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Green4Grey bouwt grijze restruimtes 
om naar groen-blauwe zones!

De Vlaamse Landmaatschappij startte op 1 juli 2014 het Life+-project Green4Grey samen met enkele 
partners om te investeren in de ontwikkeling van groene en blauwe infrastructuur voor grijze verstede-
lijkte landschappen. Er wordt 4,4 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan bijna 50% via Europese cofinan-
ciering. In zes projectgebieden in de Vlaamse Rand rond Brussel en De Wijers, in het verstedelijkte en 
vijverrijke gebied rond Hasselt en Genk, vormen we onbebouwde stedelijke restruimtes om tot aantrek-
kelijke en veelzijdige natuurlijke plekken.
 
Lees alles over het project op onze website www.green4grey.be !



SCHANSBROEK

  

Het buurtpark Schansbroek ligt in het brongebied van de Stiemerbeek, een onderdeel van het natuurge-
bied Hornszee, en heeft een echte metamorfose ondergaan. 

Tijdens een wandeling door dit natuurgebied merk je al snel dat het een zeer moerassig gebied is, wat ook 
gevolgen heeft voor de naburige wijk. Het ontwerp voor het buurtpark werd samen met de buurtbewoners 
en huidige en toekomstige doelgroepen uitgetekend tijdens verschillende workshops. Zij kozen voor de 
aanleg van volkstuinen, speelelementen voor kinderen en verschillende voorzieningen voor de bewoners 
van het dienstencentrum de Steymer, zoals wandelpaden, nieuwe fietsverbindingen, een petanquebaan,… 
Ook de voetbalclub kreeg een nieuw gedraineerd voetbalveld. De voormalige mijnbekkens en de histori-
sche schans zijn in glorie van weleer hersteld met enkele rustplekken om te genieten van het water. Zo 
werd het buurtpark omgebouwd tot een kwaliteitsvolle ontmoetingsplek voor iedereen:  omwonenden, 
voetballers, werknemers van het Thorpark, gezinnen, tuiniers, … en ook voor wandelaars en fietsers. Zij 
kunnen in de toekomst genieten van dit nieuwe wandelgebied en de werknemers geraken met de fiets 
veilig op hun werk. Bovendien kreeg de Hornszeevijver een meer natuurlijke inrichting door het slib te 
verwijderen en de oevers af te schuinen. Het systeem dat zorgt voor de in- en uitstroom van de vijver is 
volledig vernieuwd en de ingebuisde afvoergracht is terug open gemaakt. Hierdoor kunnen de omliggende 
percelen beter afwateren en zijn de tuinen in de naburige wijk droger. 

Het buurtpark Schansbroek in Genk werd feestelijk geopend op 25 mei 2019.

Nieuws uit de zes 
projectgebieden

DE WIJERS - Genk



SLAGMOLEN

  

De eerste fase van de werken in de omgeving van de Slagmolen, het oudste gebouw van Genk,  is uitge-
voerd. In deze fase werd vooral de waterhuishouding in het gebied verbeterd. Zo werd de Schabeek uit 
haar betonnen bedding gehaald en losgekoppeld van de Stiemerbeek. De Stiemerbeek krijgt bij hevige 
neerslag immers vaak riooloverstorten te verwerken. Dat vuile rioolwater stroomde tot voor kort via de 
Schabeek naar De Maten en bedreigde zo de fauna en flora van dit natuurreservaat. 

Dankzij de loskoppeling van beide waterlopen, en de plaatsing van een verdeelconstructie dit voorjaar, 
stroomt voortaan alleen zuiver water naar de Maten. Hierdoor gaan de vijvers in De Maten er ecologisch 
op vooruit. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk de wateroverlast in de tuinen langs de Slag-
molenweg verminderen. 

Ook landschappelijk oogt de omgeving van de Slagmolen al natuurlijker, want de Schabeek werd deels als 
een meanderende waterloop en deels als een moeras ingericht. Bovendien werd een knuppelpad door-
heen het moerasbos aangelegd. Dat wandelpad verbindt het stadscentrum van Genk met de Slagmolen. 
Ook de korte wandellus doorheen De Maten werd opgefrist.
In een latere fase zal ook de omgeving van de historische Slagmolen ingericht worden als een onthaalpunt 
voor De Wijers. Dat zal bezoekers uitnodigen om het ‘Land van 1001 vijvers’ te verkennen.

