
Momenteel ondergaat Opitter een bebouwingsdruk waarbij 
de open ruimten worden aangesneden. De dorpskern bezit 
nog wel een landelijke uitstraling, maar in het landelijk 
gebied is er weinig landschappelijke samenhang. 
De Opitterkiezel doorsnijdt de dorpskern en legt een zware 
druk op de verkeersleefbaarheid.
Op bovenstaande kaart van het nieuwe inrichtingsplan 
Opitter kan je duidelijk zien dat de dorpspleintjes de Wissel 
en het Itterplein een nieuwe inrichting krijgen, net zoals 
de drie groenzones (het park Itterdal, de omgeving rond 
de Pollismolen en de zone langs de Itterbeek die grenst 
aan de verkaveling ’t Dreelveld). Ook de leefbaarheid rond 
de drukke Opitterkiezel van Bree naar Neeroeteren wordt 
sterk aangepakt. 
Momenteel worden er door de afdeling Wegen en de stad 
Bree plannen uitgewerkt voor een veilige oversteekplaats 
in de schoolomgeving en de heraanleg van de fietspaden 
langs de Opitterkiezel en de Maaseikerbaan. 

De herinrichtingswerken worden opgesplitst in vier fases. 
Hierover lees je verder meer. Dit najaar gaan de werken 
aan de Pollismolen (fase 1) en de Wissel (fase 2) van 
start.
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Beste inwoner van Opitter

Zoals u wellicht nog weet, zal Opitter de 
volgende jaren een grondige facelift onder-
gaan. In het voorjaar van 2002 hebben wij u 
tijdens een infoavond een eerste voorstelling 
gegeven over de maatregelen van het inrich-
tingsplan Opitter. Omdat deze voorstellen 
positief onthaald werden, heeft de Vlaamse 
Landmaatschappij in samenspraak met de 
stad Bree deze voorstellen vertaald in een 
inrichtingsplan waarbij de Itterbeek als een 
blauw lint door het dorp loopt. 
Dit inrichtingsplan maakt deel uit van het 
landinrichtingsproject Noordoost-Limburg en 
steunt op drie doelstellingen. Het combineert 
de zorg voor een leefbaar dorp en de zorg 
voor natuurbehoud met een verbetering van 
het integraal waterbeheer. 

Wat wordt heringericht?

De itterbeek in Opitter
een blauw lint door het dorp

	 	 Communicatie-
Hoofd	Landinrichting	 Projectleider	 verantwoordelijke
Wim Vandenrijt Stijn Hermans Annick Serdons
tel.: 011/29.87.85 tel.: 011/29.87.77 tel.: 011/29.87.23

Meer informatie:
Vlaamse Landmaatschappij Limburg
Koningin Astridlaan 10
3500 Hasselt

tel.: 011/29.87.00 
fax: 011/29.87.99
website: www.vlm.be

Elk landinrichtingsproject in Vlaanderen kreeg, als symbool, een 
icoontje toegewezen. Daarvoor werd telkens een plantensoort 
gebruikt, die typisch is voor het projectgebied. Voor Noordoost-
Limburg verwijst het icoontje naar het blad van de zomereik.

Redactie: Vlaamse Landmaatschappij, september 2005 
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Andere maatregelen inrichtingsplan Opitter
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D e   p a r t n e r s

provincie Limburg

stad Bree

stad Maaseik

regionaal Landschap Kempen 
en Maasland

vlaamse Landmaatschappij

1  groenzone aan Dreelveld
2  De Wissel
3  Itterplein
4  Park Itterdal
5  Pollismolen
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Het Itterplein wordt, samen met de heraanleg van de 
Opitterkiezel (doortocht), in een nieuw kleedje gestoken. Een 
studiebureau werkt op dit moment de ontwerpopdracht hier-
voor uit. Belangrijkste maatregelen zijn de aanleg van nieuwe 
fietspaden langs de Opitterkiezel van Bree tot Neeroeteren 
en een veiligere oversteekplaats aan de nieuwe school aan 
de Wissel.

