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MASTERPLAN
ALKEN VALLEY 2O2O

O/ AANLEIDING. PROCES

1/ TOERISTISCH POTENTIEEL

2I CONSOL¡NTREN RECREATIEPARK

3/ VAN MASTERPLAN NAAR INRICHTING
(aurcK wrNS)

4I V ERDËRE ACTIES
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potentiële bovenlokale aantrekkingspool

1) strategische ligging: poort naar (vochtig) Haspengouw
(samenvloeiing Herk en Mombeek)
met zeer goede bereikbaarheid
2) reeds aanwezige faciliteiten

ALKEN

verbeteren faciliteiten voor Alkenaar

beter organiseren
vernieuwen infrastructuur en gebouwen

hogere beeldkwaliteit
hedendaags comfort en "design for all"

overstrom i n gsresistent maken
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O/ AANLFIDING, PROCES

STATU UT MASTE R P LAN ALKE N VALLE I 2O2O

FASE B OPDRACHT

ACTIES OP KORTE TERMIJN
(vandaag - 2O2O)

UITVOERINGSGERICHT
pragmatisch

efficiënt

inrichtingsontwerpen
bouwaanvragen

publieke ruimte en gebouwen

FASE A OPDRACHT

VISIE OP LANGE TERMIJN
(20-30jaar)

STRATEGISCH
meen^/aarde creatie
ambitieus/visionair

masterplannen
onderzoeken

onzekerheid
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PROCES TOT OP HEDEN
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analyse
ambities

doelstellingen

structuurschets
ontwerpend onderzoek (modellen)

=concêpt masterplan

herwerken en aanvullen
op basis van feedback

vaststelling masterplan



MASTERPLAN
ALKEN VALLEY 2O2O

Oi AANLEIDING. PROCES

1/ TOERISTISCH POTENTIEEL

2I CONSOLIDEREN RECREATIËPARK

3/ VAN hIASTERPLAN NAAR INRICHTING
(aurcK wrNs)

4I VE.RDNHT ACîIES
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Atleke, Alliacum

d Nederfrankisch woord voor waterloop I riviertje)
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NEDERZETTINGENPATROON AAN HET WATER

.-u Ferrariskaart (1777)
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NATUURLANDSCHAP VORMT CULTUURLANDSCHAP
Wate rstructu u r

KEMPENS PLATEAU

\

MAASVALLET

NE,DERLANDVLAAMS-
BRABANT

[**I OBII¿BR.BEKKEN

MELSTERBEEK- BEKKEN

HERK & MOMBEEK-BEKKEN

JEKER-BEKKEN

MAAS-tsE,KKEN
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NATUURLANDSCHAP VORMT CULTUURLANDSCHAP
Bodemstructuur
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NATUURLANDSCHAP VORMT CULTUURLANDSCHAP
TraditÌonele tandbouwtyperingen Haspengouw

landbouw maar met enkele grote tendenzen:
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Veeteelt
Grasland
Veevoeder
Later:
populieren

Hoogstammige
Fruitteelt

Akkerbouw:
tarwe
suikerbieten
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NATUURLANDSCHAP VORMT CULTUURLANDSCHAP
Traditionele landbouwtyper¡ngen Haspengouw



TROEVEN/ NATU U RLAN DSCHAP
U¡tbouw derde pijler toerisme Haspengouw
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TROEVEN/ NATU U RLAN DSCHAP
Herontdekking van de vallei in Alken
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Natuurlandschap tot nu toe onderbelicht in toerisme Alken:
Water en kleinschalige valleinatuur als trekpleister

,,f-

4& Demer

I)r:oog-FIaspengouw

au

BiÌtet
ñ

Totryercn
!

lek¿r

Bolf.loat
f:-

Hcrk

lll¡ll¡¡

IIcr*

,Y¡¡¡nrrl¡r*r¡

ci

Melsterbeek

Sint-T¡uùle*

Giûch,nt

Albert-
kanaal

lio¡kuent

Mombeek

Woctrtig-Flaspengouw
e

¿Ubt



TROEVEN/ NATU U RLAN DSCHAP
Onderbelicht element in toerisme Alken
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TROEVEN/ LIGGING
Alken: poort van (vochtig) Haspengouw

1 OERISTISCH POTENTIFËL

Limburgse Kempen

Maasland

Hasselt en omgeving

Haspengouw

Voerstreek
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Vlotte autobereikbaarheid E31 3
+ N80 Expresweg

