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Tabel Maatregelen per deelgebied, Mei 2014 



Gooik, maatregelen deelgebied 1

id WAAR maatregel motivering opmerking

1 Neigembos tweesporenbeton heraanleg 

middenstuk (vervangen door fijner 

grind en teelaarde) + open grasberm, 

ong. 2 m breed waar oa de 

elektriciteitspalen in staan 

middenberm nu te grof waardoor 

onnatuurlijke landschappelijke 

inkleding

2 Neigembos bosuitbreiding strook minimaal 20m 

(boszoom op afhellende rand met 

overgang grazig-struik-boom)

versterken bosstructuur habitatgebied 

Neigembos

bosrand heeft een bredere functie dan 

enkel landschappelijk. Oa Inspoeling 

helling landbouwperceel voorkomen + 

typische zoomvegetatie en fauna / op 

gewestplan is dit groengebied, 

eventueel gedeelte dat overblijft als 

landbouwgrond veranderen naar Geel

2bis Neigembos  bosuitbreiding strook 20m (boszoom) versterken bosstructuur habitatgebied 

Neigembos

3 Neigembos vlakvormige natuur, verwijdering 

vakantiehuisje

vlakje met ecologisch belang (oa 

aanwezigheid 2 soorten goudveil), 

versterken bosstructuur habitatgebied 

Neigembos

4en 

4b

Neigembos herstel hoogstamboomgaard en 

herstel heideschraal grasland

versterken habitatgebied Neigembos in overheidseigendom (uitbreiding 

habitatgebied Neigembos)

5 vallei 

Prindaelbeek

Natuurlijke overstromingsgebied 

(NOG) vlakje met ecologisch belang / 

verwijdering inbuizing + 

hermeandering prindaelbeek + 

oplossen vismigratieknelpunt (bij 

aansluiting neigembos)

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

beheer zal mogelijk door de provincie 

kunnen gebeuren in de toekomst, kan 

eventueel via beheerlandbouw / 

schaapsherder / NP / …

6 Vallei 

Prindaelbeek

Natuurlijk overstromingsgebied: 

ecologische inrichting Prindaelbeek als 

NOG + hermeandering door 

deflectoren + vismigratieknelpunten 

wegwerken

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

6tris Vallei 

Prindaelbeek

vaste kavel perceel kan wellicht in 

landbouwgebruik blijven, ligt wat 

hoger en zal zelden nodig zijn als 

uitbreiding NOG 

6bis Vallei 

Prindaelbeek

Prindaelbeek andere bedding laten 

volgen (hermeandering + inrichting als 

NOG) + duiker vervangen door brug

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur



7 Neigembos aanpassen + heropenen JT TW belangrijke nog gesloten trage weg 

van parking Neigembos naar vallei 

Prindaalbeek, opgenomen in netwerk 

Gooik 2009

7tris weiland 

Neigembos

af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

7bis weiland 

Neigembos

af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

8 weiland 

Neigembos

aanbeveling behoud weiland, voorstel 

aan RO om niet op te nemen in RUP

weidelandschap verdient de voorkeur 

boven bosuitbreiding

8bis weiland 

Neigembos

af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

10bis 3-Egyptenbaan af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouwer

10 Bettestraat-

vallei 

prindaelbeek

herstel bedding trage weg + herstel 

landschapselementen naast trage weg 

(oa knotwilgen)

opwaardering TW

11 Vallei 

Prindaelbeek

NOG, ecologisch waardevol grasland natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur + bewaren 

ecologishe waardevol grasland

11bis Vallei 

Prindaelbeek

NOG, ecologische inrichting 

prindaelbeek (incl. hermeandering) + 

erosiebuffer ter hoogte van 

woestijnstraat + oplossen 

vismigratieknelpunt + oplossen 

lozingspunt

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

12 Vallei 

Prindaelbeek

Vaste kavel maximale kansen voor behoud 

waardevolle bosstructuur vallei 

prindaelbeek

13 Vallei 

Prindaelbeek

talud andere kant weg beplanten met 

hakhout

kleinschalig landschap versterken

14 Vallei 

Prindaelbeek

nieuw tracé TW op scheiding tussen 

valleistructuur en landbouwgebied 

Verbinding tussen letterbeekstraat en 

Woestijnstraat en verdere ontsluiting 

vallei Prindaelbeek

15 Vallei 

Prindaelbeek

NOG, herinrichten vallei ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur + versterken 

landschappelijke structuur

16en 

16bis

Vallei 

Prindaelbeek

inrichting als NOG met inbegrip van 

ecologisch waardevolle moeraszone / 

trage weg over knuppelpad 

natuurlijke waterbuffering + 

ecologische verbindingsfunctie tussen 

grote eenheden natuur

18 Vallei 

Prindaelbeek

nieuw tracé TW op ong. 3 m van de 

beek (ecologische buffer), meer 

oostelijk aansluitend op bestaande 

trage weg

wandelverbinding valleistructuur 

Prindaelbeek, ook als beheerweg NOG

18bis 3-Egyptenbaan af te schaffen NZ JT TW rechtszekerheid landbouw



19 3-Egyptenbaan beplanting Talluds, aan noordkant 

percelen kan dit zeker houtig

versteviging taluds (erosieprobleem) + 

aankleding landschap

20 H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

nieuw tracé TW + houtkant verlengen 

naast TW

nieuw traject van Woestijnkapel naar 

Den Haas,  rekening houdend met 

huiskavels en naast bestaande 

waardevolle landschapselementen 

(vooral houtkanten) / 

noord-zuidverbinding is 

herverkavelingsafhankelijk

20tris H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

herstel HSBG achter kapel cultuurhistorisch landschapselement

21 H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

behoud en versterken tallud, 

eventueel enkele solitaire bomen. 

(eigendoms en beheersituatie nog uit 

te klaren

versterken landschap

22 H.Kr. Kap naar 

Hbg Haas

Bosje aan Den Haas, beter inrichten 

als speelbosje met bescherming van 

ecologisch kwetsbare delen,

 nu deels als 'toilet' gebruikt

22bis akkergebied Hbg 

Haas

site De Haas, site aantrekkelijker 

maken met eventueel boomgaard + 

speelweide ipv parking

23 akkergebied Hbg 

Haas

open berm langs trage weg (oostzijde 

ong 3m)

voorzien van 

landbouwtoegankelijkheid

24 akkergebied Hbg 

Haas

afschaffen losweg rationalisering kavels

25 akkergebied Hbg 

Haas

EBM. talluds met beplanting (vb 

meidoorn) als grens tussen kavels, 

plaats afhankelijk van de 

herverkaveling

EB

27 akkergebied Hbg 

Haas

brede grazige berm naast 

landbouwontsluitingsweg

akkerfauna/ akkerflora

28 Vallei 

Prindaelbeek

opwaardering bronzone

28bis vallei 

Prindaelbeek

opwaardering bronzone

30 vallei 

prindaelbeek

af te schaffen JT TW netwerk in omgeving dens genoeg

33 3-Egyptenbaan herstel HSBG op privé-grond vrijwillige maatregel

33b 3-Egyptenbaan wildakkertjes op minder vruchtbare grond of zo veel 

mogelijk op verloren hoekjes, 

wointervoedsel akkervogels

35 EBM grazige strook met struikjes opgenomen in EBP gemeente



36 akkergebied Hbg 

Haas

wijngaardbosstraat wegverharding 

aanpassen naar 2-sporenbeton, (nu 

steenslag) met grazige berm aan 

noordkant 

nu heel stoffig bij droog weer min 1m betonstroken, zodat je er bv 

met een fietskar op kan rijden // 

rekening houden met afstromend 

water

37bis akkergebied Z 

van Bosstraat

hoekje opgaande hoge begroeiing landschappelijk + betere perceelsvorm

37 akkergebied Z 

van Bosstraat

zuidkant weg: berm om talud te 

verstevigen, beplanting zowel 

opgaand groen als grasachtig / 

noorkant weg: grazige erosieberm aan 

deel dat in akkerbouw ligt + gracht 

vermijden dat talud wordt afgeploegd  

EBM noordkant weg

38 Hof Wijngaard, Z 

van Bosstraat

af te schaffen NZ JT TW rationalisatie landbouw

39 N Hbg Krekelhof aanduiding steentijdkampement, 

erosiebestrijding/faunarand

wellicht geen beïnvloeding voor 

toekomstig landbouwgebruik

40 Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

nieuwe trage weg met grazige open 

berm in landschappelijk verlengde van 

de houtkanten van de vallei

landbouwontsluiting en 

erosiebestrijding

40bis Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

nieuwe trage weg met houtkant 

aansluitend op bestaande valleibossen 

meer oostelijk

40tris Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

bufferbeplanting beek

40qua

ter

Hof Wijngaard, 

N van Bosstraat

af te schaffen NZ JT TW 

42 Oude Geraardse 

Baan

herstel geroooide haag landschapsherstel

44c Oude Geraardse 

Baan

brugherstel

44d Oude Geraardse 

Baan

verdere beplanting Taluds met houtige 

gewassen (hakhoutbeheer)

ecologische motivering door Dieter? rekening houden met schaduw, dus 

ook meer onderscheid tussen hoge en 

lage beplanting, locatie voor eventueel 

hoogstam met doorkijk ter hoogte van 

stammen



44e Oude Geraardse 

Baan

EBM, grazige strook opgenomen in EBP

45 Oude Geraardse 

Baan

deels holle weg, op te waarderen (ook 

deel na holle weg eventueel enkel 

noord-kant, zie stippellijn)