In de vallei van de Vlasroterbeek, aan de 
Houbornstraat, heeft de Vlaamse Landmaatschappij 
2 hectare natuurgebied aangekocht. Deze vallei 
bevat een waardevolle ecologische structuur door 
haar ligging op de steilrand van het Kempisch pla-
teau en het kwelwater wat hier naar boven komt. 
Door de landschappelijke en botanische waarde 
van het gebied, wordt de inrichting afgestemd op 
de educatieve mogelijkheden voor de scholen in de 
onmiddellijke omgeving.

- Veertig landbouwbedrijven hebben meegewerkt 
aan de ‘erfbeplantingsactie’. De laatste aanplan-
tingen zijn in het najaar van 2004 uitgevoerd. De 
beplantingen op het erf van landbouwbedrijven 
zorgen voor een groenere leefomgeving en inkle-
ding van het bedrijf. Ook bij jou in de buurt zal je 
zeker en vast een landbouwbedrijf herkennen dat 
heeft meegewerkt aan de actie.

 Ook voor de eigenaars van de vele cultuurhistorische relicten (kapelletjes, watermolens) in het project-
gebied is er de mogelijkheid om hun erfgoed met inheemse beplanting te verfraaien. Deze actie vindt 
plaats in 2006. De eigenaars krijgen hiervoor subsidies.

- De wandelverbindingen, die hierboven uitvoerig zijn besproken, liggen naast de Itterbeek. De achtertuin-
tjes zijn dan zichtbaar. Om deze tuinen qua plantenkeuze op elkaar af te stemmen en een éénvormig 
en landschappelijk uitzicht te geven, krijgen de betrokkenen de mogelijkheid om hun tuin uitgevend op 
de beekvallei op vrijwillige basis te (laten) beplanten met inheems plantgoed. De betrokkenen worden 
hierover geïnformeerd en de geïnteresseerden komen in aanmerking voor een subsidie. Deze actie 
loopt in het najaar van 2006. 

- Op strategische en landschappelijk verantwoorde plaatsen zullen particuliere eigenaars het voorstel 
krijgen om een bomenrij, haag of houtkant aan te laten planten langs wegen of perceelsgrenzen. Deze 
eigenaars krijgen hiervoor subsidies. De uitvoering is voorzien in 2006. 

Eigenaars van domeinen in het projectgebied die hierover meer informatie wensen, kunnen contact opne-
men met Stijn Hermans op het telefoonnummer 011/29.87.77.

De meeste maatregelen situeren zich in Opitter, 
maar ook in Tongerlo worden werken gepland. 
Zo zal het dorpsplein van Tongerlo volledig ver-
nieuwd worden. Voor het pleintje moet er nog 
een ontwerpopdracht worden uitgeschreven.
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De geplande werken zijn voor Opitter een zeer belangrijk 
gegeven omdat de mooie omgeving van de Pollismolen, het 
kasteelpark, het Itterdal, de nieuwe school, de Wissel en de 
verkaveling van het Dreelveld een schitterend geheel gaan 
vormen. Met de toekomstige verfraaiing van het Itterplein en 
de Maaseikerbaan zal Opitter een volledig nieuw en gezellig 
uitzicht krijgen.
In een volgende fase komen dan ook nog eens de fietspa-
den langs de Opitterkiezel en de Maaseikerbaan aan bod.
Opitter wordt een leefgemeenschap aan de Itterbeek, die 
in het voorliggende project een belangrijke functie krijgt. 
Zoals in mijn toekomstbrief vermeld zal voor groot Bree 
en uiteraard ook voor Opitter water een “blauwe” draad 
vormen.  Wonen en leven rondom de Itterbeek is hier een 
mooi voorbeeld van. 

Beste inwoners, u heeft iets langer dan verhoopt op de 
herinrichting van Opitter moeten wachten. Het resultaat zal 
echter de moeite zijn. Uiteraard komen er bij deze werken 
ook wat ongemakken kijken. We vragen u hiervoor begrip.
Het stadsbestuur is de Vlaamse Landmaatschappij bijzon-
der erkentelijk omdat ze in samenwerking met de stad, de 
provincie Limburg en het Regionaal Landschap Kempen  
en Maasland deze 
omvangrijke werken 
gaat uitvoeren. Bree en 
vooral Opitter zullen er 
wel bij varen.