Openbaar vervoer lC-station Alken



TROEVEN/ FI ETSROUTES
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Alken : Fietsinrijpunt Haspengouw
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TROEVEN/ FIETSROUTES

VERTREKPUNT THEMAFIETSROUTES TOERISME LIMBURG
O Fruitige natuur (41 .skm) Langs kastelen en romaanse kerkjes (50.6 km)
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POTENTIEEL/ UITBREIDEN FIETSROUTES

Vallei als troef uitspelen in fietsnetwerk - valleibeleving is onderbelicht
Voorstel: Van Hasselt naar Haspengouw fietsen via subtiel ingepaste valleiroute
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TRO EVE N/ WAN D E LRO UTES

VERTREKPUNT REGIONALE + LOKALE WANDELROUTES
O Streek-GR Haspengouw (182km) O Verborgen moois Mombeekvallei (8km)
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POTENTI EEL/ UITBREIDEN WANDELROUTES

Alken als instappunt Verborgen Moois Mombeekvallei: link maken via Bengelbeemd
Eerste suggestie: Wahdel route natu urreservaat & wachtbekken Herkvallei

(deels al informeel uitgestippeld op routeyou.com)
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POTENTIEELI TOERISME
Toe ri ste n beter faci I Ìtere n

Onthaal toeristen via symbolische poort
leesbaar startpunt creëren, comfort geven (voorzieningen voor dagtoeristen)

informeren, fietsverhu u r
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POTENTIEELI TOERISME
Vallei beter ontsluiten voor toeristen en recreanten

I streek GR
moois Mombeekvallei

1I T OIRISTISCH POTËNTIËEL

@ dõ
'langs kastelen en

. romaanse kerkjes

dõ
fruitige natuurre)

I'

valleiroute
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I
natuurreservaat Herkvallei

Wellen

Leesbaar parkeersysteem bezoekers
Misslng links tussen onthaalpunt en bestaande fiets- en wandelroutes
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1I T OËRISTISCH POTENTIËEL

POTENTIEELI TOERISME
Vallei beter ontsluiten voor foeristen en recreanten
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POTENTI EEL/ VERKEERSPARK
Bovenlokale attractor binnen het besfaa nd programma
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u itbouw aantrekkel ij k verkeerspark
voor jonge on oudere kinderen

= diverse, formele + informele onderdelen
leslokaal i ndoor, verkeersed ucatie outdoor,
oefenveldje jonge fietsers, doortrappiste, ...
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POTENTI E E LI VERKEERS PARK
3 terreinen, 3 sferen

¿*

1 . oefenterre¡n jonge fietsertjes
(verp laatsbare elementen)

2. formele verkeerslessen
in flexibel en compleet verkeersterrein
(voor scholieren en bezoekers)

3. terrein voor 'doortrappen'
(avontuurlijk, ook voor oudere kinderen en tieners)
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beste verkeerspark in grote regio - belangrijke bovenlokale attractor
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POTENTI EELI VER KEERS PARK
innovat¡eve educatÌe rond mobiliteit

attract i e s ve rkee rs park Zü r i c h

verkeerspark: gesprek Kabinet Weyts
vervolg: dossier met krachtig verhaal in opmaak

mikken op 20.000 tot 25.000 bezoekers op jaarbasis
zeer goed uitbouwen binnen een sterk recreatieconcept (MADOC)

ook bij slecht weer activiteiten aanbieden

C
inzetten games & virtual reality



POTENTIEEL/ UITBREIDING VERKEERSPARK
Bovenlokale attractor binnen het bestaa nd programma
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Huidig verkeerspark
: 3500 m2

Referentie verkeerspark Denemarken
= 6700 m2
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Uitbouw volwaardig regionaal verkeerspark?
meer mz nodig !
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MASTERPLAN
ALKEN VALLEY 2020

O/ AANLEIDING, PROCES

1 I TOTRISTISCH POTENTIËËL

2I CONSOLI DEREN RECREATI EPARK

3/ VAN MASTERPLAN NAAA INNICHTING
(aulcK wlNS)

4I V ERDËRË ACT S

.," 1""-,,

)' ,.

.':



WAT KAN HET RECREATIEF BELANG ZIJN ?

Hoe kan De Alk verder groeien a/s b ovenlokale recreatiepool?
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www.toerismelimburg.be
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RECREATIEPOOL/ WAT IS ER IN DE OMGEVING ?
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Meer mensen aantrekken ?
Unieke beleving aanbieden !