46 Oude Geraardse 

Baan

knooppunt scherpe hoek behouden en 

inrichten als picknickplaats met aantal 

fruitbomen 

historisch kruispunt met weid uitzicht

47 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

brede grazige faunabermen ecologische compensatie akkerfauna

48a Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

heropenen JT TW, (half)verharding 

naast landbouwontsluiting ook 

aangepast aan galopmogelijkheden 

ruiters , gracht en berm inrichten als 

erosiebestrijding, 

48b Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

buffer langs gracht + historische trage 

weg

behoud bestaande toestand

48c Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

bareel voor gemotoriseerd vervoer ontmoediging om dit als doorgaande 

weg te gebruiken

48e Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

bestaande trage weg met 

groenelement (oude meidoornhaag) 

behouden en versterken

48d Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

houten wandelbrug in combinatie met 

doorwaadbare plaats paarden

oplossen knelpunt water op weg / in 

fuctie van gewenste mobiliteit (enkel 

recreatief)  

50b Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

af te schaffen weg, wellicht niet meer 

nodig als ontsluiting percelen

52 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

boszoom aan beide kanten naast 

bronbos

buffering bronbos

53 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

vaste kavel vaste percelen: natuurlijke percelen 

die mee de structuur van het 

brongebied vormen. 

valleirand aan ZO-zijde beplanten als 

houtkant

54 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

inrichting poel als erosiepoel (uitgang 

herstelde gracht 48)

EB

55 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

inrichting poel

57 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

vlakvormig natuurperceel met herstel 

natuurlijke loop waterloop  

natuurlijke loop beek is in het midden 

van het vochtige perceel // natuurlijke 

structuur doortrekken tot aan de weg

58 Oplombeek + 

zijvallei 

Hunselbeek

site met Walgracht: erfbeplanting 

en/of deels walgracht terug uitgraven

op vrijwillige basis, maatregelen 

afhankelijk van intersses eigenaar

uitgraven gracht zal enkel mogelijk zijn 

mits voorgaand archeologisch 

onderzoek en vergunning agentschap 

OE



60 Vallei 

Hunselbeek

openleggen waterloop hunselbeek / 

betonnen beschutting aan straatkant 

blijft ongewijzigd + oplossen 

vismigratieknelpunt

ecosysteem beek

61 Vallei 

Hunselbeek

natuurlijke profilering noord-oever ecosysteem beek

62 Vallei 

Hunselbeek

aanduiding ijskelders: advies aan privé-

persoon naar inrichting toe, ev. 

Vleermuis? 

63 Vallei 

Hunselbeek

fruitbomen langs openbaar domein landschap versterken

64 Vallei 

Hunselbeek

beplanting: opwaardering bestaand 

bosje + laten aansluiten op andere

opwaardering waardevol KLE

65 Vallei 

Hunselbeek

openbare waterloop met 3m buffer 

langs beide kanten (knotbomen of 

tallud met elzenhout)

landschap versterken

66 Vallei 

Hunselbeek

opwaardering broekbosje

68 kasteel 

Saffelberg

verbeteren bestaande 

landbouwontsluitingsweg

69 kasteel 

Saffelberg

landbouwontsluitingsweg met brede 

erosieberm, verharding aangepast aan 

galopmogelijkheden paarden, lokatie 

afhankelijk van huiskavel maar 

aansluitend op andere weg

opgenomen in EBP 

70en 

70bis

kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW netwerk in omgeving dens genoeg

71 kasteel 

Saffelberg

af te schaffen trage weg?

73a, 

b, c

kasteel 

Saffelberg

solitaire boom als landschapselement accentueren 'poort kasteel Saffelberg'

74 kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herorganiseren netwerk TW rond 

kasteeldomein

74b kasteel 

Saffelberg

verleggen toegangsweg landbouw doorlopende landbouwweg wellicht 

niet meer nodig na ruilverkaveling

75bis kasteel 

Saffelberg

opgaand groen ter hoogte van de 

populierenstraat (zuidelijk lang stuk en 

noordelijk korter stuk)

buffering (schoudering) talluds als 

versterking landschap

uitwijkmogelijkheden voor 

landbouwvoertuigen voorzien

76bis kasteel 

Saffelberg

Verdere uitbouw HSBG op privé-

domein, vrijwillige maatregel + 

inrichtingsvisie ijskelder met eigenaars 

bekijken

76 kasteel 

Saffelberg

erosiebestrijdingsmaatregel: grazige 

strook bovenaan talud + 

erosiebestrijdingspoel in hoek van 

perceel

EBP



77a kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77b kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77c kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77d kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

77 kasteel 

Saffelberg

af te schaffen NZ JT TW herstructurering wandelnetwerk rond 

kasteelpark

78 kasteel 

Saffelberg

groenelement op talud + behoud 

grasland + nieuwe trage 

wegverbinding



Gooik, maatregelen deelgebied 2: Gooik dorp en vallei Molenbeek met zijlopen

id WAAR maatregel motivering opmerking

1b kerkhofstraat 

molensite

oude molensite, voorstel infobord / 

fruitbomen op OD naast trage weg

terp niet meer duidelijk zichtbaar

1c kerkhofstraat 

molensite

afschaffen NZ JT TW rationalisering grondgebruik en 

wandelnetwerk dens genoeg

1a kerkhostraat 

molensite

historische holle weg naar 

windmolensite (molenweg), 

onverhard laten met aan beide kanten 

opgaande taludbeplanting + 

schoudering / enkele grote bomen niet 

in hakhout zetten 

historisch karakter / landschappelijke 

versteviging

2 kerkhofstraat 

molensite

Opwaardering HSBG op vrijwillige 

basis

op vrijwillige basis / versterken 

landschap

eventueel boomgaard in 

overheidshanden met 

haag/picknickplaats

3 kerkhofstraat 

molensite

verleggen en openstellen JT TW verbinding maken naar "poort 

Saffelberg"

4a, e, f, g Eeckelstraat - 

Groebe

afschaffen NZ JT TW

4b zijvalleitje achter 

Oude Cam

afschaffing NZ JT TW terhoogte 4b een mogelijk een insteek 

net achter huizen nodig als 

ontsluitingsweg
4c zijvalleitje achter 

Oude Cam

afschaffing NZ JT TW eerste deel (zuidkant) voorzien voor 

ontsluiting percelen, onstsluiting voor 

11?

7 zijvalleitje achter 

Oude Cam

openstellen historische trage weg die 

gedeeltelijk Caloomeersenbeek volgt, 

eerste stuk ontsluitingsweg landbouw 

(enkel eerste stuk is nu open) 

wandelverbinding van Oude Cam naar 

kerkhof en ter ontsluiting 'muziekbos' 

8 zijvalleitje achter 

Oude Cam

accentueren talud in het landschap 

met beplanting

aankleding landschap

9a zijvalleitje achter 

Oude Cam

Waardevol grasland en zeer 

erosiegevoelig

vaste kavel, os inrichting als 

natuurgebiedje tegen 'muziekbos'

ecologische waarde verder onderzoek

9b zijvalleitje achter 

Oude Cam

herwaardering bronbosje naast 

waardevol grasland en naast trage 

weg

te onderzoeken

9c zijvalleitje achter 

Oude Cam

recreatieve inrichting, bv 

avonturenparcour 

centrale ligging bij centrum met 

toegang via Oude Cam en via terreinen 

jeugdbeweging
10 c Gooikveld waardevol grasland inrichten als 

natuurgebiedje 

natuurlijk lint tussen bewoning

10 d Gooikveld vaste kavels : waardevol grasland indien buiten blok, is dit enkel een 

beleidsaanbeveling



10b Gooikveld herstel en aanpassing historisch tracé 

trage weg

functionele trage weg op voorstel 

dienst mobiliteit provincie, functionele 

verbinding van woonkern naar school 

/ gemeentehuis // aan 

Gooikeveldstraat is onteigening nodig 

van enkele meters achtertuin

10g Gooikveld bestendigen trage wegverbinding 

tussen bushalte N285 en centrum

functionele trage weg op voorstel 

dienst mobiliteit provincie / buiten 

blok is dit enkel een 

beleidsaanbeveling
11 zijvalleitje achter 

oude Kam

herstel waterloop Caloomeersenbeek 

van aan de bron + (gedeeltelijk) 

inbuizing vervangen door 

brugconstructies

landschaps- en ecologisch herstel

11b zijvalleitje achter 

oude Kam

oeverbeplanting waterloop accentueren waterloop tot in centrum beperkte of geen grondinname

13 Eeckelstraat - 

Groebe

Groebe ontsluitingsweg die overgaat 

in trage weg, te behouden en talud 

beplanten
15b Eeckelstraat - 

Groebe

restauratie kapelletje

14 Eeckelstraat - 

Groebe

juridisch tracé trage weg terug open 

stellen maar tracé aangepast rond 

privétuintje + inrichten als 

erosiebuffer

 maakt deel uit van grote oost-

westverbinding evenwijdig met vallei 

// herverkavelingsafhankelijk tracé

15 Eeckelstraat - 

Groebe

juridisch tracé trage weg terug open 

stellen + inrichten als erosiebuffer

 maakt deel uit van grote oost-

westverbinding evenwijdig met vallei 

// herverkavelingsafhankelijk tracé

16 Eeckelstraat - 

Groebe

vaste kavel: waardevol grasland verder onderzoek, intussen 

stukgespoten? 