Jaak Gabriels
Burgemeester 
van Bree

Itterbeek als blauw lint

itterplein vlasroterbeek

dorpsplein tongerlo

beplantingswerken

Dit project wordt medegefinancierd door 
Europa in het kader van het Europese 
plattelandsbeleid.
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park itterdal

Het kasteelpark Itterdal is aangelegd volgens de principes van een Engels landschapspark. 
De vijvers en karakteristieke oude bomen tonen aan dat hier vroeger een kasteel stond.
Bij de herinrichting gaat de aandacht uit naar de versterking van de natuurwaarden en de 
uitbouw van het educatieve en recreatieve luik. Concreet betekent dit dat we aan de cafe-
taria een groot terras met speeltuin zullen uitbouwen. Ook de tuin aan de cafetaria wordt 
hersteld met symmetrische haagstructuren in buxus, met daarbinnen lavendel. De vijver aan 
het terras wordt vergroot. Op het terras zal je een dieptezicht krijgen tot achteraan het park, 
want de jonge eiken in het park worden gekapt.

Wandelverbindingen

De Wissel wordt ingericht als centrale vertrekplaats voor de wandelingen en fietstochten 
en krijgt een ruim parkeerterrein. Hier staat een centraal infobord met verwijzingen naar de 
twee startplaatsen van de wandelgebieden in de Pollismolen en Solterheide. Deze laatste 
twee startplaatsen worden trouwens op dezelfde wijze ingericht als het vertrekpunt aan de 
Wissel. Ook de toegangsdreef naar de Pollismolen wordt in een nieuw kleedje gestoken en 
krijgt een verharding in kasseien.
Een nieuwe wandelverbinding langs de Itterbeek, verbindt de Wissel met het centrum van 
Tongerlo. Deze verbinding sluit aan op de nieuwe verkaveling ’t Dreelveld. De fietsers wor-
den ter hoogte van de steenkapperij in de Tongerlostraat afgeleid naar deze nieuwe verbin-
ding. Zo kunnen ze veilig oversteken aan de Wissel. 

Tussen de verkaveling 't Dreelveld en de Itterbeek wordt een groene 
ruimte ingericht die zal fungeren als landschappelijke buffer en rustpunt 
langsheen het wandelnetwerk. 
De Schaagterziep, die parallel loopt met de Itterbeek zal worden herin-
gericht. Momenteel is dit een open gracht waar nog enkele woningen 
in lozen. Deze huizen worden aangesloten op de riolering. Het voorste 
deel van de Schaagterziep wordt in ere hersteld en meanderend door 
het gebied heraangelegd. Bovendien wordt het verbreed en krijgt het 
zacht hellende oevers.

De Wissel en de parking voor de nieuwe school

De Wissel vormt de kern van Opitter en ligt op het kruispunt van twee belangrijke structuurbepalende elementen: de Itterbeek en de Opitterkiezel.
De Itterbeek loopt als een blauwe ader door het projectgebied. Het concept van het hele inrichtingsproject is hier rond opgebouwd. Aan de Wissel 
komt een startplaats voor de wandelingen met verbindingen langs de Itterbeek richting Tongerlo enerzijds en doorheen het park Itterdal richting 
de Pollismolen en het wandelgebied “Solterheide” anderzijds. Zo kan je de streek beter leren kennen. Ook de fietsers kunnen vanuit de Wissel 
gemakkelijk aan hun tocht beginnen. 

De parking van de Wissel en voor het nieuwe schoolgebouw worden zodanig heringericht dat ze vanuit het straatbeeld één geheel vormen. De par-
king aan de Wissel doet ook dienst als “kiss and ride"-zone voor de school. De parking is ruim genomen zodat de ouders die hun kinderen met de 
wagen naar school brengen hier eventjes kunnen stationeren. Zo kunnen de kinderen veilig in- en uitstappen zonder opstopping van het verkeer op 
de Opitterkiezel. Een verkeersbrigadier zorgt ervoor dat de fietsers en voetgangers voor en na schooltijd de Opitterkiezel veilig kunnen oversteken. 
De parking voor het schoolgebouw is alleen toegankelijk voor onderwijzend personeel en gemeentepersoneel.
Het grasveld op de Wissel wordt heraangelegd en doet dienst als multifunctionele ruimte. Het kan bij grotere evenementen ook gebruikt worden 
als parking.

