Strategische Ruimte Project

NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN 20-40
Eerste voortgangsrapport oktober 2020

1.ORGANISATIE

1.1. Nationaal Park Coalitie
De natuurbeheerders (i.c. Agentschap Natuur en Bos, Limburgs Landschap vzw, Natuurpunt vzw,
Orchis vzw,..), gemeentebesturen (i.c. As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik,
Maasmechelen, Oudsbergen, Zutendaal), provinciebestuur Limburg en de Vlaamse Overheid met hun
relevante organisaties, diensten of agentschappen, vormen samen de “NATIONAAL PARK COALITIE”.
Partners in deze coalitie:
→

onderschrijven de missie, ambitie, de ruimtelijke visie en doelstellingen van het “Masterplan 2040” voor het Nationaal Park Hoge Kempen,

→

nemen actief deel aan de overlegstructuur van het Nationaal Park Hoge Kempen (i.c.
Stuurgroep-Mastergroep-Themagroepen) en het projectmatig overleg over het uitvoeren van
gebied- en sectorgrensoverschrijdende acties en projecten,

→

zijn binnen hun territoriale en/of sectorale bevoegdheid en mogelijkheden (mede-)
initiatiefnemers en/of uitvoerder van acties teneinde de doelstellingen te halen die nodig zijn
om de vooropgestelde ambities en de ruimtelijke visie van het “Masterplan 20-40” mogelijk te
maken.

→

werken constructief samen en wisselen kennis en informatie uit met de andere partners en het
“Nationaal Park Bureau” (zie verder) .
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→

geven het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) het mandaat en de middelen
voor de langdurige organisatie van het “Nationaal Park Bureau” (mandaat en taakstelling: zie
verder)

In totaal bestaat de Nationaal Park coalitie momenteel uit 32 coalitiepartners.
Coördinerende partner:
1.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (Opdrachthouder Nationaal Park Bureau)

Gemeentelijke partners:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gemeente As
Stad Bilzen
Stad Bree
Stad Dilsen-Stokkem
Stad Genk
Gemeente Oudsbergen
Stad Maaseik
Gemeente Maasmechelen
Gemeente Lanaken
Gemeente Zutendaal

Vlaamse partners:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Agentschap Natuur & Bos
Departement Omgeving
Agentschap Onroerend erfgoed
De Vlaamse Landmaatschappij
Departement Economie Wetenschap & Innovatie
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Agentschap Wegen & Verkeer
Departement Mobiliteit & Openbare werken
De Vlaamse Waterweg
Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin
Toerisme Vlaanderen
Sport Vlaanderen

Provinciale partners:
24.
25.
26.
27.
28.

Provincie Limburg
Bosgroep Limburg vzw
Toerisme Limburg vzw
Investeringsmaatschappij voor Limburg (nv LRM)
Universiteit Hasselt

Andere:
29.
30.
31.
32.