17a, b, c, d Rozenbroekvallei vaste kavels: waardevol grasland verder onderzoek nodig //doorgang te 

tekenen op kaart ontsluiting perceel //

18 Rozenbroekvallei vaste kavels: waardevol grasland ook belangrijk om valleikarakter te 

bewaren

20b Eeckelstraat - 

Groebe

infopunt met zicht op archeologische 

site Rozenbroek (maatregel 20)

zichtpunt op archeologische site

20 Rozenbroekplateau aanduiding archeologische site als 

aandachtspunt in oa de 

herverkaveling, behoud 

landbouwactiviteit mits 

erosiebestrijding. 

kwetsbare archeologie site: romeinse 

nederzetting met zeer veel materiaal 

die nu door erosie dichter bij de opp 

ligt en aangeploegd wordt /sterk 

erosiegevoelige percelen / / visuele 

relatie met romeinse villa op 

Lombergveld (maatregel 24b 

deelgebied 4) dmv landmark bv. 

Romeinse uitkijktoren met educatieve  

informatie

mogelijk verder waarderend 

onderzoek na nuttig verklaring dmw 

archeologisch proefsleuvenonderzoek 

ifv specifieke 

beschermingsmaatregelen/ in 

maatregel zeker visuele relatie 

betrekken met andere sites en 

landschap / ! Bij ophoging zal de 

huidige teelaarde  NIET afgegraven 

mogen worden gezien de site dan 

blootgelegd wordt en vernield kan 

worden



20 c Rozenbroekplateau infopunt met zicht op archeologische 

site Rozenbroek (maatregel 20)

zichtpunt op archeologische site

22 Rozenbroekplateau solitaire eik behoud als 

landschapselement, omstandigheden 

verbeteren

is er slecht aan toe, verdichting door 

vee

23 Bergenbroek-vallei eenvoudige trage wandelweg nieuw 

tracé onderaan talud dat aansluit op 

trage weg maatregel 24  + 

talludbeplaning met enkele solitaire 

bomen

deel van wandellus vanuit herberg 

Krekelhof

24 Rozenbroekplateau ontsluitingsweg landbouw die 

gedeeltelijk behouden blijft als trage 

weg, noordelijk deel afschaffen

verder noordelijk kan deze 

ontsluitingsweg eventueel afgeschaft 

worden, indien dit voor herverkaveling 

wenselijk is. 

24b Rozenbroekplateau behoud en opwaardering trageweg-

tracé onderkant plateau en scheiding 

met hobby-landbouwpercelen + 

erosiestrook

van Rozenbroekvallei naar 

Bergenbroekvallei / erosiestrook is 

voorzien in EBP

25 Rozenbroekplateau verleggen toegang akker makkelijkere minder steile toegang

26 Rozenbroekplateau (hoofdzakelijk) nieuwe 

ontsluitingsweg landbouw die ook 

dienst doet als trage 

wandelverbinding, aan zuidkant 

ingegroend

deel van wandellus vanuit herberg 

Krekelhof, zeker ter hoogte van 

archeologische site is dit door middel 

van een grindweg in ophoging / indien 

als toegangsweg voor landbouw, dan 

wel serieuze ingrepen nodig aan 

aansluiting Rozenbroekstraat

27a Rozenbroekplateau erosiebestrijdingsmaatregel in de 

vorm van talud met grazige begroeiing

 plaats afhankelijk van herverkaveling, 

grens tussen 2 verschillende 

gebruikers //rechthoekige blokken 

maken evenwijdig met 26

27b Rozenbroekplateau erosiebestrijdingsstrook afwisselend 

houtig en grazig met zicht op 

landschap/ infopunt met zicht op 

archeologische site Rozenbroek 

(maatregel 20c)

naast trage weg en als bescherming 

van waardevolle graslandpercelen 

lager gelegen //rechte percelen maken 

en daarmee de erosiemaatregel 

dimensioneren (driehoek)

27c Rozenbroekplateau erosiebestrijdingspoel + 

erosiebestrijdingsstrook lindestraat

EBP

28 Bergenbroek-vallei vaste kavel: perceel behoud 

valleikarakter met boshyacinten

29 Bergenbroek-vallei nieuwe wandelverbinding op rand 

plateau met Bergenbroekvallei (van 

Krekelhof naar hof Ten Berg)

grens tussen akkerbouwplateau en 

vallei



29b Bergenbroek-vallei bijkomende taludbeplanting naast 

nieuwe wandelverbinding

versterken mooie taludbeplanting 

29c Bergenbroek-vallei afschaffen NZ JT TW moeilijk te behouden, door vertuinde 

percelen

29d Bergenbroek-vallei afschaffen NZ JT TW

30a Bergenbroek-vallei vaste kavel: Kwel / ruigte vaste kavels om valleikarakter te 

bewaren

30c Bergenbroek-vallei  boomgaard naast wandelpad restperceeltje tegen bebouwing dat 

moeilijker bereikbaar wordt voor de 

landbouw en minder vruchtbare grond 

(kleikop)

30b Bergenbroek-vallei vaste kavel: herstel HSBG op 

vrijwilluige basis 

boomgaardherstelplan uitwerken met 

plattelandsproject en vzw 

paddenbroek

32a Bergenbroek-vallei grasland met kwelzone: inbuizingen 

verwijderen, herstel brongebied, 

ecologisch herstel oever (dras-

plasoeverzone) + ingroening andere 

kant weg

enkel westelijk deel van het perceel uit 

oprivéeigendom ruilen? perceel is op 

die plaats gedraineerd. 

32b1, b2 Bergenbroek-vallei Berg en Broekbeek openleggen 

(verleggen tracé) door perceel met 

brugconstructies in plaats van duikers

ecologische verbinding tussen Berg-en 

Broekvallei en Molenbeek + 

voorkomen overstroming Hof ten Berg

32c Bergenbroek-vallei  hermeandering Berg-en-broekbeek verstevigen ecologische verbinding 

van bergenbroekvallei naar 

molenbeek

32d Bergenbroek-vallei bufferbekken wateroverlast voorkomen, oa Hof Ten 

Berg 

34a arboretum behoud juridisch tracé trage weg 

tussen arboretum en valleitje

enkel stukje kinderkensstraat bestaat 

al + stukje aan Bergenbroekstraat als 

ontsluitingsweg landbouw, naast 

arboretum nu niet toegankelijk

34e arboretum JT trage weg naast arboretum terug 

openstellen

34b arboretum aanpassing tracé trage weg + herstel 

poel met KLE's

privacy + als grens tussen 

akkerbouwgebied en valleigebied

34c1 arboretum stukje trage weg heropenen om extra 

verbinding naar Krekelhof te hebben 

nummer wijzigen

34c2 arboretum herstel historisch tracé trage weg van 

Kindekensstraat naar arboretum + 

houtkant op talud

volledig nieuw? / paadje op tallud 

gelegd(zowel eerste als tweede stukje)- 

akker kan dan aansluiten tot tegen 

paadje / indien gewenst kan dit pad als 

losweg gebruikt worden

34d f, g arboretum afschaffing NZ JT TW  in te richten als akkerbouwgebied



35e arboretum weide bovenaan in natuurbeheer ecologisch waardevol grasland met 

sterke reliefgradiënt

35a arboretum Herstel arboretum op vrijwillige basis 

In samenwerking met huidige 

eigenaar? 

in samenspraak met huidige eigenaars

35b arboretum ecologisch waardevolle moerassige 

vallei (kwelbos), elzenhout gefaseerd 

opnieuw in hakhout zetten

privé of eigendom overheid? 

35c arboretum vaste kavel: zijvalleitje Molenbeek met 

water uit kwelbos, 

landschapsversterking met tweede rij 

knotbomen

indien kwelbos als natguurgebied uit 

privéhanden gaat, dan ook eventueel 

dit perceel

35d arboretum boomgaardherstel bij voorkeur openbaar domein

36a 3-egypten ecologische verbinding kwelbos-

arboretum naar Prindaelvallei + 

nieuwe trage weg

belangrijke ecologische verbinding 

Prindaelbeekvallei naar 

Molenbeekvallei

36b 3-egypten taludbeplanting 3 egyptenbaan en 

Kindekensstraat (opgaand hakhout) + 

erosiestrook

belangrijke ecologische verbinding 

Prindaelbeekvallei naar 

Molenbeekvallei // belangrijk 

erosieknelpunt (EBP)

41 arboretum trage weg afschaffen maar talud 

inrichten als groenelement

versterken KLE (nog enkele bomen/ 

struiken aanwezig

42b 3-egypten afschaffen NZ JT TW

44 Ekelendries oude trage weg-tracé opnieuw 

inrichten als wandelweg + brongebied 

herinrichten (nu betonnen platen)

brongebied kan eventueel 

privéeigendom blijven als afspraken 

met eigenaar / gebruiker kunnen 

gemaakt worden

44b Ekelendries knuppelpad in duurzaam materiaal rand van moerasgebied / door 

knuppelpad vermijden we dat 

wandelaars in privéweide komen

45 Ekelendries hoekje ruigte waterrijk behoud, vaste kavel? Maar is dit intussen niet 

gecultiveerd?

inbuizingen langs de straat?  percelen 

wel gedraineerd (populieren gekapt 

in't midden?)