Op 22 juni 2019 werden de eerste werken feestelijk toegelicht.
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DAUTEWEYERS

  

De Dauteweyers, een natuurgebied aan de voet van De Wijers, heeft in het najaar van 2018 en het voorjaar 
van 2019 een ware metamorfose ondergaan. De poelen en vijvers zijn verbeterd om de bedreigde boomkik-
ker alle kansen te geven. Een bomenrij die de oevers van de vijver destabiliseert en ongewenste schaduw 
werpt op de vijvers, werd verwijderd. De boomkikker houdt immers van zonnige ruigtes en (braam)struwe-
len met grote bladeren en veel bloemen en vruchten die insecten aantrekken. Bovendien werden de vijvers 
zelf ook grondig aangepakt door het slib te verwijderen en de oevers te versterken. Het verouderde vul- en 
aflaatsysteem werd vernieuwd. Om eitjes af te zetten, heeft de boomkikker immers nood aan ondiepe, snel 
opwarmende vijvers en poelen. In de winterperiode is het belangrijk dat de vijvers droog staan en visvraat 
vermeden wordt. In het voorjaar jagen vissen immers op jonge kikkervisjes.

We hebben gemerkt dat door de werken de populatie van de boomkikker effectief is toegenomen. Zo zijn 
er dit voorjaar meer dan 600 roepende mannetjes geteld!!
In de toekomst wordt er nog een wandelnetwerk van de Wijers voorzien dat door het gebied van Daute-
weyers loopt om ook recreanten van buiten de regio aan te trekken.

Op zondag 29 september vindt de opening plaats van het nieuw ingerichte natuurgebied Dauteweyers. We 
verwachten iedereen om 14.00 uur aan de Heidestraat tussen de vijvers (ter hoogte van huisnummer 27). 
Vanaf 14u30 gaan we tijdens een wandeling op zoek naar de boomkikker.

Nieuws uit de zes 
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De Wijers - Diepenbeek



KAPITTELBEEKVALLEI
 

  

Binnen de herinrichting van de Kapittelbeekvallei werd veel aandacht besteed aan natuurlijke waterber-
ging en erosiebestrijding. Nieuwe hoogstamboombaarden en grasstroken houden de erosie tegen. Ook 
het oudste bekende wandelpad van Vlaanderen, het Consciencepad, werd verbeterd. Dat ligt nu verder 
van de Kapittelbeek waardoor de beek meer ruimte krijgt en kan meanderen. Hierdoor stroomt het water 
trager naar beneden. Door dit pad is de nieuwe vijver en speelzone toegankelijker voor de bewoners van 
de plaatselijke woonwijk. Dankzij de aanleg van vlonderpaden zijn de natte zones nu ook toegankelijk. 
Ook werd de artificiële betonnen blusvijver getransformeerd naar een natuurlijke poel. Die vijver is niet 
alleen een biotoop voor amfibieën, maar maakt ook deel uit van een natuurleerpad en een recreatieve 
as vlakbij verschillende woonwijken en kan ook dienen als een natuurlijke overstromingszone. Bovendien 
werden hier ook talrijke leerrijke duurzame natuurlijke speeltuigen neergezet voor kinderen. In de wijk 
Geer werden de binnenpleintjes heraangelegd met aandacht voor ecologie en spelen. De bermen werden 
omgevormd naar bloemrijk hooiland en beschermd tegen parkeren.

Tijdens de openingsevenementen Dworp-Kapittelbeek op 20 en 22 april 2018 konden leerlingen en buurt-
bewoners de nieuwe wandelpaden en speeltuigen uittesten. 

Nieuws uit de zes 
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VLAAMSE RAND - Beersel



HET ZEEN, EENENBOOM, WOLUWEVELD

DE BURBURE, BRONGEBIED WEZEMBEEK
  

De nieuw ingerichte groene restruimte ‘het Zeen’ in Zaventem onderging een ware metamorfose met 
aandacht voor talrijke belangrijke functies. Hier worden waterbuffering, klimaatadaptatie, gezondheid en 
recreatie in een groene omgeving gebundeld in één mooi groen stadslandschap. Zo werd de beek open-
gelegd, kwamen er bijkomende wandelpaden en werd het park uitgebreid. Ook werden twee asfaltwegen 
uitgebroken en omgevormd tot een parkzone met recreatief fiets- en wandelpad. Bovendien zijn er nu 
extra speel- en sportmogelijkheden en kunnen joggers zich uitleven op een Finse piste.  

Op 9 juni 2018, tijdens de Europese Greenweek, werd park het Zeen in Zaventem feestelijk geopend.