Limburgs Landschap vzw
Natuurpunt vzw
Orchis vzw
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
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1.2. Stuurgroep
Samenstelling:
De STUURGROEP omvat de bestuurlijke vertegenwoordigers van de partners die samen de “Nationaal
Park Coalitie” (zie verder) vormen. Gelet op de (inter)nationale uitstraling, het hoge ambitieniveau en
het sector overschrijdend karakter, zijn dat bij voorkeur de voorzitters van de relevante verenigingen,
de burgemeesters van de betrokken gemeenten, gouverneur en/of gedeputeerden (Ruimte, Natuur
en Toerisme) van de provincie Limburg en de (wettige vertegenwoordiger van de) bevoegde
Minister(s) van de Vlaamse Regering (Ruimte, Natuur en Toerisme). De Minister bevoegd voor natuur
(of haar/zijn vertegenwoordiger), neemt het voorzitterschap waar. Mits akkoord van de Stuurgroep,
kunnen ambtelijke vertegenwoordigers van relevante diensten of Agentschappen als waarnemer
uitgenodigd worden.
Taakstelling:
De Stuurgroep ziet op hoofdlijnen toe op de uitvoering van het ‘Masterplan 20-40’, geeft bestuurlijke
feedback en neemt strategische beslissingen over de voortgang en waar nodig bijstelling of detaillering
van ambities, doelen, projecten en acties uit dit plan. Leden van de Stuurgroep koppelen terug naar
het bestuur van de partner die ze vertegenwoordigen. Vergaderfrequentie: halfjaarlijks (2 keer/jaar).
Eerste Stuurgroep: 31/01/2020 in THORPARK te Genk (=Installatievergadering)
Onder voorzitterschap van bevoegd Vlaams minister Zuhal DEMIR werd de Stuurgroep geïnstalleerd,
de uittredend voorzitter Wim DRIES voor zijn volgehouden inzet gelauwerd en het “Masterplan 20-40”
vastgesteld.
Tweede Stuurgroep: 25/06/2020 in PROVINCIEHUIS te Hasselt
Onder voorzitterschap van Zuhal Demir werd een stand van zaken gegeven van de lopende initiatieven,
het ontwikkelingsscenario voor de Commanderij van Gruitrode als poort tot het Nationaal Park
voorgesteld en kennis genomen van de eerste bevindingen van het zogenaamde ‘Partnerplan’ met
een tijdshorizon van 5 jaar (2020 – 2025).
Het NPB kreeg het mandaat om (1) de financiering van de toeristische investeringen en (2) de
voorkeurscenario’s voor het uit te doven bedrijventerrein ‘Op de Berg’ uit te klaren en de
eerstvolgende Stuurgroep van 11/12/2020 hierover te informeren.
Derde Stuurgroep: 11/12/2020 (locatie: tbc)
Een derde Stuurgroep-vergadering wordt voorbereid. Deze zal vooral tot doel hebben het ‘Partnerplan
20-25’ vast te stellen

1.3. Mastergroep
Samenstelling:
De MASTERGROEP omvat de ambtenaren en medewerkers die de partners van de “Nationaal Park
Coalitie” vertegenwoordigen. Rekening houdend met het sector overschrijdende karakter van opgaves
uit het Masterplan 20-40, en de samenstelling van de Stuurgroep, hebben deze vertegenwoordigers
best een voldoende sterk mandaat (Directeur, Afdelingshoofd,…).
Taakstelling:
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De Mastergroep komt samen rond dezelfde agenda als de Stuurgroep, aan wie ze aanbevelingen en
feedback geeft vanuit een ambtelijk-organisatorisch en/of juridisch-regelgevend perspectief. Leden
van de Mastergroep koppelen terug naar het professionele kader van de partner die ze
vertegenwoordigen. Vergaderfrequentie: halfjaarlijks (2 keer/jaar)
Eerste Mastergroep:
De installatievergadering van de ‘Mastergroep’ is gepland op 29/10/2020. Dit zal noodgedwongen een
digitale vergadering zijn, en heeft als belangrijkste doelstelling om feedback in te winnen op het
Partnerplan 20-25, in voorbereiding van de Stuurgroep van 11/12/2020.

1.4. Thema-groepen
Taakstelling:
Naast informatie- en kennisuitwisseling, zijn afspraken en beslispunten binnen de themagroepen
nadrukkelijk uitvoeringsgericht en operationeel van aard. Waar nodig geven zij input aan Master- en
Stuurgroep. Vergaderfrequentie: naar behoefte.
Twee Thema-groepen werden geïnstalleerd: ‘Toerisme & Recreatie’ enerzijds en ‘Natuur & Ruimte’ .
We beperken ons in deze rapportage tot de themagroep Natuur en Landschap
Eerste Themagroep Natuur & Landschap:
Ontmoetingscentrum Elen te Dilsen-Stokkem

Installatievergadering

op

29/09/2020

in

1.5. Nationaal Park Bureau
Een multidisciplinair NATIONAAL PARK BUREAU is namens de “Nationaal Park Coalitie” belast met een
reeks taken teneinde de missie, ambitie, ruimtelijke visie en doelstellingen uit het Masterplan 20-40
waar te maken. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw is de opdrachthouder voor de
uitbouw van het Nationaal Park Bureau binnen haar werking.
Mandaat
Het mandaat van de “Nationaal Park Coalitie” aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor
de uitbouw van het “Nationaal Park Bureau” omvat:
→

Organisatie van de overlegstructuren (i.c. secretariaat van Stuurgroep, Mastergroep,
Themagroepen Toerisme, Natuur,..) en organisatie en/of deelname aan projectmatig overleg.