49 Vallei Molenbeek bosbuffer (=boszoom) tegen afspoeling hoger gelegen 

akkerperceel / ingericht als boszoom 

maar niet te hoog laten opschieten ifv 

schaduweffect

50a Vallei Molenbeek vaste kavel: perceel met belangrijke 

ecologische waarde

afstemming met eigenaar / gebruiker

50b Vallei Molenbeek vaste kavel: perceel met belangrijke 

ecologische waarde

afstemming met eigenaar / gebruiker



51 Terhagen fruitaanplant Kroonstraat OD

52 3-egypten landbouwontsluitingsweg ingegroend 

+ aansluiting gemaakt op andere 

landbouwontsluiting

53 3-egypten ecologische verbinding Prindael-

Molenbeek en Neigembos

exacte lokatie afhankelijk van 

herverkaveling en mogelijkheden op 

het terrein // veelal via erfbeplanting 

op vrijwillige basis

54 Terhagen waterbuffering Neigem: 

doorstroommoeras met goed beheerd 

rietland, omzoomd met knotwilgen (Z)

moerassig perceel nu drooggelegd met 

grachten 

54b Terhagen achterliggend perceel in botanisch 

beheer (BO), + KLE knotwilgen

vaste kavel

55 Terhagen HSBG boomgaard herstel op privé-

grond, vrijwillige, hier als schakel in 

ecologische verbinding

vaste kavel

56a, d Terhagen erosiestrook in akkerland, inplanting 

herverkavelingsafhankelijk

prioriteit EBP

56b, c Terhagen EBP: brede erosiebestrijdingsberm, 

grazige berm 

EBP

57a Terhagen ecologisch herstel achterliggend 

valleitje Paepenmeersebeek (= verder 

zetting ecologische verbinding)

privétuin, mogelijkheden bekijken 

samen met de eigenaar, vooral zone 

van ongeveer 10 m naast de beek is 

belangrijk / bekijken samen met 

deelgebied 5

57e Terhagen ecologisch herstel molenvijvers

57c Terhagen erosieberm met bomenrij (+ functie 

verder zetting ecologische verbinding)

doorkijkeffect landschap mogelijk met 

hogere bomen, maar opletten met 

schaduweffecten landbouw. (enkele 

bomen afgewssseld met struikgewas?)

58 Terhagen kleinschalige energievoorziening? te onderzoeken of dit de moeite loont 

en geen afbreuk doet aan 

cultuurhistorische 

58b Terhagen vismigratieknelpunt oplossen belangrijkste vismigratieknelpunt van 

heel Gooik!!!!

59 Terhagen openstellen JT TW naast historische 

hoeve

59b Terhagen toegangsweg walgrachtsite verbeteren 

(semiverhard met erosieberm)

EBP

59c Terhagen Brede erosiebestrijdingsberm + 

oeverbeplanting 

EBP

59d Terhagen Brede erosiebestrijdingsberm,  grazige 

berm met struikgewas

EBP, oeverbeplanting moet verder 

afkalven van oevers voorkomen

62b Terhagen omzetten weiland naar akkerbouw op die plaats, buiten de 

valleistructuur, logisch



62a Vallei Molenbeek nieuwe trage wandelweg van molen 

Terhagen naar walgrachthoeve 

strijland, incl. groenbuffer

ontsluiting Molenbeekvallei en deels 

als grens tussen ecologische buffer 

beek en akkerbouwgebied 

62c Vallei Molenbeek herstel  brugjes herstel goedkoper dan nieuw en goed 

mogelijk op die plaats

62d Vallei Molenbeek nieuw tracé wandelpad rationalisering landbouwakker / 

afbakening valleistructuur / nieuwe 

wandelverbinding

62f Vallei Molenbeek herstel wandelpad kassei + verlengen 

rechtdoor

karakteristiek kasseiweggetje

62g Vallei Molenbeek toegang woning verbeteren met kassei landelijk karakter behouden door 

kassei

62e, h Vallei Molenbeek afschaffen NZ JT TW

63 Strijland trage weg: gedeeltelijk nieuw tracé 

van walgrachtsite naar kerk Strijland

63b Strijland toegankelijkheid naar netwerk van aan 

bejaardentehuis

meerwaarde om van daar een kleine 

wandellus te doen

64b Strijland natuurperceel: ecologische 

waardevolle percelen rietland in natuurbeheer steken 

uit privéhanden 

64a Vallei Molenbeek natuurfunctie in natuurlijk 

overstromingsgebied

zeer waardevolle natuur  

dottergrasland en hp+ : natuurbeheer

eigenaar ziet plannen goed zitten / 

64c, d, e Vallei Molenbeek vaste kavel: ecologische waardevolle 

percelen

ecologische waardevolle graslanden : 

behoud gebruik door zelfde 

landbouwer 
65 Vallei Molenbeek bredere natuurlijke buffer rond 

meanders

66 Strijland nieuw stukje trage weg tot kerk 

Strijland

om aansluiting te maken op 

Letterbeekstraat

70 Letterbeekvallei Nieuw tracé TW (langs bufferbekken 

en RWZI), uitgevoerd in fietsbaar 

porfier 

ipv 73d, die dwars door de akker loopt

72 Letterbeekvallei functionele fietsverbinding naast 

valleitallud (bovenkant)

veilige fietsverbinding tussen Strijland 

en Gooik

voorlopig twee 'koesluizen' nodig, in 

het kader van de herverkaveling kan 

dit eventueel wel vermeden worden, 

maar dat is geen zekerheid want 

gedeeltelijk huiskavel

73a, b, c, e Letterbeekvallei afschaffen NZ JT TW rationalisering akkerland, nieuw tracé 

op valleirand

73d Letterbeekvallei af te schaffen bestaande TW-

verbinding door akkerland

rationalisering akkerland



74 Letterbeekvallei verleggen stukje grindweg + 

aangepaste verharding voor 

landbouwverkeer en functioneel 

fietsverkeer /  fruitaanplant in berm

recht oversteken vanuit 

Processiestraat

74bis Letterbeekvallei Hoogstamboomgaard op openbaar 

domein

verloren hoekje' voor de landbouw, 

opening in het landschap, die niet 

bebouwd is // geen woongebied

75 Terlo historische trage weg afschaffen en 

om te vormen tot groenstrook

nog deels zichtbaar op terrein

76 Terlo openstellen historische trage weg als 

fietsverbinding met rietaanplant op 

vochtig stuk
77 Terlo gedeeltelijk nieuwe trage 

wegverbinding / gedeeltelijk 

herverkavelingsafhankelijk

nu gelegen op bestaande 

perceelsrand,verbinding tussen oude 

trambedding en Molenbeekvallei

nu gelegen op bestaande 

perceelsrand,

78 Terlo groenperceel als ecologische 

stapsteen

Hoezenbroevallei als ecologische 

verbinding tussen Kesterheide en 

Molenbeek

nu vochtig perceel eigendom van de 

VLM

78b Terlo beek openleggen met brugstructuren 

naar woningen / groene buffer aan 

kant weide

Hoezenbroevallei als ecologische 

verbinding tussen Kesterheide en 

Molenbeek

78c Terlo herstel HT TW en aanleg 

natuurperceel 

natuurperceel als stapsteen, TW vormt 

verbinding met Molenbeekvallei en 

met fietspad

80 Terlo bestaande trage wegverbinding 

verharden als functioneel 

fietsverbinding / landbouwontsluiting

insteek functioneel fietspad

81 Terlo buffering bovenloop Molenbeek

82 Terlo groenbuffer op valleirand



Gooik, maatregelen deelgebied 3: hutselenberg 

id WAAR maatregel motivering opmerking

1b hutselenberg afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

1a hutselenberg afschaffing jurisdisch tracé trage weg aanpassing traject is ifv herverkaveling

1b hutselenberg afschaffing jurisdisch tracé trage weg op herverkavelingsgrens trachten te leggen

2 hutselenberg trage weg openstellen + aanpassen juridisch tracé + met 

grazige bufferstrook

ontsluiting woonstraat via veilige trage 

wegverbinding

4 hutselenberg tallud behouden en versterken in landschap, ook als 

erosiebestrijdingsmaatregel

5 hutselenberg openstellen historisch tracé trage weg + waardevolle tallud 

in od

trage wegverbinding + taludbescherming

6 hutselenberg erosiebestrijdingsberm met erosiebestrijdingspoel + 

heropenen historisch traccé trage weg

EBP

7 kwakenbeek behoud zelfde bodemgebruik: opwaardering bronzone 

kwakenbeek + ecologisch interessante ruigte

7c kwakenbeek kleinschalig talludlandschap maximaal bewaren door 

bescherming en versterking talluds

8 hutselenberg ingroening tallud (opgaand groen) + 

erosiebestrijdingsmaatregel

EBP

11 hutselenberg grazige berm ten behoeve van akkerfauna / akkerflora + 

erosiebescherming

12 a, b hutselenberg afschaffing jurisdisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw

12c hutselenberg behoud trage weg

13 hutselenberg aanplant fruitbomen naast weg

14 hutselenberg afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw + trage weg komt 

op gevaarlijke steenweg uit

rommel in bronzone opruimen + bronsherstel door 

afwateringsgrachten in bron te dempen

14b hutselenberg nieuwe ontsluitingsweg landbouw met gestabiliseerde 

porfier

16 hutselenberg beekvalleitje oevers ingroenen als accentuering in 

landschap + nieuwe wandelverbinding

beekherstel komt uit op drukke steenweg

17 hutselenberg beekvalleitje ruigte bewaren (soort bronzone) + meer 

zuidelijk scherpe tip ingroenen

ifv herverkaveling

-



Gooik, maatregelen deelgebied 4: Lombergveld 

id WAAR maatregel motivering opmerking

Y Gooikveld groen eiland' onder centrum, ontwikkelingsplannen met 

gemeente overleggen

1 Monsebeekvallei heel natte weide, andere functie dan landbouw? suggestie gemeente

1c Monsebeekvallei afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering kavel