Nieuws uit de zes 
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VLAAMSE RAND - Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem



HORING, KERREMANSPARK 

EN BEDRIJVENSITE ZELLIK

  

Het Kerremanspark in Zellik vormt een groene long in het randstedelijk gebied en werd helemaal heringe-
richt. Dankzij een lus van 1 km kunnen naburige bewoners en werknemers voortaan in het groen wandelen 
of joggen. Langs de vallei wordt er via een knuppelpad en een ‘plek aan het water’ opnieuw een relatie 
gelegd met de Molenbeek. Ook werden bomen aangeplant en een poel voor amfibieën uitgegraven. Samen 
met bedrijven werd een groenvisie uitgewerkt die een groen-blauwe dooradering van de aangrenzende 
bedrijvensite mogelijk maakt. Zo werd onder meer 1 ha aan overbodig asfalt van een weg omgezet naar 
parkgebied (van grijs naar groen), als uitbreiding van het Kerremanspark. 

Op 26 juni 2018 werd het heringerichte Kerremanspark in Asse feestelijk geopend.

Nieuws uit de zes 
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VLAAMSE RAND - Asse



Het ‘Lekenrapport’ is een samenvattende brochure waarin de voornaamste aandachtspunten en aanbeve-
lingen van het Green4Grey project gebundeld zijn. Die brochure zal eind september uitgedeeld worden op 
de eindconferentie van Green4Grey. 

Het technisch rapport is een uitgebreide publicatie van een 100-tal bladzijden waarin heel het project en 
de werkwijze worden samengevat. Deze uitgave wil beleidsmakers en professionelen inspireren om grijze 
restruimtes in hun omgeving om te zetten naar groen-blauwe open ruimtes.

Beide brochures worden uitgegeven in het Nederlands en in het Engels

Wist je dat...

Green4Grey deze maand 
een ‘Lekenrapport’ en een technisch rapport uitgeeft?

VERSTEDELIJKT GRIJS 
KLEURT GROEN EN BLAUW

VAN PLAN TOT REALISATIE IN VLAANDEREN EN EUROPA
Eindrapport LIFE-project Green4Grey

1

VERSTEDELIJKT GRIJS 
KLEURT GROEN EN BLAUW
VAN PLAN TOT REALISATIE IN VLAANDEREN EN EUROPA
Lekenrapport LIFE-project Green4Grey



In onze brochure ‘Ecologisch groen op bedrijventerreinen’ brachten we 11 
inspirerende bedrijven samen die een groene en meer natuurlijke werkom-
geving belangrijk vinden. Ze maakten bewust de keuze om te investeren in 
een aantrekkelijk en groen bedrijventerrein. Ook vind je 10 tips terug die 
andere ondernemers kunnen inspireren.

Tijdens het ondertekenen van de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ (in 
september 2018) werd deze publicatie aan de bedrijfswereld voorgesteld: 
https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit. 

Wist je dat...

Green4Grey bedrijven inspireren 
met een gids ‘ecologisch groen op bedrijventerreinen’?

Green4Grey nam deel aan ‘LIFE platform meeting on Ecosystem Services 
in Estland’ op initiatief van de Europese Commissie en gaf in 2018 een pre-
sentatie tijdens de conferentie ‘Nurturing nature for sustainable cities and 
regions’ op initiatief van het European Committee of the Regions.

Green4Grey de afgelopen jaren 
deelnam aan meerdere Europese conferenties?



Tijdens een creatieve designworkshop bogen eind 2016 een 40-tal stu-
denten van de masteropleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’ van 
de KU Leuven zich over de openruimtegebieden in het noordwesten van 
de Vlaamse Rand. Hun ideeën werden nadien in concrete voorstellen ver-
werkt, onder begeleiding van een team van experten.

De creatieve designworkshop in Hasselt bracht voordien al 20 studenten 
en experten uit een tiental disciplines samen. Zij kwamen samen naden-
ken over een duurzame toekomst voor een stukje Hasseltse stadsrand, 
met name ‘Curange-les-Bains’. De frisse resultaten werden nadien gebun-
deld in een digitale publicatie.

Wist je dat...

Green4Grey 
twee creatieve designworkshops organiseerde?
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Dit project wordt uitgevoerd met een bijdrage van het 
financieringsinstrument LIFE van de Europsee Unie

Met financiële bijdragen en 
medewerking van volgende partners

Green4Grey heeft een eigen Facebookpagina! Hierop verschijnen alle grote en kleine nieuwtjes uit het 
projectgebied. Ook op onze website www.green4grey.be publiceren we alle nieuws over wat er reilt en 
zeilt binnen Green4Grey. Bovendien kan je daar alle publicaties die Green4Grey heeft uitgegeven digitaal 
downloaden. Eind september zal je ook de foto’s en informatie van onze eindconferentie hierop kunnen 
terugvinden. 

Zin in meer weetjes?


