelijk de 

bodemval, nodig om de voeding naar het molenrad van de Slagmolen te 

garanderen, behouden. 

Openleggen van toevoerleiding naar watermolen: 

Door de toevoerleiding terug open te leggen wordt de visuele beleefbaarheid 

van het watererfgoed verbeterd ter hoogte van het onthaalplein.   

Deze effecten zijn als POSITIEF te beoordelen. 

 Herstel graslanden met poel en begreppeling: 

Natuurontwikkeling aan verlande vijver: 

Aanleg van natuureducatieve poel: 

Herinrichting dijklichaam: 

De voorziene – eerder kleinschalige - ingrepen dragen er allen toe bij dat de 

ecologische potenties van de aanwezige vegetaties binnen het IHD-gebied van 

De Maten, verbeterd worden: herstel van een bestaande sloot/veedrinkpoel, 

herstel van een historische greppelstructuur op waardevolle graslanden, 

herinrichting van een verlande vijver, het uitgraven van een natuureducatieve 

poel en het lokaal herstellen van een meer natuurlijke oevergradiënt dragen 

hiertoe bij. 

Deze effecten zijn als POSITIEF te beoordelen. 

Wijziging 

oppervlaktewaterkwaliteit 

Verwijderen onreglementaire lozingen en hemelwaterafvoeren: 

Door het verwijderen van aanwezige onreglementaire lozingen van de 

bedrijvenzones langsheen de Hasseltweg, wordt het risico verminderd dat 

vervuiling van deze sites (o.a. parkings, …) in de Stiemerbeek en Schabeek 

terecht komt. 

Dit effect is als POSITIEF te beoordelen. 
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Wijziging afvoergedrag 

waterlopen 

Aanleg aarden dam achter privé-tuinen: 

De bestaande ondergrondse waterafvoer van de depressie in het broekbos 

ten oosten van de Slagmolenweg richting eerste vijer van De Maten wordt 

verwijderd.  Door de aanleg van de nieuwe Schabeek wordt dit gebied immers 

op een natuurlijke manier ontwaterd via de nieuwe Schabeek.  Door het 

ontwerp van de Schabeek af te stemmen op de lokale topografie, wordt 

ervoor gezorgd dat er geen ongewenste drainage optreedt van dit broekbos.   

Dit effect is als LICHT POSITIEF te beoordelen, op voorwaarde dat bij het 

ontwerp van de Schabeek ongewenste drainage vermeden wordt. De 

resultaten van een grondwatermonitoringstudie (inclusief 

grondwaterpeilmetingen) die VLM momenteel uitvoert in dit gebied, zullen 

voor dit ontwerp gebruikt worden. 

Wijziging 

waterbodemkwaliteit 

Éénmalige slibruiming ter hoogte van samenvloeiing Dorpsbeek-Stiemerbeek: 

Samen met de slibverwijdering wordt ook de er eventueel in voorkomende  

schadelijke stoffen verwijderd uit het watersysteem van de Stiemerbeek. 

Dit effect is als POSITIEF te beoordelen. 
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Aanleg infrastructuur Aanleg van een sturingssysteem: 

Door dit sturingssysteem wordt volledige controle mogelijk over de bron en 

kwantiteit van het water dat aangevoerd wordt naar het vijversysteem van 

het natuurgebied De Maten. Dit draagt ertoe bij dat de ecologische potenties 

in dit gebied kunnen gerealiseerd worden. 

Heraanleg Slagmolenweg: 

Heraanleg parking tot onthaalplein: 

Het bestaande wegdek wordt heraangelegd, waarbij ook de bestaande kokers 

onder de Slagmolenweg (van ingebuisde Schabeek/Achterbeek en 

toevoerleding naar Slagmolen) worden geoptimaliseerd.  De bestaande 

verharding wordt vervangen door een nieuwe verharding, waardoor netto 

geen bijkomende afstroming verwacht wordt. 

Ter hoogte van de Slagmolen wordt de bestaande parking geïntegreerd in een 

volledig heraangelegd onthaalplein. De bestaande dolomiet- en 

kiezelverharding wordt vervangen door deels een ondoorlatende verharding, 

deels een semi-verharding. Hierdoor zal de oppervlakkige afstorming mogelijk 

toenemen. Door oordeelkundige aanleg zal dit wat opgevangen en afgeleid 

worden naar de Stiemerbeek. 

Door de ingebuisde Schabeek en toevoerleiding in open bedding te leggen, 

wordt de beleefbaarheid van het watersysteem vergroot. 