De zone tussen de pastorij, het kerkhof en de Itterbeek wordt cultuurhistorisch hersteld door een nieuwe aftakking van de Itterbeek te creëren. Deze 
aftakking is een reconstructie van de vroegere loop en heeft ook een ecologische rol als paaiplaats1 voor vissen. 
In een latere fase staan ook de restauratie van de pastorij en de herinrichting van de pastorijtuin op het programma. Voor de pastorij komt er een 
nieuw brugje en zijn ook enkele parkings voorzien.

Aanvang van de werken
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De pollismolen

De Pollismolen verdient nog weinig uit-
leg. Waarschijnlijk heb je er zelf al eens 
een wandelingetje gemaakt. Toch voor-
ziet het nieuwe inrichtingsplan ook hier 
enkele ingrepen. Rondom de weide en 
de parking komt een nieuwe haag. Zo 
vormen ze een geheel. De zieke en dode 
hoogstamfruitbomen op de parking en 
de naastliggende weide worden vervan-
gen door oude fruitrassen. De hoogstam-
boomgaard wordt opengesteld voor ieder-
een. Bovendien krijgen die fruitbomen 
ook een naambordje, zodat je weet welk 
soort fruit je kan proeven. 

Aanvang van de werken

najaar 2005

1 Als vissen zich voortplanten, dan noemen 
we dat 'paaien'. Een vispaaiplaats is dus een 
plaats waar vissen in ideale omstandigheden 
kunnen paaien. Vissen hebben hiervoor rustig, 
ondiep water nodig, liefst met enkele planten-
rijke plekjes en zacht hellende oevers.
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Momenteel is het park niet zichtbaar vanaf het fietsroutenetwerk langs de Opstraat. Om de recreanten te lokken is het belangrijk dat fietsers een beter zicht krijgen op het park en de cafe-
taria. Daarom zullen er enkele struiken en bomen verdwijnen.
De oevers van beide vijvers worden natuurtechnisch heringericht. Tussen de twee vijvers en aan de inlaat van de Itterbeek in de vijver komen vistrappen. Vistrappen maken het de stroom-
opwaarts zwemmende vissen mogelijk om de stuw aan de kasteelmolen te overbruggen. Zo kunnen ze migreren naar en paaien in het stroomopwaarts gelegen gebied. 
Ook de herstelling van het rad en het stuwwerk van de kasteelmolen staat op het programma. Ze zullen daarna ongetwijfeld een blikvanger zijn bij een wandeling door het park.

Een houten pad over de moeraszone aan de vijver zorgt ervoor dat ook deze zone toegankelijk is. Dit knuppelpad nodigt uit om over het moeras te lopen. 
Momenteel zijn de vijvers dichtgeslibd (o.a. door bladval, ...). Hierdoor zijn de vijvers ecologisch niet zo interessant. Tijdens de inrichtingswerken zal dit slib 
geruimd worden. Bovendien zal het bosbestand in de omgeving van de vijvers gedund worden. Voornamelijk Amerikaanse eiken worden gekapt.
Ook de zieke, oude Amerikaanse eikendreef achteraan het park wordt gekapt en – zoals de dreef naar de Pollismolen – vervangen door een lindedreef. Zo 
vormen beide dreven een aansluitend geheel met elkaar. Vanuit deze dreef is er een verlichtingsas door het park met als eindpunt een verlichte fontein in 
de vijver.

De toegangen vanuit de Roodakkerstraat krijgen een uniforme inrichting. Leuk is ook dat er ruimte voorzien is voor een kleine 
speeltuin bij de nieuwe verkaveling. 
In het park wordt het bomenbestand gedund om meer lichtinval te krijgen. De padenstructuur wordt verbeterd en 
enkele overbodige paden verdwijnen. In het park worden geen vuilnisbakken voorzien, omdat er van het principe 
wordt uitgegaan dat de vervuiler verantwoordelijk is voor zijn eigen afval, en het terug mee naar huis neemt. 
Zo wordt de verantwoordelijkheid voor een proper park gelegd bij de bezoekers. 
Op enkele strategische plaatsen komen zitbanken om te genieten van het gerenoveerde park. Enkele 
merkwaardige bomen worden in de kijker gezet door grondspots.
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park itterdal