Speelhof Sint-Truiden

Zwembad Maupertuus
Wellen

Hemelspark
Kortessem

Speeltuin Nieuwenhoven

Domein + Kinderboerderij
Kiewit

Domein + Speeltuin
Bokrijk

Diepenbeek

Speelboomgaard
Borgloon
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UNIEK LANDSCHAP, UNIEKE SPEELERVARING
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Behoud (of beperkte update) speel-eiland
Spelen gethematiseerd uitbreiden

rond thema water



UNIEK LANDSCHAP, UNIEKE SPEELERVARING

I
i

Water op verschillende manieren inzetten als spel-element
roeivijver, waterspeeltuin, stapstenen, avontuurlijk spelen, interactieve educatie rond water



MASTERPLAN/ KRIJTLIJN EN

++

WATERSTRUCTUUR
EEN CONTINU EN SAMENHANGEND

SYSTEEM

PROGRAMMAKAMERS
RUIMTE VOOR

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

WAAR MOGELIJK OVERSTROOMBAAR

PARKSKELET
PADEN EN DIRECTE OMGEVING

STRUCTUURSCHETS

VALLEIPARK



STRUCTU U RSCH ETS/ WATER

Kä .il

macro - riviersysteem Herk
waterkwaliteit
vistrappen
ecologie

meso - waterretentie
plaatselijke overstromingen
water en bier

micro - attractiviteit van water
zichtbaar, hoorbaar
als spelelement
als landschappelijk inrichtingselement



STRUCTUU RSCH ETS/ PROGRAM MAKAM ERS
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kamers huisvesten de programma's
kamers reageren op water als gaten in een spons



STRUCTU U RSCH ETS/ PARKSKELET

tf

padenstructuur + aanleg valleigroen



MASTERPLAN
ALKEN VALLEY 2O2O

O/ AANLEIDING. PROCES

1/ TOËRISTISCH POTENTIEËL

2I CONSOLIDËRËN RECREATIEPARK

3/ VAN MASTERPLAN NAAR INRICHTING
(oulcK wtNS)

4I VERDERE ACTIËS
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OPRUIMEN

omheiningen, hekwerken, scheidingen, niet-aangepaste vegetat¡e... verw¡jderen
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OPRUIMEN

hagen, getrimde struikmassieven die beek verbergen verwijderen
Recreatiepark met eigen identiteit door rivier en water zichtbaar te maken

Val lei gevoel verg roten



REAL¡SEREN QUICK WINS IN FASES

3/ VAhI MASTTRPLAN NAAR INRIOHTING

chiro, speelpleinwerking, ...

+ omgevingsaanleg
Zoeken naar gepaste naam voor polyvalent

gebruikt gebouw: De Schuur?

,9.''

De Molen
+ omgevingsaanleg

(Laagdorp)

Valleipromenade
volgend op

rioleringsproject
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BAKEN/ DE MOLEN
De Molen: waar dorp en rivÌer elkaar ontmoeten
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De Molen herinrichten tot hedendaagse ontmoetingsplaats
waar landbouw en consument elkaar ontmoeten (van akker tot bakker)

waar mensen elkaar ontmoeten (Alkenaren, verenigingsleven, toeristen, recreanten)
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BAKEN/ DE MOLEN
plek van u¡twisse/in g en ontmoet¡ng

sinds 1653
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t, KRIJTLIJN EN INRICHTING
realisatie in verschillende fasen

ingeslotenheid koer bewaren

meer ruimte nodig?
schuurtypologie

soberheid erfgoed omgeving
respecteren
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ONTMOETINGEN
banmolen van de dorpsheer waar onderdanen verplicht moeten malen
en als belasting deelvan de bloem âchterlaten
molen wordt veruangen efficiëntere francisturbine

gemeente huurt De Molen sinds 1980, gemeente koopt De Molen in 2003
belangrijke gemeenschapsfunctie (bundeli ng jeugdorganisaties)
plek waar Alkenaren elkaar ontmoeten

,l , i

r\
,l/

I3r/,
a,t ?
å

.l
\,i-l



BAKEN/ DE MOLEN
Contextgevoelige architectuur: eersfe oefening fase B opdracht
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AANZET PROGRAMMA
onthaal, drankpunt met terras, sanitair recreatiedomein, fietsverhuurpunt,

educatie en beleving draaiende molen
jeugdhuis, polyvalente zaal met opwarmkeuken, berging, eigen sanitaiir
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BAKEN/ DE MOLEN
randvoorwaarden programma: Harmonie & Chiro
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onderzoekzaal Alkarte voor herlokaliseren K. Harmonie
Chiro Jokadi & Chiro Mikado verhuizen naar het zuiden van het park