1b Monsebeekvallei natuurlijke oever + oeverbeplanting / talludbeplanting aan 

steenweg

aanpak erosieproblematiek

2&2b Monsebeekvallei  groenelemant op tallud  // aanleg poel aanleg poel in samenspraak met eigenaar  

// groenelement om valleikarakter te 

versterken
3a, b Strijland behouden onverharde trage weg, aanzet in beton onverhard laten om sluipverkeer te 

voorkomen 

3c Strijland erosiestrook aan steenweg EBP

5 Strijland oude voetbalterreinen omzetten in akkeland, incl 

coniferen

ontwikkeling nieuwe sportinfrastructuur 

in de buurt

6 Strijland behoud bestaande trage weg (door sportterreinen) naar 

Hoezenbroekbeek 

 belangrijk tracé om sportterreinen te 

verbinden met oude trambedding / 

paddenbroek / Kesterheide //traject kan 

aangepast worden ahv inrichting 

sportterreinen

nvt nieuwe TW verbinding wijk met sportterreinen mogelijkheid onderzoeken… in principe 

buiten blok maar belangrijke verbinding 

naar sportterrein

7 Strijland nieuwe sportterreinen ingroenen 

8 Strijland aanpassing weg Processiestraat - Wolvenstraat: 

verharding + fietspad

straat wordt verhoogd van categorie, mogelijk zullen deze werken vóór de 

procedure rvk doorgaan

9 Strijland inkleding kapelletje

10 Strijland trage weg op trambedding verlegd omwille van RUP 

bedrijf

RUP om bedrijf wat meer ruimte te geven

11a, b Strijland afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

overbodig + aansluiting op grot esteenweg

12 Hoezenbroek vaste kavel: bedding Hoezenbroekbeek verlegd door 

provincie 

bestrijding wateroverlast aanpassing reeds grotendeels gebeurd door 

provincie (2012)

12b Hoezenbroek ecologische inrichting beekvallei

13 Hoezenbroek moerasbosje ecologisch inrichten als doorstroommoeras niet uitgevoerd door de provincie, de 

provincie heeft dit niet kunnen verwerven

13c Hoezenbroek ecologische stapsteen nat-droog gradient / aanvulling natte 

natuur vallei

perceel VLM

14 Hoezenbroek openleggen beek + groene inbuffering beek verder 

stroomafwaarts tot aan broekbos + herstel TW-verbinding 

onverhard pad

nu drassige maïsakker over de beek // 

beek ingebuisd 



14bis Hoezenbroek openhouden van bebouwing  ecologische verbinding + zicht op 

landschap open houden

intussen toch bouwvergunning verleend? 

15 Hoezenbroek inrichting als overstromingszone + ecologisce stapsteen 

op ruimte die niet ingenomen wordt door aquafin 

bufferingsbekken

nat perceel,  gedeeltelijke inname door 

aquafin 

nu in eigendom van de VLM /vertuind hoekje 

aanwezig dat belemmering is voor eco-

verbinding 
15b Hoezenbroek ecologische buffering naast beek + nieuwe 

wandelverbinding van spoorbedding naar 

zwartschaapstraat
15c Hoezenbroek vlakvormige maatregel vernatting + hermeandering beek 

+ hegstructuur langs Treeveldweg

ecologische verbinding + natuurlijke 

waterbuffering// hegstructuur was tot 

voor kort aan Treeveldweg aanwezig

hoezenbroek 2de categorie tot aan ninoofse 

steenweg, daarna niet geclasseerd, maar dit 

zou ook 2de categorie worden

15e Hoezenbroek ecologisch waardevol valleibosperceel dat aansluit op 

ecotunnel en waar trage weg door loopt

ecologische verbindingsfunctie naar 

ecotunnel

15d Hoezenbroek vismigratieknelpunt oplossen

16 Hoezenbroek trambedding opwaarderen als wandelverbinding / 

landbouwontsluiting + nieuwe brug over 

Hoezenbroekbeek

enkel als wandelverbinding of ook als fietspad

17a, b, c Hoezenbroek afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw

17d Hoezenbroek verleggen juridisch tracé trage weg rond loodsgebouwen / 

herverkavelingsafhankelijk

verbinding tussen trambeddingen

17 Hoezenbroek bestaande trage-weg verbindingen  tussen oude 

trambedding en Hoezenbroekvallei 

18 Steenbergkapel behoud bestaande trage weg / landbouwontsluiting vraag van wandelverenigingen + 

elektriciteitspalen ernaast vormen reeds 

vaste grens voor herverkaveling

19 Steenbergkapel behoud en versterking trage wegverbinding vanaan kapel 

+ versteviging talud (strook opgaand groen andere kant 

trage weg

strook is ook opgenomen in EBP

30 Steenbergkapel solitaire boom aan kapel

20 Lombergveld beplanting Taluds aan archeologische site, ook EBM landschappelijk + ifv bewaring site + 

aangegeven op EBP

21 Lombergveld behoud bestaande onverharde aardeweg, ontsluiting landbouwpercelen

23 Lombergveld vaste kavel: behoud huidige bodemgebruik ifv bewaring archeologie mag dit geen 

akkerland worden

nu bio-landbouw

24a Lombergveld archeologie, steentijdkampement, behoud landbouw mits 

erosiebestrijdende maatrgelen (vooral door 

oordeelkundige herverkaveling percelen)

24b Lombergveld Romeinse site met kernsite hypocaustum (verwarmd 

badhuis) / zichtlijnen naar andere romeinse site 

Rozenbroek (deelgebied 2 maatregel 20) en omgekeerd + 

zichtlijn van steenbergkapel / erosiebestrijdende 

maatregelen nodig via oordeelkundige herverkaveling, 

ophoging en/of deel site onder gras leggen / landmark 

met informatieve duiding (bv. romeinse uitkijktoren op 

site) 

belangrijk Romeins villa-domein/ kern van 

de site sterk erosiegevoelig en dus accuut 

bedreigd / ligging vlak bij natuureducatief 

centrum paddenbroek 

mogelijk na nuttig verklaring nog bijkomend  

gericht proefsleuvenonderzoek gericht op 

specifieke maatregelen/bij eventuele 

ophoging (om bv. akkerbouw te behouden) zal 

de huidige teelaarde NIET afgegraven mogen 

worden gezien de site dan blootgelegd wordt 

en vernield kan worden; lokaal grondverzet te 

vermijden

25a Hoezenbroek vaste kavel: herstel HSBG op perceel met poel mogelijk 



25b Hoezenbroek afschaffing JT + aanleg Erosiestrook (EBP) ecologisch waardevolle bosstructuur die 

Hoezenbroekvallei verbindt met 

Lombergveld, afgeschermd van 

recreatieve druk, 

vaste kavel of bij voorkeur verwerving

25c Hoezenbroek bosbuffering door booszoomvegetatie ecologish waardevolle vallei 

(habitatgebied) beschermen 

tegeninspoeling

indien akkerland blijft, stevige buffering 

voorzien

25d Hoezenbroek Erosiebestrijdingsmaatregel die ook als ecologische 

verbindingsstructuur dient  / lokatie afhankelijk van 

herverkaveling

EBP + ecologische verbinding 

habitatgebied

25e Hoezenbroek oude dreef herstellen als tragewegverbinding naar 

Lombergveld

25f Hoezenbroek vaste kavel + groenelemant op tallud

25g Hoezenbroek ecologisch interessante graslanden als vaste kavels in beheer bij biologische landbouwer

26 Hoezenbroek open overwelving als ecotunnel + ecologische buffer naast 

beek + wandel- / ruiter / mtb-verbinding onder ecotunnel

27 Hoezenbroek  voetgangersbrug over steenweg en nieuw verbindend 

pad naar Lombergbos

recreatieve verbinding Kesterheide - 

Lombergveld

uit studie blijkt dat ecoduct financieel niet 

haalbaar is

31 steenbergkapel erosiebestrijdingsmaatregel grazige berm/talud EBP

32 steenbergkapel behoud trage weg (in oorspronkelijke kasseistructuur)

