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Opzet summerschool



Organiserende partners
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ECOCAMPUS
Duurzame ontwikkeling 
integreren in hoger onderwijs
Creëren van 
experimenteerruimte 
voor duurzaamheidsvraagstukken
Doelgroep: docenten, 
onderzoekers, studenten

Missie: Plannen en inrichten van 
open ruimte samen met partners
Instrumenten: landinrichting, 
natuurinrichting, ruilverkaveling, 
beheerovereenkomsten, 
plattelandsprojecten…

Planvorming ikv Landinrichting De Wijers
GREEN4GREY project

anke.knapen@vlm.be (011 298744)                                               katrien.monden@lne.vlaanderen.be (02 5537574)

mailto:anke.knapen@vlm.be
mailto:Katrien.monden@lne.vlaanderen.be


Kader summerschool – Green4Grey
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Green4Grey = groen-blauwe infrastructuur voor grijze 
verstedelijkte landschappen

LIFE+ Milieu

2014-2019: 4,4 mio
focus op inrichting (6 projectgebieden)
financiering summerschool

Hoekstenen
Natuurlijke landschappen in een stedelijke omgeving 

Integrale planning voor een multifunctioneel landgebruik
Samen en gedragen
Naar een innovatief beleid voor groen-blauwe infrastructuur

www.green4grey.be



Kader – Green4Grey
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Combineren van verschillende functies van groen-blauwe infrastructuur

Inspirerende gebiedsinrichting

Open ruimte in de stad & stadsrand 
voor de toekomst verzekeren



Doelstellingen summerschool
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Multi! 
‘out-of-the-box’ multifunctionele inrichtings-
voorstellen vanuit een multidisciplinaire aanpak

Best practice! 
Katalysatoreffect voor kennis over en toekomstige 
initiatieven rond groenblauwe infrastructuur

Duurzame ontwikkeling! 
Stimuleren van duurzame vaardigheden, kennis en 
houding bij studenten en in het hoger onderwijs
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Urban Design and Landscape 
Urbanism Designworkshops 

2012-2013-2014 (VLM, KUL, PHL)

Output summerschool?

Via ontwerpend onderzoek
Conceptuele ontwerpen
Langetermijnvisie 
Op grote ruimtelijke schaal



www.green4grey.be 15/04/2016 │9

Eindresultaat summerschool 2016

Nieuw: multidisciplinaire aanpak
=> ‘ontwerpen’ slechts 1 van de methodieken summerschool

=> ‘ontwerp’ slechts 1 vorm van output

Eindresultaat  =  input voor opmaak van een landinrichtingsplan (VLM)
+ input voor andere initiatieven

1) Minimum enkele concrete inrichtingsvoorstellen (evt ook beheer)
Verschillende schaalniveaus & abstractiegraden mogelijk

Multidisciplinair 

Tevens als middel om communicatie te faciliteren en participatie te stimuleren

2) Daarnaast opstap, breed perspectief naar verdere aanpak 
(communicatieplan, aanbevelingen, participatietraject, procesinzichten,
capaciteitsopbouw, creëren van identiteit…)

=>  ‘Consolideren’ output
(ontwerpen, film, tentoonstelling, publicatie, krantje, tentoonstelling, spel, fysieke 
ingrepen in open ruimte,…)



Opportuniteit
voor hoger onderwijsinstellingen
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Experimenteerruimte voor innovatieve leermethode
Netwerking 
Maatschappelijke dienstverlening
Aanbieden van realistische naschoolse leerervaring 

Intensieve co-learning van medestudenten & experten
Complex reëel vraagstuk vertalen naar 
maatschappelijk verantwoorde & duurzame oplossingen 
Bewustwording maatschappelijke meerwaarde toekomstige functie
Voorbereiding op de toekomst: interdisciplinair werken, andere    

perspectieven begrijpen, toewerken naar consensus,… 
Toegepaste werkervaring CV

voor studenten
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Thema’s Opleidingen Onderwijsinstellingen

Groeninrichting
ontwerp
beheer
biodiversiteit

Landschaps- en tuinarchitectuur       
Groenmanagement
Biologie (2e bach)

Erasmus Hogeschool Brussel
PXL-Tech
UHasselt

Ruimtelijke
planning/architectuur

Architectuur UHasselt (ArcK)

Mobiliteit Mobiliteitswetenschappen UHasselt (IMOB)