→

Actieve ondersteuning van partners in het realiseren van acties die noodzakelijk zijn om de
vooropstelde missie, ambities, ruimtelijke visie en doelstellingen van het “Masterplan 20-40”
mogelijk te maken. Dit kan onder andere door acties te detecteren, plannen te detailleren, te
clusteren, onderling af te stemmen, partners te inspireren, te informeren, te stimuleren en/of
te coördineren en waar nodig zelf uit te voeren.

→

Toetsen van plannen, projecten, acties of activiteiten van derden aan de missie en ambities van
het “Masterplan 20-40” en zo nodig hen constructief te ondersteunen om, in voorkomend geval,
bij te sturen.
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→

Een voortrekkersrol opnemen en innovatie mogelijk maken inzake gebiedsgerichte werking:
grensoverschrijdend en grensverleggend.

→

Organiseren en stimuleren van bewoners-, bezoekers- en ondernemersparticipatie

→

Ombudsdienst voor partners, omwonenden en bezoekers bij klachten, voorstellen en vragen.

→

Belangenbehartiging van het merk/beeld/concept “Nationaal Park Hoge Kempen” (i.c.
voorkomen van misbruik en optimaliseren commercieel gebruik)

→

Organisatie van het “Nationaal Park Fonds” van het Streekfonds Hart voor Limburg/Koning
Boudewijnstichting (i.c. actieve fondsenwerving en doelmatige aanwending van de middelen).

→

Organisatie van een éénduidig, performant en innovatief educatief aanbod waarin vrijwillige
‘Rangers’ centraal staan.

→

Overkoepelende communicatie over en promotie van het “Nationaal Park Hoge Kempen”

→

De “joint branding” van de “Poorten tot het Nationaal Park”

→

Stroomlijning, realisatie en kwaliteitsbewaking van interne en externe signalisatie en
communicatie

→

Optimalisatie, monitoring, kwaliteitsbewaking en de organisatie van het onderhoud van de
recreatieve route-structuren voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menners in
en om het Nationaal Park Hoge Kempen.

→

Samenwerking stimuleren met en vertegenwoordiging van het Nationaal Park Hoge Kempen in
provinciale, regionale, nationale en internationale overlegstructuren, fora, netwerken,
organisaties, …

Bovengenoemde taken worden uitgevoerd in nauw overleg en in samenspraak met de relevante
partners van de “Nationaal Park Coalitie”.
Medewerkers van het NP-Bureau functioneren als een professioneel collectief dat binnen de krijtlijnen
van het ‘Masterplan 20-40’ en met een sterk mandaat en voldoende middelen van de NP-Coalitie,
verantwoordelijk is voor en/of toeziet op een kwaliteitsvolle uitvoering van projecten en acties.
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Taken
Medewerkers van het NP-Bureau hebben allen, op hoofdlijnen, een 5-ledige opdracht:
→

Uitvoeren van de gemeenschappelijke en overkoepelende acties.

→

Inspireren, coördineren en faciliteren van partners in uitvoering van acties.

→

Cohesie en synergie mogelijk maken tussen de (acties van de) partners onderling.

→

Actief bijdragen aan en/of leiding nemen in projecten van partners.

→

Tendensen en kansen detecteren en innovatie mogelijk maken en vertalen naar al dan niet
bijgestelde doelen en acties.