Het kasteelpark Itterdal is aangelegd volgens de principes van een Engels landschapspark. 
De vijvers en karakteristieke oude bomen tonen aan dat hier vroeger een kasteel stond.
Bij de herinrichting gaat de aandacht uit naar de versterking van de natuurwaarden en de 
uitbouw van het educatieve en recreatieve luik. Concreet betekent dit dat we aan de cafe-
taria een groot terras met speeltuin zullen uitbouwen. Ook de tuin aan de cafetaria wordt 
hersteld met symmetrische haagstructuren in buxus, met daarbinnen lavendel. De vijver aan 
het terras wordt vergroot. Op het terras zal je een dieptezicht krijgen tot achteraan het park, 
want de jonge eiken in het park worden gekapt.

Wandelverbindingen

De Wissel wordt ingericht als centrale vertrekplaats voor de wandelingen en fietstochten 
en krijgt een ruim parkeerterrein. Hier staat een centraal infobord met verwijzingen naar de 
twee startplaatsen van de wandelgebieden in de Pollismolen en Solterheide. Deze laatste 
twee startplaatsen worden trouwens op dezelfde wijze ingericht als het vertrekpunt aan de 
Wissel. Ook de toegangsdreef naar de Pollismolen wordt in een nieuw kleedje gestoken en 
krijgt een verharding in kasseien.
Een nieuwe wandelverbinding langs de Itterbeek, verbindt de Wissel met het centrum van 
Tongerlo. Deze verbinding sluit aan op de nieuwe verkaveling ’t Dreelveld. De fietsers wor-
den ter hoogte van de steenkapperij in de Tongerlostraat afgeleid naar deze nieuwe verbin-
ding. Zo kunnen ze veilig oversteken aan de Wissel. 

Tussen de verkaveling 't Dreelveld en de Itterbeek wordt een groene 
ruimte ingericht die zal fungeren als landschappelijke buffer en rustpunt 
langsheen het wandelnetwerk. 
De Schaagterziep, die parallel loopt met de Itterbeek zal worden herin-
gericht. Momenteel is dit een open gracht waar nog enkele woningen 
in lozen. Deze huizen worden aangesloten op de riolering. Het voorste 
deel van de Schaagterziep wordt in ere hersteld en meanderend door 
het gebied heraangelegd. Bovendien wordt het verbreed en krijgt het 
zacht hellende oevers.

De Wissel en de parking voor de nieuwe school

De Wissel vormt de kern van Opitter en ligt op het kruispunt van twee belangrijke structuurbepalende elementen: de Itterbeek en de Opitterkiezel.
De Itterbeek loopt als een blauwe ader door het projectgebied. Het concept van het hele inrichtingsproject is hier rond opgebouwd. Aan de Wissel 
komt een startplaats voor de wandelingen met verbindingen langs de Itterbeek richting Tongerlo enerzijds en doorheen het park Itterdal richting 
de Pollismolen en het wandelgebied “Solterheide” anderzijds. Zo kan je de streek beter leren kennen. Ook de fietsers kunnen vanuit de Wissel 
gemakkelijk aan hun tocht beginnen. 

De parking van de Wissel en voor het nieuwe schoolgebouw worden zodanig heringericht dat ze vanuit het straatbeeld één geheel vormen. De par-
king aan de Wissel doet ook dienst als “kiss and ride"-zone voor de school. De parking is ruim genomen zodat de ouders die hun kinderen met de 
wagen naar school brengen hier eventjes kunnen stationeren. Zo kunnen de kinderen veilig in- en uitstappen zonder opstopping van het verkeer op 
de Opitterkiezel. Een verkeersbrigadier zorgt ervoor dat de fietsers en voetgangers voor en na schooltijd de Opitterkiezel veilig kunnen oversteken. 
De parking voor het schoolgebouw is alleen toegankelijk voor onderwijzend personeel en gemeentepersoneel.
Het grasveld op de Wissel wordt heraangelegd en doet dienst als multifunctionele ruimte. Het kan bij grotere evenementen ook gebruikt worden 
als parking.