33 steenbergkapel erosiebestrijdingsmaatregel grazige berm/talud EBP

34 Paddenbroekvallei Af te schaffen NZJTTW

34a Paddenbroekvallei Af te schaffen NZJTTW rationalisering landbouw

34b Paddenbroekvallei nieuw stuk TW over de paddenbroekvallei

35 Paddenbroekvallei af te schaffen JT trage weg (niet zichtbaar op terrein)

36 Paddenbroekvallei Boomgaardherstel HSBG op privé-domein, vrijwillige 

maatregel

38 Paddenbroekvallei Opwaardering bronzone valleikarakter bewaren en versterken // 

vaste kavel

nu in gebruik bij bio-landbouwer / in HAG

39 Lombergveld trambedding verbeteren met porfierverharding trambedding opwaarderen als wandel-

fiets-landbouw-ruiterverbinding

39b Lombergveld ruigtes tegen trambedding in stand houden en verstevigen

40 Lombergveld site Paddenbroek (boomgaarden en weiden)

41 Lombergveld gebouw site Paddenbroek, verdere uitbouw en renovatie 

samen met de gemeente

site Paddenbroek, huisvesting natuur-

educatief centrum vzw Paddenbroek

42 Hof ter Blokken inrichten bestaande trage weg (fruitbomenrij +of 

haagherstel) + vernieuwen brugje 

42b Hof ter Blokken afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

42c Hof ter Blokken vrijwillige maatregel: herstel boomgaarden op privéterrein

43 Gooikveld weg verbeteren als functioneel fietspad met grazige 

akkerranden

weg (deels) onverhard laten om 

sluipverkeer te voorkomen, met eventueel 

in't midden een fietspad

44 Gooikveld behoud bestaande onverharde TW



44a, b Gooikveld afschaffing juridisch tracé trage weg (niet meer zichtbaar 

op terrein)

rationalisering landbouw

45 Gooikveld boomgaardherstel op openbaar domein opwaardering dorpskern

45b Gooikveld trage weg + erosiebestrijdingsmaatregel naast boomgaard EBP

45c Gooikveld boomgaardherstel op privé-domein door regionaal landschap, wordt op KT 

uitgevoerd

paddenbroek terug openleggen ingebuisd deel zijloop paddenbroekbeek herstel valleikarakter

46a paddenbroek fruitaanplant naast weg landschapsherstel

46b paddenbroek tallud/bermbeplanting met opgaand groen om 

voorjaarsflora te beschermen

nog mooie restanten van voorjaarsflora 

wijzen op historische begroeiing

46c paddenbroek verleggen historisch tracé rond erf (privacy) en herstel 

bronzone

46d paddenbroek erfbeplanting rond nieuwe stal

46e paddenbroek behoud zelfde bodengebruik ecologisch waardevol graslandperceel

47a, b Gooikveld erosiebuffers EBP

51a Hoge Berg behoud trage wegverbinding en verbeteren met porfier + 

KLE's naast weg bewaren of omvormen tot haagstructuur

51b Hoge Berg gracht + eventueel erosiepoel veel afstromend water van veld

51d Hoge Berg verstevigde wegbedding met daarnaast erosiestrook of 

erosiegracht

landbouw en toegang tot woning

52 Hoge Berg herstel historisch tracé trage weg met 

erosiebestrijdingsstrook / indien nodig ontsluitingsfunctie 

landbouw

EBP

53 Hoge Berg heropening juridisch tracé trage als aansluiting met wandelnetwerk

54 Lombergveld behoud bestaande landbouwontsluitingsweg, eventueel 

verbeteren met porfier

54b Lombergveld behoud bestaande toestand trage weg

55 Lombergveld omleggen TW langs erf privacy + verhogen aantrekkelijkheid trage 

weg

56 Lombergveld behoud bestaande trage weg

56a, b Lombergveld bestaande trage weg behouden

56c Lombergveld juridische tracé trage weg afschaffen  ecologische rust in habitatgebied // 

recreatief netwerk is reeds voldoende 

fijnmazig

56d Lombergveld nieuw tracé trage weg verbinding Lombergveld kesterheide via 

wandelbrug

57 Lombergveld nieuwe trage wegverbinding op rand van akker en 

bosgebied

verbinding site Paddenbroek met 

Lombergveld en Kesterheide



Gooik, maatregelen deelgebied 5: Paepenmeersebeek-Kasteelveld- Steenhoutbos  

id WAAR maatregel motivering opmerking

1 Paepenmeerse te verleggen tracé grindweg met erosieberm en bomenrij rationalisering landbouw / EBM / aankleden landschap erosieberm en bomenrij doorgetrokken als aan andere kant weg

1b Paepenmeerse verleggen perceel boomkwekerij huiskavel landbouwer vergroten aandachtspunt bij herverkaveling

2 Paepenmeerse GOG met knijp ter hoogte van de Ninoofse Steenweg, deel hoger 

stroomopwaarts is NOG

indijken overstromingsprobleem stroomafwaarts aandachtspunt: ecologisch waardevolle kamgraslanden, verder te 

onderzoeken + onderzoeken waterkwaliteit

3a Paepenmeerse aanduiding waardevolle kamgraslanden + daslook eigendom en beheer i.f.v. natuur : uit privéhanden is opgenomen in NOG-gebied en kan beheerd worden als 

natuurgebied

3b Paepenmeerse aanduiding waardevolle kamgraslanden + daslook niet opgenomen in NOG-gebied

3c Paepenmeerse eikenbronbos mee opnemen in NOG gebied kan op die manier me ein beheer gegeven worden met GOG nu kapotgespoten / dient mee beheerd te worden met de trage 

weg

3d Paepenmeerse opwaarderen bronzone

3e Paepenmeerse KLE, behoud en versterking, langs trage weg en naast beek versterken beekvallei in eigendom en beheer van de 

provincie

4 Paepenmeerse nieuw recreatief pad, ook als beheerweg GOG en NOG gebied, waar 

nodig als ontsluitingsweg landbouw, aangekleed in landschap met 

struik en knot

wandelmogelijkheid van molen Terhagen naar Waterkasteel 

/ duidelijke afscheiding tussen vallei en landbouwgronden

4b Paepenmeerse behoud TW-verbinding + verbeteren eerste stuk voor 

landbouwontsluiting

tenzij nodig voor herverkaveling als insteekweg

5 Paepenmeerse landschapselement op grens akkergebied en valleigebied, herstel 

houtkant en verder doortrekken

opgaande begroeiing + erosiebestrijdingsmaatregel

6 Paepenmeerse Erosiebestrijdingsmaatregel (zuidkant weg) met een ingerichte 

uitwijkstrook voertuigen

EBP

7 kasteelveld taluds opgaande begroeiïng afgewisseld met kruidige bermen opgaande begroeiing beperkt houden omwille van belangrijk 

akkervogelgebied

10a moncebeekvallei nieuwe trage weg naast beek met brede buffer tss weg en beek, 

zuidelijk vormt deze de grens tussen vallei en akker, langs KLE en naast 

oude berm tot aan kwelbosje

betere bescherming van vallei beschermd en kunnen op het 

plateau grotere akkers gecreëerd worden



10b zijvalleitje 

moncebeek?

landbouwweg gedeeltelijk verleggen en zuidelijke deel verbeteren met 

tweesporenbeton 

rationaliseren van de landbouw

11a monsebeekvallei smalle strook weide waarin de beek midden loopt versterking valleikarakter en afscherming waterloop van 

inspoeling akkers

nu al gedeeltelijk zo. Doortrekken van die situatie meer 

noordelijk

11b monsebeekvallei behoud weidekarakter, landbouwweg is afscheiding

12 monsebeekvallei valleibegroeiing, knotbomen of hakhout versterken valleikarakter opgaande begroeiIng om vallei in landschap te leggen / 

bestaande weg houden als insteek landbouw

12b monsebeekvallei aanplant meidoornhaagzuidkant weg versterken valleikarakter

13 monsebeekvallei landbouwontsluitingsweg op juridisch tracé trage weg + 

wandelaansluiting met Moncebeekvallei met brugconstructie // 

verder noordwaarts afschaffen NZ JT TW

14a monsebeekvallei afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw wandelaars via nieuwe landbouwontsluitingsweg meer noordelijk 

van Lingeren

14b monsebeekvallei nieuwe landbouwontsluiting + herstel natuurlijke beekstructuur + 

brede grazige bermen voor akkerfauna

14c monsebeekvallei NZ JT TW afschaffen rationalisering landbouw

15 monsebeekvallei openstellen onverharde wandelweg op juridisch tracé naast 

Moncebeek, eerste deel ook als landbouwontsluiting + herstel 

historische haagstructuur

juridisch tracé langs Lingerenkapel // verbinding met oude 

trambedding

aan kapel wordt overhoekje afgesneden waardoor ruimte voor 

KLE bekomen wordt

15b monsebeekvallei herstel kapelletje + inhjrichting klein perceeltje met bron "OP DEZEN 

WEG STELT MEN GEEN VOET, OF MEN LEEST EEN WEESGEGROET 

1842"

waardevol erfgoedrelict ism RLZZZ, perceel aan kapel is ecologische waardevol grasland 

met veel reukgras

15d monsebeekvallei boomgaardherstel op privégrond op vrijwillige basis in gehuchtje 

Lingeren

versterken landelijk karakter op vrijwillige basis

16 monsebeekvallei Erosiebestrijdingsmaatregel EBP

17 monsebeekvallei gorzenakkertje, locatie herverkavelingsafhankelijk in stand houden aklkervogelpopulatie

17a monsebeekvallei groenaanplant als versterking valleikarakter met daarnaast nieuwe 

wandelverbinding

buffering vallei + rationalisering landbouw door verleggen 

tracé juridsche trage weg

17b monsebeekvallei erosiebestrijdingsberm met gracht (naast weg)

17c monsebeekvallei vismigratieknelpunt oplossen

17d monsebeekvallei afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet zichtbaar op terrein, vervangen door valleipad 17a

19 monsebeekvallei behoud valleikarakter (behoud grasland)  In perimeter provincie behoort dit perceel tot de natuurlijk 

overstroombare zones, maar wij beperken ons eerder tot behoud 

valleikarakter
20 monsebeekvallei af t eschaffen juridisch tracé TW (niet zichtbaar op terrein) rationalisering landbouw niet zichtbaar op terrein