Personele invulling in functie van Strategisch Ruimte Project
→ Johan Van Den Bosch - Coördinator
→ Jeroen Gillissen - Planner, met focus op zuidelijke deelgebieden (Middenplateau, Zuidrand)
→ Luc Flipkens – Planner, met focus op noordelijke gebieden (Klaverberg, Duinengordel, Bergerven)
Zij vormen een team met en worden ondersteunt door onderstaande medewerkers van het
Nationaal Park Bureau:
→ Natalie Henseler : financieel-administratief
→ Els Van Goethem : administratief
→ Ilse Olaerts : pers en communicatie
→ Anneleen Mengels: toerisme en recreatie
→ André Mulders: educatie en sensibilisatie
→ Hanne Vercampt: wetenschap een wetenschapspopularisatie
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2. REALISATIE
2.1.

Voortgang in relatie tot de relevante doelstellingen

Hoewel het Nationaal Park Bureau (NPB) van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
(RLKM) een geïntegreerde werking nastreeft, zijn 9 doelen van de 30 die in het Masterplan 20-40 zijn
opgenomen, direct toewijsbaar aan de doelstellingen van het ‘Strategisch Ruimte Project’.
In wat volgt, is voor elk van deze doelen de voortgang geschetst. De mate van betrokkenheid van het
NPB varieert per actie en evolueert bovendien, naargelang de fase van implementatie.
Derde klom geeft via lettercode de made van betrokkenheid van eth NPB weer
NPB is “A” initiatiefnemer en/of uitvoerder, “B” mede-initiatiefnemer en/of mede-uitvoerder of “C”:
direct of indirect betrokken partij bij een initiatief of de uitvoering van een actie.
Nummering van de doelstelling en paginanummers verwijzen naar het “Masterplan 20-40”

DOELSTELLING
2.SAMENHANG:
Mens en dier verplaatsen
zich conflictvrij in het
Nationaal Park. Alle wegen
zijn veilig en vormen niet
langer een barrière.

3.GAAFHEID:
Het Nationaal Park is vrij
van tegenstrijdige
bestemmingen en
landgebruiken.
4.VERBINDEN:
Het Nationaal Park is
intern (tussen de
deelgebieden) en extern
(met de omliggende grote
landschappelijke

VOORTGANG
→ Werkzaamheden realisatie door AWV van ‘Fiets- en
C
Faunapassage Vossenberg’ onder N771 aangevat op 22/06/2020
(Masterplan: pag.73-nr.6; Partnerplan: actie 2.1)
→ Vlaamse Ministers ondertekenen op 23/09/2020 het ‘Vlaams
Actieplan Ecologische Ontsnippering 2020-2025’. Hierin zijn
(financiële) engagementen opgenomen voor: 50Miljoen Euro,
waarvan 14,5 Miljoen Euro voor Projecten in het Nationaal Park
Hoge Kempen. Met name:
- Fiets & Faunapassage N771 (Partnerplan: actie 2.1)
- Ecorecreaduct Limbrug N75 (Partnerplan actie 2.2)
- Ecorecreaduct of Ecorecreatunnel N76 (Partnerplan actie
2.3)

C

→ Overleg met Oudsbergen, AWV, VAPEO, ANB over locaties van
ecorecreaduct(en) of -tunnel(s) N76 (Masterplan pag.73-nr.12 en
13; Partnerplan actie 2.3):

C

→Overleg met Dilsen-Stokkem, AWV, ANB, over Ecorecreaduct
Limbrug (Masterplan pag 73, nr 7, partnerplan actie 2.2)

C

→ Met Dilsen-Stokkem wordt in november een overleg opgestart
over een actieplan voor de ‘Conflictgebieden’ in de gemeente,
zijnde:-weekendverblijven Stokkemerbos en Costa Brava
(Masterplan pag.55-nr.1&2; partnerplan actie 3.5)

C

→Overleg met het Provinciaal Natuurcentrum d.d. 29/04 over de
Limburgse Natuurverbindingen (Masterplan P77, Partnerplan actie
4.1 &4.3)