De zone tussen de pastorij, het kerkhof en de Itterbeek wordt cultuurhistorisch hersteld door een nieuwe aftakking van de Itterbeek te creëren. Deze 
aftakking is een reconstructie van de vroegere loop en heeft ook een ecologische rol als paaiplaats1 voor vissen. 
In een latere fase staan ook de restauratie van de pastorij en de herinrichting van de pastorijtuin op het programma. Voor de pastorij komt er een 
nieuw brugje en zijn ook enkele parkings voorzien.

Aanvang van de werken
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De pollismolen

De Pollismolen verdient nog weinig uit-
leg. Waarschijnlijk heb je er zelf al eens 
een wandelingetje gemaakt. Toch voor-
ziet het nieuwe inrichtingsplan ook hier 
enkele ingrepen. Rondom de weide en 
de parking komt een nieuwe haag. Zo 
vormen ze een geheel. De zieke en dode 
hoogstamfruitbomen op de parking en 
de naastliggende weide worden vervan-
gen door oude fruitrassen. De hoogstam-
boomgaard wordt opengesteld voor ieder-
een. Bovendien krijgen die fruitbomen 
ook een naambordje, zodat je weet welk 
soort fruit je kan proeven. 

Aanvang van de werken

najaar 2005

1 Als vissen zich voortplanten, dan noemen 
we dat 'paaien'. Een vispaaiplaats is dus een 
plaats waar vissen in ideale omstandigheden 
kunnen paaien. Vissen hebben hiervoor rustig, 
ondiep water nodig, liefst met enkele planten-
rijke plekjes en zacht hellende oevers.
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Momenteel is het park niet zichtbaar vanaf het fietsroutenetwerk langs de Opstraat. Om de recreanten te lokken is het belangrijk dat fietsers een beter zicht krijgen op het park en de cafe-
taria. Daarom zullen er enkele struiken en bomen verdwijnen.
De oevers van beide vijvers worden natuurtechnisch heringericht. Tussen de twee vijvers en aan de inlaat van de Itterbeek in de vijver komen vistrappen. Vistrappen maken het de stroom-
opwaarts zwemmende vissen mogelijk om de stuw aan de kasteelmolen te overbruggen. Zo kunnen ze migreren naar en paaien in het stroomopwaarts gelegen gebied. 
Ook de herstelling van het rad en het stuwwerk van de kasteelmolen staat op het programma. Ze zullen daarna ongetwijfeld een blikvanger zijn bij een wandeling door het park.

Een houten pad over de moeraszone aan de vijver zorgt ervoor dat ook deze zone toegankelijk is. Dit knuppelpad nodigt uit om over het moeras te lopen. 
Momenteel zijn de vijvers dichtgeslibd (o.a. door bladval, ...). Hierdoor zijn de vijvers ecologisch niet zo interessant. Tijdens de inrichtingswerken zal dit slib 
geruimd worden. Bovendien zal het bosbestand in de omgeving van de vijvers gedund worden. Voornamelijk Amerikaanse eiken worden gekapt.
Ook de zieke, oude Amerikaanse eikendreef achteraan het park wordt gekapt en – zoals de dreef naar de Pollismolen – vervangen door een lindedreef. Zo 
vormen beide dreven een aansluitend geheel met elkaar. Vanuit deze dreef is er een verlichtingsas door het park met als eindpunt een verlichte fontein in 
de vijver.