21 monsebeekvallei rij fruitbomen naast nieuwe landbouwontsluitingsweg op trambedding referentie naar historische HSBG

21b monsebeekvallei infopunt met zitbank (perron), verwijzing naar vroeger stationnetje



22 monsebeekvallei herstel trambedding als wandelverbinding / fietsverbinding , en voor 

landbouwontsluitingsweg / talluds met grasbermen afgewisseld met 

hakhout
22b monsebeekvallei aanplant solitaire bomen (eiken)

23 monsebeekvallei ruigtes en ecologische weideperceel als ecologische stapstenen naast 

trambedding + nieuwe poel

ecologische zeer waardevol grasland dat als natuurgebied 

zou beheerd moeten worden

mee opnemen als openbaar domein gemeente

23c monsebeekvallei herstel KLE's op talluds trambedding

24a monsebeekvallei herstel trage wegverbinding van trambedding naar oude plaats wandelverbinding mogelijk van oude plaats naar 

trambedding of naar Lingeren

komt uit op bestaand insteekweggetje

24b monsebeekvallei afschaffen juridische tracés TW-verbindingen rationalisering landbouw

24 kasteelbeek afschaffen bestaande landbouwontsluiting en trage wegverbinding wellicht niet meer nodig na herverkaveling middelste nu nog zichtbaar op terrein

25 kasteelbeek nieuwe TW-verbinding naast Kasteelbeek + doorsteek naar stuk kleine 

Haarding + doorsteek naar trambaan (incl. erosieberm meteen naast 

talud EBP, beplant met enkele hoogstambomen)  // herstel KLE talud 

(beplanting met opgaand groen)

interessante wandelverbinding op locatie waar 

erososiebestrijdingsberm nodig is // Een van de belangrijkste 

KLE's, maar wat in verdrukking

25b kasteelbeek werken waterloop verbinding herstellen + aansluiting wandelpad dit stuk van de waterloop is nu afgesloten

26 kasteelbeek nieuwe wandeldoorsteek en verbetering bosstructuur L van pad, R van 

pad uitbreiding weide

aansluiting woonkern Oetingen op vallei

26b kasteelbeek afscherming voetpad + heraanplant populieren + speeltuintje speeltuintje tegen sportterrein

27 kasteelbeek versterken en behoud valleikarakter tussen 2 beekarmen (oa 

versterken KLE's naast doorsteek)

27b kasteelbeek aanleg poel versterken landschap en ondersteunen water-fauna

28 kasteelbeek zijvalleitje, behoud valleikarakter ook als ecologische verbinding naar steenhout, grenzen af te 

bakenen

29 kasteelbeek smal asfaltweggetje voor wandelaars en fietsers gedeeltelijk 

aanpassen tracé

gaat te zeer door bedrijfsgebouwen en huiskavel van 

landbouwer

29b kasteelbeek aanplant fruitbomen naast wegen (kruispunt) op openbaar domein versterken landschap

29c kasteelbeek oud kasseiweggetje, als insteekweg landbouw

29d kasteelbeek JT TZ heropenen verbinding naar vallei traject nog min of meer zichtbaar, 

29e kasteelbeek nieuwe TW naast beek, verbinding pad kasteelbeek en oud asfalt pad

29f kasteelbeek NZ JT TW af te schaffen

29g kasteelbeek (gedeeltelijk) nieuw tracé trage weg, stuk door populierenbosje interessante verbinding tussen vallei steenhoutbeek en vallei 

kasteelbeek / stukken liggen er nog maar zijn ontoegankelijk 

door doornen, … 

29h herstel HSBG op vrijwillige basis

30 steenhoutbeek herstel HSBG op vrijwillige basis belangrijke boomgaard op grens ankerplaats

31 steenhoutbeek bredere grazige kruidenbermen naast bestaande wegen ankerplaats

31b steenhoutbeek nieuwe herverkavelingsafhankelijke wandelverbinding aansluiting met Oost-Vlaanderen volgt voor grootste deel harde grens (hoge draadafsluitinjg langs 

privé-tuin

32 steenhoutbeek Erosiebestrijdingsmaatregel op akker en versterken holle weg door 

opgaande begroeiïng 

EBP + ankerplaats noordelijke schouder eerder lagere begroeiing wegens 

schaduweffect op gewassen anders

33 steenhoutbeek afschaffen NZ JT TW + aanleg nieuw tracé aan de rand van 

kasteeldomein

rationalisering landbouw + wandelmogelijkheid langs 

kasteeldomein 

minder privacy-schendend dan vroegere tracé

34 steenhoutbeek JT TW afschaffen rationalisering landbouw niet zichtbaar op terrein

34b steenhoutbeek nieuwe trage-wegverbinding stukje op grondgebied Oost-Vlaanderen aansluiting wandelnetwerk met netwerk in Oost-Vlaanderen  overleg met betrokken gemeente nodig om aansluiting te 

verzekeren



34c steenhoutbeek openstellen bestaand juridisch tracé trage weg in overleg met O-

Vlaanderen

aansluiting wandelnetwerk met netwerk in Oost-Vlaanderen

36 steenhoutbeek verwijderen bestaande trage weg

60 steenhoutbeek grazige bermen met gerichte aanplanting taludbegroeiing ankerplaats lanschapsversterking

37 Grote Haarding kapelletje inrichten met zuidelijke begroeiïng (vb druivelaar) en bankj 

etegen zuidmuur en bronbegroeiïng

perceeltje openbaar domein

37b Grote Haarding uitwijkstrook met open niet-beschaduwde berm (ecologie) en 

bovenaan meidoornhaagje / verder kan de talud beplant worden met 

plukfruit (bv framboos)
38 Grote Haarding oude trambedding, taluds met grasbermen afgewisseld met hakhout

38b Grote Haarding populierenbos behoud door vaste kavel vaste kavel? 

38c Grote Haarding vijver inrichten als "avonturenplaats" ism met plaatselijke 

jeugdbeweging

jeugdbeweging in Oetingen is op zoek naar locatie hangbrug, eiland, kamp (in samenwerking met jeugdbeweging, 

…) wedstrijd? 

38d Grote Haarding behoud TW-verbinding waardevolle historische trage wegverbinding

38e Grote Haarding afschaffen NZ juridisch tracé TW op terrein niet zichtbaar

38f Grote Haarding afschaffen NZ juridisch tracé TW op terrein niet zichtbaar

50 Oetingen erosiebufferstrook EBP

50b Oetingen tallud met opgaande begroeiing

51 Oetingen afschaffen NZ juridisch tracé TW op terrein niet zichtbaar

52 Oetingen behoud bestaande TW

53 Oetingen Heropening JT TW verbinding met trambedding

55 Oetingen NZ JT TW afschaffen

57 Oetingen behoud bestaande trage wegverbinding



Gooik, maatregelen deelgebied 6: Oetingen - Koubeek - Hollandse Beek  

id WAAR maatregel motivering opmerking

y Oetingen woonuitbreidingsgebied buiten de grenzen van de rvk, suggestie behoud trage 

wegverbinding

geen echte maatregelen, enke 

suggestie

nadeel is dat er dan voor de 

bufferstrook aqufin niet gesteund 

kan worden op de RVK

2 Hellebos boszoom / buffer natuurlijke grens tussen weide en 

bos

3 Hellebos oude trambedding structuur (reliëf en hoge bomen) behouden door beplanting te behouden, 

eventueel wel beweiding mogelijk 

4 Hellebos TW NZ juridisch tracé afschaffen rationalisering landbouw

4b Hellebos aanleg brede boszoom / buffer natuurlijke grens tussen weide en 

bos, boszoom ontbreekt nu

5 Hellebos buffer aan Koubeek (strook 10 m) strook beplanting + grazige erosiestrook aan akker houtkant (knotbomen niet geschikt 

voor erosie) /mogelijkheden 

agrobeheer? / Noordkant blijft vrij 

voor ruiming

6 Hellebos ruigere percelen inrichten als natuurgebied aansluiting Hellebos / natuurgebied 

volgens gewestplan

actief aankopen of behoud 

bodemgebruik? 

7 Hellebos strook bosuitbreiding als verbinding Hallebos en Steenhoutbos ontsnippering of grasland? / moet doorlopen op 

deelgebied 5

8 Hellebos bosomvorming naar meer inheems enkel op vrijwillige basis mogelijk

8b Hellebos nieuw wandeltracé als alternatief voor 4 haalbaar tracé (pivacy) om 

aansluiting te maken met andere 

gemeente

9 koubeek fruitaanplant versterken landschap

9b koubeek verwijderen inbuizing waterloop / toegang via brugconstructie waterlopen krijgen meer ruimte in 

het landschap

10 koubeek gracht + talludbeplanting (uit EBP) versterken landschap bekijken op terrein

11 koubeek insteekweg landbouw behoud bestaande toestand

12 koubeek weiland meer tegen de beek leggen dmv herverkaveling erosiebestrijding + landschappelijk 

weiland meer in de vallei

13 koubeek groenbuffer langs beek + grazige strook als EBM EBP, buffer aan beek EBP, op dit moment is het weide, 

dan is dit OK. Maar groene buffer 

geeft bescherming als weide zou 

omgezet worden in akker (groene 

buffer nu mee laten beweiden)

14 koubeek bosbuffer bescherming tegen inspoeling

15 koubeek behoud bodemgebruik (zuidelijke percelen) ecologisch waardevolle percelen, nu 

in bo

nu in BO

16 koubeek aanpassing weg als wandelpad langs zijvallei en als insteekweg voor de landbouw / 

ingericht ook om occasioneel te gebruiken als ontsluitingsweg voor bospercelen 

(grasweg)

gedeeltelijk over historisch tracé 

dat nog zichtbaar is (door bos)

16b koubeek afschaffing (verlegging) tracé landbouwontsluitingsweg rationalisering landbouw



16b koubeek nieuwe trage weg met doorsteek over Koubeek (stukje knuppelpad)

16c koubeek inrichting pick-nickplaats aan grote knotwilg mooie rustplaats aan oude knotwilg

17 koubeek akker nu in agroforestrie vaste kavels? 