BAKEN/ CHIROGEBOUW
Contextgevoelige architectuur: eersfe oefening{io
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zuidelijke ingang park benadrukken met poortgebouw

start uitwerking architectuur (WlT architecten)
schuurtypologie, bestand tegen mogelijke overstroming,

communicerend met nieuw gedeelte De Molen



VALLEIPROMENADE
aansluitend op project rioleringswerken diensfpad

;' Aansluiten op
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snoer van act¡viteiten en beleving
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VALLE IP RO M E NAD E
eersfe schetsen fase B opdracht
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pad en plekken (publiek domein) in verdere uitwerking
verhardingen, meubilair, groenaanleg



MASTERPLAN
ALKEN VALLEY 2O2O

O/ AANLEIDING" PROCES

1/ TÛËRISTISCH POTENTIËEL

2I CTN$TLIDËRËN RECREATIËPARK

3I V,qN MASTERPLAN NAAR INRICHTING
(eulcK wlNs)

4I VERDERE ACTIES
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REALISATIE MASTERPLAN/ AANBEVOLEN VERDERE ACTIES

1 . Samenwerkingsovereenkomst VMM
beken opwaarderen, hermeanderen

overstromingsresistente aanleg park

2. Aanleg valleigroen (+ groenbeheerplan)

3. Herontwikkeling site Taeymans

4. Herinrichting recreatiepark
verkeerspark, herinrichting Koutermanstraat

droog speel-eiland, spelen thema water

5. Overige herstructureringen
wanneer opportuniteiten zich voordoen

heraanleg parkings, uitdoofbeleid gebouwen, ..
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SAM ENWERKI NGSOVEREEN KOMST VM M
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Doel: beken opwaarderen
Water ruimte geven: natuurlijke meandering van de beken toelaten,

toelaten van overstromingen
t/mfh^
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPI,,
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SAM ENWERKI NGSOVEREEN KOMST VM M
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Openleggen van De Herk op het Laagdorp
versterkte en beter leesbare relatie van ALKEN en haar waterloop DE HERK



4,'Vilfinrñä Åüîirs

SAM ENWERKI NGSOVEREEN KOMST VM M
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Overstromingsproblematiek aanpakken : valleipark inrichten als spons
overstroombaar aanleggen van programmakamers
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lnrichting verkeerspark, herinrichting Koutermanstraat en aanleg fietspad, speelelementen rond thema water



HERONTWIKKELING SITE TAEYMANS

4I VERDEHË ACTIES

Appartementen Oosterlinck, Wetteren
META architecten
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ontwerpend ond erzoek residentieel programma
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I N RICHTI NG RECREATI EPARK
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lnrichting verkeerspark, herinrichting Koutermanstraat en aanleg fietspad, speelelementen rond thema water
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OVERIGE HERSTRUCTURERINGEN
WAN NEER OPPORTUNITEITEN ZICH VOORDOEN
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heraanleg oevers visvijver uitdoofbeleid bebouwing

Heraanleg parkings, naturalisatie visvijver, uitdoofbeleid bebouwing
indien nieuwe bouw zich aandient in de toekomst : bundeling van activiteiten in één bouwvolume
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RUP ALKEN VALLEI
in opmaak
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Enkele subsidiemogelijkheden

- 'Leader' en 'Platteland Plus' (Provincie/Europa)
publiek domein en De Molen

- 'Klein historisch erfgoed' (provinciebestuur): De Molen

- 'Natuur in je buurt' (ANB): Valleipark

-'Ruimtelijke impulsprojecten' (Ruimte Vlaanderen) :

publiek domein

- LSM: toeristisch programma en bezoekerscentrum

-'Sporti nf rastructu u rfonds' (Sport Vlaanderen) :

boven lokale s porti nf rastructu u r

-'Toeristisch fietsroutenetwerk' (provinciebestuur) :

toeristische fietsi nf rastructu u r

-'lmpulsprogramma Fiets-en Wandelnetwerken'
(Toerisme Vlaanderen) : toeristisch wandel-en fietsnetwerk

-'Belfius Smart Cities & Sustainable Development':
voordelige lening voor diverse deelprojecten

-'*1ê;:

",.'-

41
ñ1

,.9

." ,¿l

...):

"4¿l
.l(
)

''i*1i1;'"'';o'"'' "