De toegangen vanuit de Roodakkerstraat krijgen een uniforme inrichting. Leuk is ook dat er ruimte voorzien is voor een kleine 
speeltuin bij de nieuwe verkaveling. 
In het park wordt het bomenbestand gedund om meer lichtinval te krijgen. De padenstructuur wordt verbeterd en 
enkele overbodige paden verdwijnen. In het park worden geen vuilnisbakken voorzien, omdat er van het principe 
wordt uitgegaan dat de vervuiler verantwoordelijk is voor zijn eigen afval, en het terug mee naar huis neemt. 
Zo wordt de verantwoordelijkheid voor een proper park gelegd bij de bezoekers. 
Op enkele strategische plaatsen komen zitbanken om te genieten van het gerenoveerde park. Enkele 
merkwaardige bomen worden in de kijker gezet door grondspots.
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Momenteel ondergaat Opitter een bebouwingsdruk waarbij 
de open ruimten worden aangesneden. De dorpskern bezit 
nog wel een landelijke uitstraling, maar in het landelijk 
gebied is er weinig landschappelijke samenhang. 
De Opitterkiezel doorsnijdt de dorpskern en legt een zware 
druk op de verkeersleefbaarheid.
Op bovenstaande kaart van het nieuwe inrichtingsplan 
Opitter kan je duidelijk zien dat de dorpspleintjes de Wissel 
en het Itterplein een nieuwe inrichting krijgen, net zoals 
de drie groenzones (het park Itterdal, de omgeving rond 
de Pollismolen en de zone langs de Itterbeek die grenst 
aan de verkaveling ’t Dreelveld). Ook de leefbaarheid rond 
de drukke Opitterkiezel van Bree naar Neeroeteren wordt 
sterk aangepakt. 
Momenteel worden er door de afdeling Wegen en de stad 
Bree plannen uitgewerkt voor een veilige oversteekplaats 
in de schoolomgeving en de heraanleg van de fietspaden 
langs de Opitterkiezel en de Maaseikerbaan. 

De herinrichtingswerken worden opgesplitst in vier fases. 
Hierover lees je verder meer. Dit najaar gaan de werken 
aan de Pollismolen (fase 1) en de Wissel (fase 2) van 
start.
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Beste inwoner van Opitter

Zoals u wellicht nog weet, zal Opitter de 
volgende jaren een grondige facelift onder-
gaan. In het voorjaar van 2002 hebben wij u 
tijdens een infoavond een eerste voorstelling 
gegeven over de maatregelen van het inrich-
tingsplan Opitter. Omdat deze voorstellen 
positief onthaald werden, heeft de Vlaamse 
Landmaatschappij in samenspraak met de 
stad Bree deze voorstellen vertaald in een 
inrichtingsplan waarbij de Itterbeek als een 
blauw lint door het dorp loopt. 
Dit inrichtingsplan maakt deel uit van het 
landinrichtingsproject Noordoost-Limburg en 
steunt op drie doelstellingen. Het combineert 
de zorg voor een leefbaar dorp en de zorg 
voor natuurbehoud met een verbetering van 
het integraal waterbeheer. 

Wat wordt heringericht?

De itterbeek in Opitter
een blauw lint door het dorp

	 	 Communicatie-
Hoofd	Landinrichting	 Projectleider	 verantwoordelijke
Wim Vandenrijt Stijn Hermans Annick Serdons
tel.: 011/29.87.85 tel.: 011/29.87.77 tel.: 011/29.87.23

Meer informatie:
Vlaamse Landmaatschappij Limburg
Koningin Astridlaan 10
3500 Hasselt

tel.: 011/29.87.00 
fax: 011/29.87.99
website: www.vlm.be

Elk landinrichtingsproject in Vlaanderen kreeg, als symbool, een 
icoontje toegewezen. Daarvoor werd telkens een plantensoort 
gebruikt, die typisch is voor het projectgebied. Voor Noordoost-
Limburg verwijst het icoontje naar het blad van de zomereik.

Redactie: Vlaamse Landmaatschappij, september 2005 
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Andere maatregelen inrichtingsplan Opitter
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Het Itterplein wordt, samen met de heraanleg van de 
Opitterkiezel (doortocht), in een nieuw kleedje gestoken. Een 
studiebureau werkt op dit moment de ontwerpopdracht hier-
voor uit. Belangrijkste maatregelen zijn de aanleg van nieuwe 
fietspaden langs de Opitterkiezel van Bree tot Neeroeteren 
en een veiligere oversteekplaats aan de nieuwe school aan 
de Wissel.

In de vallei van de Vlasroterbeek, aan de 
Houbornstraat, heeft de Vlaamse Landmaatschappij 
2 hectare natuurgebied aangekocht. Deze vallei 
bevat een waardevolle ecologische structuur door 
haar ligging op de steilrand van het Kempisch pla-
teau en het kwelwater wat hier naar boven komt. 
Door de landschappelijke en botanische waarde 
van het gebied, wordt de inrichting afgestemd op 
de educatieve mogelijkheden voor de scholen in de 
onmiddellijke omgeving.