Aanleg van functionele fietsverbindingen en wandelverbindingen: 

De voorziene fietsverbindingen omvatten in totaal een tracé van ca. 2100 m 

en het wandelpad bedraagt ca 600 m lengte. Bij de aanleg wordt gebruik 

gemaakt van waterdoorlatende verhardingsmaterialen (vb. bergkiezel, 

maasgrind), waardoor de impact op infiltratie en oppervlakkige afstroming 

beperkt wordt. De locaties zijn gelegen in of naast open gebieden waar het 

afstromend water makkelijk kan naar afgeleid worden. 

De effecten van deze maatregelen zijn als NEUTRAAL te beoordelen. 

 
De maatregelen uit dit inrichtingsplan leveren een bijdrage aan volgende doelstellingen (art. 5) uit 
het decreet integraal waterbeheer: 
- D2: De verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomen en verminderen. 
- D3: De voorraden aan oppervlakte- en grondwater duurzaam beheren en gebruiken. 
- D4: De verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen 

afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden voorkomen. 

- D5: De aquatische ecosystemen en rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische 
ecosystemen in specifi eke gebieden verbeteren en herstellen. 

- D6: Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater organiseren. 
- D10: De betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het verhogen van de 

belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie. 

 
De maatregelen uit dit inrichtingsplan leveren een bijdrage aan volgende beginselen van het decreet 
het decreet integraal waterbeheer (art. 6): 
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- B1: Het standstill beginsel. Voorkomen dat de toestand van het watersysteem verslechtert. 
- B3: Het bronbeginsel. Preventieve maatregelen aan de bron nemen. 
- B7: Het herstelbeginsel. Schadelijke effecten voor zover mogelijk herstellen tot de van toepassing zijnde 

referentieniveaus. 

6.1.3.3 Synthese 

Deze nota levert elementen met betrekking tot een effectbeoordeling van de in het “Ontwerp 
landinrichtingsplan Slagmolen” voorziene maatregelen en ingrepen op het watersysteem. 
Het geheel van de maatregelen in het landinrichtingsplan Slagmolen is gericht op de herinrichting 
van het projectgebied tot een meer natuurlijk valleisysteem met daarin een geoptimaliseerde 
watertoevoer naar De Maten. Tegelijk wordt de zone rond de Slagmolen ingericht als een 
uitnodigend onthaalpunt voor De Maten/De Wijers vanuit Genk, doorkruist door meerdere 
aantrekkelijke functionele en recreatieve langzaamverkeerverbindingen. 
 
Op basis van de analyse van de in het plan voorgestelde inrichtingsmaatregelen en van de effecten 
die deze maatregelen hebben op de het watersysteem in het projectgebied, kan geconcludeerd 
worden dat het landinrichtingsplan Slagmolen verenigbaar geacht wordt met de doelstellingen en 
beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
 
De verdere realisatie van dit landinrichtingsplan gebeurt via het opstellen van concrete 
uitvoeringsdossiers. Indien deze uitvoeringsdossiers vergunningsplichtige werken inhouden, zal, 
conform art. 8 §1 decreet IWB, opnieuw een watertoets moeten gebeuren gekoppeld aan de 
vergunningsaanvraag. Op deze manier zullen de in dit inrichtingsplan voorgestelde maatregelen, 
wanneer ze meer concreet gedetailleerd zijn in uitvoeringsdossiers, op dat moment onderworpen te 
worden aan de watertoets. 
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bron: 
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 
toestand februari 2016 (VMM&AGIV, 2016)
- Topografische kaart 1/50 000, raster, NGI, 
©Nationaal Geografisch Instituut
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Kaart 7.1: BWK habitatkaart
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bron: 
- Vectoriële versie van de Biologische waarderingskaart, 
versie 2, toestand 2014, INBO (AGIV 2015)
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - 
Waterloopsegmenten, toestand  02/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-2: habitat 2310
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-3: habitat 2330
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-4: habitat 2330_bu
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-5: habitat 3130
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-6: habitat 3150
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-7: habitat 4010
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-8: habitat 4010,rbbsm
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-9: habitat 4030
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 7-12: habitat 9190
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)