C
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eenheden) verbonden via
open ruimte verbindingen.
5.ONTHARDEN:
Het Nationaal Park is vrij
van overtollige
verhardingen en
functieloze constructies.
6.STILTE & RUST:
Het Nationaal Park is een
plek waar meer ruimte is
voor stilte en rust.
9.LANDSCHAP:
Het Nationaal Park wordt
omgeven door
kwaliteitsvolle
multifunctionele open
ruimte. (=26
landschappelijke
impulsgebieden en 1
ecologisch impulsgebied)

→ Twee voorstellen ten behoeve van ‘Blue Deal’ overgemaakt aan
Dep.Omgeving (i.c ontharden in ruimtelijke conflictgebieden nabij
de Bosbeekvallei (Masterplan pag.55-nr.6, 7, 8 ; partnerplan actie
5.2) en het beekstelsel van de Munsterbeek (Masterplan pag.55nr.3, 4, 5; Partnerplan actie 8.5)

A

→Met Bilzen overleg d.d. 15:10/2020 rond de invulling van het
historische kasteel ‘Edelhof’ en de landschappelijke invulling van
haar omgeving in relatie tot het Munsterbos en het Nationaal Park
Hoge Kempen.

C

→ Betrokken bij de Workshops ikv ontwerpend onderzoek
‘Bosbeekvallei’ en waar nodig overlegd en afgestemd met steden
en gemeenten (Partnerplan actie 9.2)

C

→Grindspoor: Voor de voormalige Grindgroevegebieden G2 en
Mechelse Heide Noord maakte het NPB een gezamenlijke nota op
met de partners, Provincie Limburg (Grindcomite), As,
Maasmechelen en Dilsen-Stokkem voor de landschappelijke en
recreatieve inrichting van de ex-grindgroeves in het kader van het
Nationaal Park Hoge Kempen. (partnerplan actie 8.3)

A

→Projecten Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL):
-Revalidatietuin, Campus Sint Barbara Lanaken, landschappelijk
inpassing passend bij het Nationaal Park Hoge Kempen
(partnerplan actie 13.2)
-Bloem & Bos, campus Sint Jan Genk, landschappelijke inpassing
passend bij het Nationaal Park Hoge Kempen (partnerplan actie
13.1)

B

→Structuurvisie Klaverberg:
Structuurvisie Klaverberg wordt opgesteld door ANB, samen met
gemeente As, Stad Genk en Gemeente oudsbergen voor een
landschappelijke structuurvisie voor het deelgebied Klaverberg.
(partnerplan actie 8.9)

C

→ Complex project Donderslag:
Er was overleg over de voortgang van de Landschapsstudie in
opdracht van het Departement Omgeving, de Hydrologische studie
in opdracht van Agentschap Natuur en Bos en de Landbouwstudie
in opdracht van Oudsbergen

C

→ Complex project Op den Berg:
Er was overleg met Departement Omgeving over de voortgang en
te ontwikkelen volgende stappen

B

12.MILIEU & KLIMAAT:
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Het Nationaal Park draagt
actief bij aan een
duurzaam milieu- en
klimaatbeleid via koolstofneutraliteit,
klimaatadaptatie en
duurzaam toerisme.
16.BEREIKEN:
De toegangspoorten van
het Nationaal Park zijn vlot
en op duurzame wijze
bereikbaar.

17. BEZOEKEN:
Het Nationaal Park is te
bezoeken vanuit 1
hoofdtoegangspoort en 8
toegangspoorten.

23. MOUNTAINBIKEN
Twee aangrenzende
mountainbikenetwerken
in de region van het
Nationaal Park vormen
één netwerk, met een
differentiatie op basis van
technische uitdagingen.
27.ORGANISEREN
Een
multidisciplinair
Nationaal Park Bureau
(NPB)organiseert dankzij
een duidelijk mandaat de
uitvoering
van
het
Masterplan 20-40

→ Overleg met AWV over signalisatie gepland op 29/10/20
(partnerplan actie 16.1)