Hydrologie [Bio-ir] [KU Leuven]

Recreatie en toerisme Bachelor in het toerisme- en 
recreatiemanagement

PXL-Media en Tourism

Participatie Bachelor in het sociaal werk PXL-Social work

Communicatie Bachelor in het 
communicatiemanagement

PXL-Media en Tourism

Educatie Bachelor in het onderwijs PXL-Education

Inclusief ontwerp Bachelor in de ergotherapie PXL-Health Care

Kunst Master of arts in de beeldende 
kunsten

PXL-MAD

Ruimtelijke analyse [Geografie] [KU Leuven]

Deelnemende opleidingen



De summerschool praktisch
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di 13 - za 17 september 2016 
Kosteloos voor studenten 

Overnachting (x4) in jeugdherberg Hasselt

Werkplek = Herkenrode

Gevarieerde catering & avondprogramma

Max 30 studenten / recent afgestudeerden
Praktische en inhoudelijke organisatie: VLM & LNE
Begeleiding door experten VLM, LNE, geïnteresseerde 
docenten/doctoraatsstudenten
ism gebiedskenners zoals Natuurpunt, stad Hasselt,…
Programma

di woe do vrij za



Programma & werkvormen
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Verdere invulling programma en 
werkvormen obv input vandaag 

(VLM-LNE)
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Zó dat:

• Summerschool waardevolle bijdrage vormt 
aan ontwikkelingslijn van alle studenten;

• interdisciplinaire samenwerking wordt 
gefaciliteerd;

• een (aanzet tot) multifunctioneel 
inrichtingsvoorstel onderdeel van output 
vormt

Deadline inschrijving studenten: 27/05



Opzet startoverleg



Doelstelling van dit startoverleg

‘Inspiratie in twee richtingen’
• Inspiratie opdoen voor interdisciplinair werken 
(bij gebiedsinrichting)
• Inspiratie opdoen voor aanpak Summerschool 
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-Summerschool ontwikkelen waar iedereen zich kan in vinden
-Interdisciplinair van meet af aan. 
-Experimenteel durven zijn
-Zoeken naar engagement – wie wil/kan welke bijdrage leveren voor of 
tijdens de Summerschool



Programma
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9.30u – 9.50u: Welkom en toelichting opzet
9.50u – 10.05u: Toelichting projectgebied ‘Curange-les-Bains’
10.10u – 10.30u: Intro – methodieken voor gebiedsontwikkeling 
10.30u - 11.10u: Verwerking intro

11.10u – 11.20u: Pauze

11.25u – 12.00u: Drie inspirerende praktijken
12.00u – 12.30u: Verwerking drie praktijken
12.30u – 12.50u: Out of the box
12.50u – 13.00u: Praktische invulling deelname Summerschool

13.00u – 14.00u: Napraten bij broodjes



Toelichting projectgebied
‘Curange-les-Bains’



Projectgebied  ‘Curange-les-Bains’

www.green4grey.be
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Demervallei tussen Hasselt centrum en Herkenrode



De Wijers?
Land van 1001 vijvers

Gebiedsgericht project & partnerschap 
Sinds 2007, met 17 partners 
Focus: visievorming, participatie & samenwerking

Landinrichting
Focus: inrichting van de open ruimte op het terrein
2014: mandaat minister voor opmaak planprogramma
2015-2016: onderzoek naar haalbaarheid en opportuniteiten
2019-2026: start realisaties (ca 7 mio euro)
in 9-tal gebieden, waaronder voorstel voor ‘Curange Les Bains’ 
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Projectgebied  ‘Curange-les-Bains’

Herkenrode = Onthaalpunt Hasselt 
voor De Wijers
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Projectgebied  ‘Curange-les-Bains’

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 

VEN-gebied
Beschermd landschap
Deels in overheidseigendom
Enkele landbouwbedrijfszetels



www.green4grey.be 15/04/2016 │22

Projectgebied  ‘Curange-les-Bains’

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 



www.green4grey.be 15/04/2016 │23

Projectgebied  ‘Curange-les-Bains’

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 



www.green4grey.be 15/04/2016 │24

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 



www.green4grey.be 15/04/2016 │25

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 



www.green4grey.be 15/04/2016 │26

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 



www.green4grey.be 15/04/2016 │27

Juridische context
Gewestplan: natuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied
Natuur: VEN-gebied ‘Middenloop Demer’
Onroerend erfgoed: Beschermd landschap ‘omgeving abdij van 