- Veertig landbouwbedrijven hebben meegewerkt 
aan de ‘erfbeplantingsactie’. De laatste aanplan-
tingen zijn in het najaar van 2004 uitgevoerd. De 
beplantingen op het erf van landbouwbedrijven 
zorgen voor een groenere leefomgeving en inkle-
ding van het bedrijf. Ook bij jou in de buurt zal je 
zeker en vast een landbouwbedrijf herkennen dat 
heeft meegewerkt aan de actie.

 Ook voor de eigenaars van de vele cultuurhistorische relicten (kapelletjes, watermolens) in het project-
gebied is er de mogelijkheid om hun erfgoed met inheemse beplanting te verfraaien. Deze actie vindt 
plaats in 2006. De eigenaars krijgen hiervoor subsidies.

- De wandelverbindingen, die hierboven uitvoerig zijn besproken, liggen naast de Itterbeek. De achtertuin-
tjes zijn dan zichtbaar. Om deze tuinen qua plantenkeuze op elkaar af te stemmen en een éénvormig 
en landschappelijk uitzicht te geven, krijgen de betrokkenen de mogelijkheid om hun tuin uitgevend op 
de beekvallei op vrijwillige basis te (laten) beplanten met inheems plantgoed. De betrokkenen worden 
hierover geïnformeerd en de geïnteresseerden komen in aanmerking voor een subsidie. Deze actie 
loopt in het najaar van 2006. 

- Op strategische en landschappelijk verantwoorde plaatsen zullen particuliere eigenaars het voorstel 
krijgen om een bomenrij, haag of houtkant aan te laten planten langs wegen of perceelsgrenzen. Deze 
eigenaars krijgen hiervoor subsidies. De uitvoering is voorzien in 2006. 

Eigenaars van domeinen in het projectgebied die hierover meer informatie wensen, kunnen contact opne-
men met Stijn Hermans op het telefoonnummer 011/29.87.77.

De meeste maatregelen situeren zich in Opitter, 
maar ook in Tongerlo worden werken gepland. 
Zo zal het dorpsplein van Tongerlo volledig ver-
nieuwd worden. Voor het pleintje moet er nog 
een ontwerpopdracht worden uitgeschreven.
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De geplande werken zijn voor Opitter een zeer belangrijk 
gegeven omdat de mooie omgeving van de Pollismolen, het 
kasteelpark, het Itterdal, de nieuwe school, de Wissel en de 
verkaveling van het Dreelveld een schitterend geheel gaan 
vormen. Met de toekomstige verfraaiing van het Itterplein en 
de Maaseikerbaan zal Opitter een volledig nieuw en gezellig 
uitzicht krijgen.
In een volgende fase komen dan ook nog eens de fietspa-
den langs de Opitterkiezel en de Maaseikerbaan aan bod.
Opitter wordt een leefgemeenschap aan de Itterbeek, die 
in het voorliggende project een belangrijke functie krijgt. 
Zoals in mijn toekomstbrief vermeld zal voor groot Bree 
en uiteraard ook voor Opitter water een “blauwe” draad 
vormen.  Wonen en leven rondom de Itterbeek is hier een 
mooi voorbeeld van. 

Beste inwoners, u heeft iets langer dan verhoopt op de 
herinrichting van Opitter moeten wachten. Het resultaat zal 
echter de moeite zijn. Uiteraard komen er bij deze werken 
ook wat ongemakken kijken. We vragen u hiervoor begrip.
Het stadsbestuur is de Vlaamse Landmaatschappij bijzon-
der erkentelijk omdat ze in samenwerking met de stad, de 
provincie Limburg en het Regionaal Landschap Kempen  
en Maasland deze 
omvangrijke werken 
gaat uitvoeren. Bree en 
vooral Opitter zullen er 
wel bij varen.

Jaak Gabriels
Burgemeester 
van Bree

Itterbeek als blauw lint

itterplein vlasroterbeek

dorpsplein tongerlo

beplantingswerken

Dit project wordt medegefinancierd door 
Europa in het kader van het Europese 
plattelandsbeleid.