C

→ Overleg met de provincie Limburg in het kader van de
verbetering van het fietsroutenetwerk. De Provincie Limburg
maakt een inventarisatie van de knelpunten op het netwerk
(partnerplan actie 21.1)

C

→Overleg met de gemeente Maasmechelen en de Provincie
Limburg voor de mobilteitsaanpassingen aan de toegangspoort
Mechelse Heide. (Efficientere inrichting parkeermogelijkheid,
aanleg ‘satteliet’parking aan het Zwembad Prinsenpark)
(partnerplan actie 17.8)

B

→ Voorstelling van het Masterplan 20-40 aan Limburg Sterk Merk
met het oog op de aanmelding van de vraag tot financiering voor
de nieuw uit te bouwen en te actualiseren toegangspoorten (

A

→ De gemeente Oudsbergen werd ondersteund in het traject met
architecten en studiebureaus om het concept en de invulling voor
de toegangspoort Commanderij Gruitrode te laten ontwikkelen tot
de eerste ontwerpplannen in september 2020

B

→ Plaatsbezoeken, overleg en inventarisatie waarbij een voorstel
voor recreatief medegebruik ontwikkeld wordt in overleg met de
stad Maaseik, mountainbikeclub, Sport Vlaanderen en ANB om een
ruimtelijk planningsinitiatief te vermijden)

B

→Het NPB is vanaf 01/01/20 met 9 FTE’s operationeel en stemt
onderling af in wekelijkse teamvergaderingen.

A

→Met coalitie-partners (Gemeenten, Dep. Omgeving,, Agentschap
Wegen en Verkeer,..) wordt bilateraal overlegd, vooral in functie
van ‘Partnerplan 20-25’

A

A
→Met Agentschap Natuur en Bos is dit overleg structureel en
wordt maandelijks met de regiobeheerder afgestemd
→ 2 stuurgroepen georganiseerd (31/10/20 en 25/06/20 ) en één
in voorbereiding (11/12/20)
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→ 1 Mastergroep in voorbereiding (29/10/20)

A

→ 1 Thema-groep Natuur & Ruimte georganiseerd (29/09/20)

A

2.2.OVERLEGMOMENTEN
Johan Van Den Bosch, Coördinator:
03/03 : Overleg grindsector Dilsen-Stokkem
06/03 : Startoverleg Strategische Project met Dep.Omgeving
06/03 : Stuurgroep Terhills met gemeente Maasmechelen
09/03 : Overleg burgemeester Oudsbergen over Commanderij Gruitrode
11/03 : Overleg Kabinet Demir
06/04 : Stuurgroep Commanderij
16/04 : Overleg partners Commanderij Gruitrode
22/04 : Maandoverleg Agentschap Natuur en Bos
23/04 : Overleg CBS Oudsbergen
23/04 : Overleg Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst RLKM
06/05 : Klankbordgroep “Ruimtelijk Regionale Identiteit Limburg (Beleidsplan Ruimte Limburg)
07/05 : Kennisuitwisseling Nationaal Parken Bureau Nederland
20/05 : Bijdrage aan webinar VRP Publieke ruimte
29/05 : Terreinbezoek en overleg Kolenspoor met Provincie Limburg
25/06 : Stuurgroep NPHK
02/06 : Kwaliteitsimpuls tuinwijken Genk
03/06 : Stuurgroep Terhills
07/07 : Input voor studie over concept Nationale Parken in Vlaanderen
08/07 : Overleg Toerisme Vlaanderen (Peter De Wilde)
10/07 : Toelichting en debat over “Ruimtelijke Regionale Identiteit Limburg (Beleidsplan Ruimte
Limburg)
13/07 : Gecoro Maasmechelen
17/08 : Overleg Dep.Omgeving over Complex Project Op de Berg
21/08 : Kennisuitwisseling Strategisch Ruimte Project Scheldevallei
31/08 : Overleg kabinet Demir
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01/09 : Dilsen-Stokkem: ruimtelijke conflictgebieden
07/09 : Bijdrage aan webinar UNESCO over gebiedserkenningen
16/09 : Overleg gemeenten en provincie over ‘Grindspoor’
18/09 : Maandoverleg ANB
29/09 : Interview Grindfonds
30/09 : Overleg LSM
15/10 : Bijdrage voor lerend netwerk Regionale Landschappen