Herkenrode’
Eigendom: grote delen in overheidseigendom
Landbouw: 3 landbouwbedrijfszetels
Water: 



VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 15/04/2016 │28



www.green4grey.be 15/04/2016 │29

Projectgebied  ‘Curange-les-Bains’

Enkele ‘open ruimte’ uitdagingen

Herkenrode inrichten als onthaalpunt voor De Wijers
Zachte mobiliteit:

Herkenrode vanuit Hasselt ontsluiten voor fietsers en wandelaars via Demervallei

Verbinding realiseren naar het vijverkerngebied – fiets- en wandelbrug over 
Albertkanaal?

De Demervallei terug zichtbaar en beleefbaar maken 
(zichten, belevingsinfrastructuur, rust- en ontmoetingsplekken, kunst in het landschap,…)

De link met de woonzones Kuringen-Stokrooie versterken
Inzetten op randstedelijk groen (stadsbos?)
Opwaardering en ontsluiting historische locaties
De natuurlijke link tussen Demer en haar vallei herstellen 
Demervallei en Albertkanaal versterken als natuurverbindingsgebied
Creëren van ruimte voor water  
Creëren van rust- en ontmoetingsplekjes
…

Een nieuwe identiteit voor Curange-les-Bains?



VRAGEN?



Programma
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9.30u – 9.50u: Welkom en toelichting opzet
9.50u – 10.05u: Toelichting projectgebied ‘Curange-les-Bains’
10.10u – 10.30u: Intro – methodieken voor gebiedsontwikkeling
10.30u - 11.10u: Verwerking intro

11.10u – 11.20u: Pauze

11.25u – 12.00u: Drie inspirerende praktijken
12.00u – 12.30u: Verwerking drie praktijken
12.30u – 12:50u: Out of the box
12.50u – 13.00u: Praktische invulling deelname Summerschool

13.00u – 14.00u: Napraten bij broodjes



Verwerking intro
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-> Vorm groepjes van dezelfde kleur
3 minuten individueel nadenken over 2 vragen:
- Welke ideeën uit deze voorstelling zijn volgens jou 
bruikbaar voor de summerschool?
- Welke andere ideeën -al dan niet vanuit je specialisatie-
wil je nog toevoegen?

Korte kennismaking
Groepsgesprek: uitwisseling van antwoorden

Noteer op flap (geen consensus: ieder idee telt!)



PAUZE
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Programma
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10.10u – 10.30u: Intro – methodieken voor gebiedsontwikkeling 
10.30u - 11.10u: Verwerking intro
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11.25u – 12.00u: Drie inspirerende praktijken
12.00u – 12.30u: Verwerking drie praktijken
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Programma
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Johan Lemmens, PXL
Onverwachte allianties voor vernieuwende invalshoeken bij 
gebiedsinrichting (opleidingen Ergotherapie en 
Groenmanagement).
Patrick Vleeschouwer, LNE
Bioregio, Open kaart, vernieuwende educatieve 
methodieken om een gebied te onderzoeken en in kaart  te 
brengen.
Lien Lambrechts, VLM
Project Schansbroek: Inrichting van de open ruimte in de 
praktijk vanuit een participatieve invalshoek.



Verwerking drie praktijken
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-> Vorm groepjes van dezelfde kleur
3 minuten individueel nadenken over 2 vragen:
- Welke ideeën uit deze voorstellingen zijn volgens jou 
bruikbaar voor de summerschool?
- Welke andere ideeën -al dan niet vanuit je specialisatie-
wil je nog toevoegen?

Groepsgesprek: uitwisseling van antwoorden

Noteer op flap (geen consensus: ieder idee telt!)



Summerschool - Out of the box

www.green4grey.be 15/04/2016 │37

-> Vorm groepjes met van elke kleur minstens één iemand

Stel: je mag zonder belemmeringen een Summerschool 
organiseren… Hoe ziet deze droom er dan uit?

Deel uw dromen en… versterk elkaars dromen

Noteer deze dromen op flap 



Summerschool - Back to reality
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Wat zeker meenemen in voorbereiding en 
uitvoering van de summerschool?

Opmerkingen? Vragen?



Summerschool - Engagementscheck
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Formulier



HARTELIJK DANK !
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