aangemaakt op: februari 2016

LANDINRICHTING 
Stiemerbeekvallei

Landinrichtingsplan Slagmolen 
Ontwerp

Kaart 7-13: rbbhc
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, toestand  2/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 8: Biologische waarderingskaart
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bron: 
- Vectoriële versie van de Biologische waarderingskaart, 
versie 2, toestand 2014, INBO (AGIV 2015)
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - 
Waterloopsegmenten, toestand  02/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 9: Bestaande recreatieve 
wandelroutes
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, 
toestand  02/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 10: Bestaande fietsroutes 
en toeristische autoroutes
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, 
toestand  02/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 11: Eigendomssituatie
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten, 
toestand  02/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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Kaart 12: Gewestplan
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bron: 
- Vectoriële versie van het gewestplan, Ruimte Vlaanderen (AGIV, 2011)
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - 
Waterloopsegmenten, toestand  02/2016 (VMM & AGIV, 2016)
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- Digitale versie van de Orthofoto's,  middenschalig, kleur (GDI-Vlaan- 
deren)
- Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, toestand 09/2015
  (VMM & AGIV, 2015)
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Kaart 13: Maatregelen eco-hydrologie
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's,  middenschalig, kleur (GDI-Vlaan- 
deren)
- Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, toestand 09/2015
  (VMM & AGIV, 2015)
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Kaart 14: Maatregelen onthaal en 
beleving omgeving Slagmolen
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- Digitale versie van de Orthofoto's,  middenschalig, kleur (GDI-Vlaan- 
deren)
- Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, toestand 09/2015
  (VMM & AGIV, 2015)
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Kaart 15: Maatregelen recreatieve
                 routes
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- Digitale versie van de Orthofoto's,  middenschalig, kleur (GDI-Vlaan- 
deren)
- Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, toestand 09/2015
  (VMM & AGIV, 2015)
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Kaart 16: Maatregel grondverwerving
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bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's, 
  middenschalig, kleur (GDI-Vlaanderen)
- Vlaamse hydrografische atlas - 
  waterlopen, toestand 09/2015
  (VMM & AGIV, 2015)
aangemaakt op : februari 2016

Landinrichtingsplan Slagmolen
Ontwerp

LANDINRICHTING
Stiemerbeekvallei

Uitvoeringseenheid "onthaal en beleving Slagmolen"

4.1 Slagmolen en omgeving
4.2 Onthaal De Wijers -
      de Maten
4.3 Hermeandering Scha-
      beek en recreatie

Uitvoeringseenheid "grondverwerving"

4.4

4.2

4.4

4.1

4.3

2.1 (A&B) Heraanleg Slagmolenweg
2.2 Slagmolenplein
2.3 (A,B&C) Inrichting Slagmolen als onthaalpunt
2.4 Openleggen toevoergracht Slagmolen
2.5 Landsch. integratie toegang de Maten
2.6 Uitkijkplatform/belevingselement
2.7 Educatieve poel
2.8 Duinherstel oude parking 
2.9 Optimalisatie recreatieve infrastructuur
2.10 Verwijderen infrastructuur hondenclub
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Uitvoeringseenheid "recreatieve en functionele routes"
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3.1 (A&B) Functionele fietsroute
3.2 Nieuwe wandelverbinding
3.3 Minder mobielen pad
3.4 Optimalisatie recreatieve fietsroute
3.5 (A&B) Aanpassing dijk voor fietsroute
3.6 (A&B) Brug
3.7 Routebegeleidende beplanting

!G

®t

à
õôó

Waterloop
Perimeter Slagmolen

!G

4.4 Funct. fietsverbinding
4.5 Natuurherstel

4.5

Kaart 17: Overzicht maatregelen
Uitvoeringseenheid "eco-hydrologie"
Legende

1.1 (A,B&E) Heraanleg Schabeek/Achterbeek
1.1 (C&D) Kruising collector
1.2 Opheffen lozingen
1.3 Doorbreken betonnen scheidingsmuur
1.4 Amfibie uitstapplaatsen
1.5 Nieuwe dijk 
1.6 Sturing waterbevoorrading de Maten
1.7 Vismigratiepassage
1.8 (A,B,C&D) Exotenbestrijding
1.9 Slibruiming Stiemerbeek
1.10 (A&B) Creëren mantelzoomvegetatie
1.11 (A,B,C,D,E,F,G,H,I&J) Natuurherstel
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DEMERBEKKEN
DEMER VAN MONDING MUNSTERBEEK (excl) TOT MONDING STIEMERBEEK (incl)

DEMER VAN MONDING STIEMERBEEK (excl) TOT MONDING SLANGBEEK (excl)

bron: 
- Digitale versie van de Orthofoto's,  middenschalig, kleur (GDI-
  Vlaanderen)
- Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, toestand 02/2016
  (VMM & AGIV, 2016)
- Watertoetskaarten - Overstromingsgevoelige gebieden, 2014,
  Informatie Vlaanderen & CIW (Informatie Vlaanderen).

aangemaakt op : februari 2016

Landinrichtingsplan Slagmolen
Ontwerp
Kaart 18: Watertoets - 
Overstromingsgevoelige gebieden

LAND INRICH TIN G
Stiemerbeekvallei

±0 100 200 300 400 500
m

Legende
Perimeter LIP Slagmolen

Waterlopen
Tweede categorie
Niet geklasseerd
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig
Bekken
VHA-zones - VHA-zone
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