Jeroen Gilissen, Planner Zuidelijke gebieden:
04/03: Overleg ikv Grindspoor
06/03: Startoverleg Strategisch Project NPHK
12/03: Terreinbezoek Landschapsstudie ‘Bosbeekvallei’
18/03: Terreinbezoek Grindspoor
29/04: Overleg Natuurverbindingen Provinciaal Natuur Centrum
15/07: Zol revalidatieparcours Campus Sint Barbara (Lanaken) en Bloem & Bos Campus Sint-Jan (Genk)
01/09: Overleg Dilsen-Stokkem: confictgebebieden Weekendverblijven Costa Brava en Stokkemerbos
10/09: Overleg Maasmechelen: Terreinbezoek inrichting Parking Prinsenpark
16/09: Structuurvisie Klaverberg
23/09: Overleg Ontwerpend onderzoek bosbeekvallei (onderwerp: Eilandje)
29/09: Themagroep Natuur & Ruimte
1/10: Overleg provincie Limburg inventarisatie knelpunten Fietsroutenetwerk

Luc Flipkens, planner Noordelijke gebieden:
09/03: Concept en ontwikkeling toegangspoort Commanderij Gruitrode
09/04: Afspraken Oudsbergen en Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed ikv investeringen
Commanderij Gruitrode
27/04: Ontwikkeling aanvraag LIFE Landduinen met o.a. ANB
28/04: Afstemming Ontwerpend onderzoek Bosbeekvallei met stad Maaseik
05/05: Ontwikkeling traject vernieuwde Lange Afstandswandeling Nationaal Park Hoge Kempen
08/05: Voorbereiding concept Kuil Waterloos met stad Maaseik en mountainbikeclub
25/05: Ontwikkeling aanvraag LIFE Landduinen met o.a. ANB
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28/05: Plaatsbezoek Kuil Waterloos naar invulling met stad Maaseik, ANB en Sport Vlaanderen
02/06 Ontwikkeling traject vernieuwde Lange Afstandswandeling Nationaal Park Hoge Kempen
04/06: Complex project Donderslag – Landschapsstudie
25/06: Ontwikkeling aanvraag LIFE Landduinen met o.a. ANB
07/07: Concept en ontwikkeling toegangspoort Commanderij Gruitrode
09/07: Complex project Donderslag – Landbouwstudie VLM Oudsbergen
15/07: Plaatsbezoek Brouwerij Cornelissen Opitter als toekomstige instapplek
17/08: Complex project Op den Berg – overleg Dep. Omgeving
28/08: Ontwikkeling geactualiseerde Toegankelijkheidsregeling Nationaal Park - ANB
01/09: Herinrichting Prinsenpark Maasmechelen
10/09: Complex project Donderslag – Hydrologische studie
15/09: Ontwikkeling traject vernieuwde Lange Afstandswandeling Nationaal Park Hoge Kempen
30/09: Ontsnippering N76: gemeente Oudsbergen, AWV, VAPEO, ANB
30/09: Voorstelling Masterplan 20-40 aan Limburg Sterk Merk
01/10: Ontwikkelingen Toeristisch Fietsroutenetwerk Provincie Limburg in en om Duinengordel –
Provincie Limburg
06/10: Plaatsbezoek herinrichting toegangspoort Kattevennen Genk
09/10: Complex project Donderslag - Kernteam
16/10: Concept en ontwikkeling toegangspoort Commanderij Gruitrode
22/10: Input voor beleidskader Fietsbeleid provincie Limburg in ruimtelijk beleidsplan

Verslag: Johan Van Den Bosch
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