18 koubeek afschaffing NZ JT TW

18b koubeek aanplant fruitbomen op OD (bv kerselaar) soorten die gene probleem vormen 

voor ziektes fruitplantages

19 koubeek inrichting bronperceel eigendom vlm nu / toekomstige 

eigenaar? 

19b koubeek behoud bestaande KLE (meidoorn) en klein aklkerhoekje in natuurinrichting 

bronperceel betrekken

vrijwaren KLE merg valleien aanpassen

20 Bontebeek voorstel boomgaardherstel op vrijwillige basis

21 Bontebeek houtkant EBM volgens EBP provincie

22 Bontebeek grasstrook als EBM in EBP

23 Bontebeek houtkant  beplanting aan zuidkant Bontebeek beekbegeleidend groen

24 Bontebeek bermverbreding + (knot)bomen aankleding landschap

25 Bontebeek afschaffingNZ JT TW rationalisering landbouw

26 Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffing TW (deels nu bruikbaar op terrein, deels enkel juridisch tracé) rationalisering landbouw herverkavelingsafhankelijk kan 

deze toch (deels) blijven bestaan

27 Schavollendries - 

Bonteveld

privé bebossingsproject op vroegere boomgaard vorm niet optimaal voor 

herverkaveling, mogelijkheid 

bekijken om vorm aan te passen

28a Schavollendries - 

Bonteveld

behoud en versterking trage wegverbinding, ook als insteekweg lb wegverharding nog te bekijken

28b Schavollendries - 

Bonteveld

behoud en versterking bestaande kassei landbouwontsluitingsweg kassei verbeteren en verstevigen 

met betonstrook weerszijde

29 Schavollendries - 

Bonteveld

inrichting kapel met solitaire boom

30a Schavollendries - 

Bonteveld

inrichting perceeltje als gorzenakker wintervoedsel akkervogels

30b Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw + 

rechtszekerheid privépercelen

30c Schavollendries - 

Bonteveld

akkerbouw afgeschermd met taluds die als EBM worden ingericht

31 Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw

32 Schavollendries - 

Bonteveld

inbuffering beek + herstel en verlegging tracé trage weg beek kalft enorm af, buffering zeker 

noodzakelijk! 

32b Schavollendries - 

Bonteveld

te vernieuwen brug. Vismigratieknelpunt



32c Schavollendries - 

Bonteveld

grazige strook ingericht voor akkervogels en als erosiebestrijding akkervogels / locatie 

herverkavelingsafhankelijk

33a Schavollendries - 

Bonteveld

nieuw stuk TW aan vallei, aansluitend op bestaand tracé afscheiding tussen akker en vallei of meer naar links op bestaand 

juridisch tracé? Desgevallend 

buffer tussen beek en weg

33b Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

34 Schavollendries - 

Bonteveld

afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

35 Schavollendries - 

Bonteveld

brede berm met bomen (mogelijkheden bekijken aquafin)

36 , 36b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw. 

Mogelijkheid om huiskavels tot tegen 

de beekbuffer
37 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

nieuwe ontsluitingsweg landbouw langs Hollandse beek, aansluitend op 

bestaandetrage wegverbinding + buffering beek weerszijden beken

landbouwontsluiting + 

wandelverbinding

landbouwontsluiting tot voetpad 

Bontebeek - Hollandsebeek 

(variabel ifv herverkaveling)  / 2de 

categorie, bredere grasstrook uit 

landbouw uitruilen

38 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

NOG-gebied, ingericht als groengebied nu deel terrein jagers

38b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

deel steenstort aan beek opruimen en valleistructuur herstellen zonevreemd steenstort in vallei

38e Hollandsebeek - 

waterblokbeek

GOG  met knijp zuidelijk wordt deze zone 

mee ingeschakeld in actief 

waterbeheer

deeltje nu door jagers in gebruik, 

woeste grond mee opnemen in 

natuurbeheer, 

40 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

EBM met hoog opgaande begroeiing EBP

41 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

groene buffer met bomen / knotbomen tegen vallei blokbeek

42 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

heropenen + verleggen JT TW naast brongebied Bontebeek en Warandehof belangrijke wandelverbinding + 

beheerweg natuurgebied 

trage weg volgt meer de prachtige 

vallei en zorgt voor buffering vallei 

tov akkergenbied

43 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

vrijwillig maatregel herstel boomgaard

44 a Hollandsebeek - 

waterblokbeek

Afschaffen trage wegverbinding + nieuwe landbouwontsluiting privacy + betere vorm achtertuinen

44b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

houtkanten begeleiding trage weg en 

landschapsherstel

45 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

herstel JT trage weg met opgaande begroeiïng (bv meidoornhaag)

45b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

knuppelpad doorsteek door nat stuk vallei

45c Hollandsebeek - 

waterblokbeek

aanplant houtkant naast nieuw stuk trage weg versterken en bufferen 

valleistructuur, nu BO 

erosiebestrijding op afgesloten

46b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

natuurontwikkeling: moeras ruigte

46c Hollandsebeek - 

waterblokbeek

Natuurontwikkeling: nat grasland bronzone

47 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

zeer waardevol boscomplex in natuurgebied laten

47b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

ruigte die mee bebost zou kunnen worden (spontane verbossing) te nat voor paarden, al niet meer 

opgenomen als weide

48 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

sanering beek en bronzones



49 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

paardenwei warandehof

50 Hollandsebeek - 

waterblokbeek

erosiebuffer of bosbuffer in vorm van mantelzoom, met ruige strook gras naast akker EBP, ernstig erosieprobleem nu

50b Hollandsebeek - 

waterblokbeek

ecologisch waardevolle talud mee opnemen bij beheer trage weg beheer kan eventueel wel door 

beweiding 

51 onder Oude Plaats wegverharding behouden zoals hij nu is, noordkant erosiestrook (EBP) EBP

52 onder Oude Plaats afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

53a, b, c, 

d, 

onder Oude Plaats afschaffenNZ JT TW rationalisering landbouw

54 onder Oude Plaats verbeteren houtkant, maar wel herverkavelingsafhankelijke locatie mee inschakelen in ecologische 

verbinding

54b onder Oude Plaats herverkavelingsafhankelijk aanplant houtkant ecologische verbinding Bontebeek - 

Daal

55(15b) onder Oude Plaats ecologische verbinding Zuun - Moncebeekvallei / herverkavelingsafhankelijk - 

houtkanten met grasstrook langs Berghomstraat op terrein bekijken: stapstenen via 

ecologisch grasland overkant + 

houtkanten? Strook achter 

woningen? Stapsteen  of 

grastsrook maken van hellende 

akker op hoek?

56a onder Oude Plaats afschaffing NZ JT trage weg rationalisering landbouw

56b onder Oude Plaats nieuw tracé trage weg verplaatsen bestaande tracé 

waardoor beek beter gebufferd 

wordt
57 onder Oude Plaats behoud TW

58 onder Oude Plaats afschaffen JT TW nu ook niet aanwezig op terrein

60 onder Oude Plaats Taludbeplanting + ingroening hoek akker ecologische verbinding

61a, b onder Oude Plaats afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

62 onder Oude Plaats herstel boomgaard op vrijwillige basis op vrijwillige basis

63 onder Oude Plaats mooi grasland met nat-droog-gradiënt

63b onder Oude Plaats inrichting als natuurperceel tegen beek ecologische stapsteen

66 bron waterblokbeek herstel houtkant met daarnaast grazige erosiebestrijdingsstrook ingericht als 

faunarand 

EBP en buffering waardevolle 

valleistructuur

waardevolle houtkant in 

verdrukking en zijvalleitje nu 

weggeploegd
66b bron waterblokbeek vlakvormige natuur creëren van aaneengesloten eenheid 

natuur Bontebeek

nu woest perceeltje met verlaten 

(?) caravan, trachten aan te kopen 

66c bron waterblokbeek gorzenakkertje structuur weggeploegde zijvallei 

terug in het landschap leggen en 

solitaire boom beschermen tegen 

ploeg

nu weggeploegd zijvalleitje

67a bron waterblokbeek grazige berm naast Frankrijkstraat landschapsaankleding + bescherming 

akkerfauna / akkerflora

standaardberm 2 m breed

67b bron waterblokbeek grazige berm, afgewisseld met opgaand groen (houtkant)  naast te behouden TW landschapsaankleding opgaand groen afstemmen  met 

akkervogelbiotoop



68 bron waterblokbeek aanbeveling behoud grasland / bij voorkeur vrijwillige maatregel om HSBG tenminste grasland om valleibos te 

beschermen / perceel wordt 

ingeschakeld als ecologische 

verbinding

perceel dat mee dienst doet als 

ecologische verbinding, als HSBG 

niet haalbaar, dan tenminste 

grasland om bos te beschermen

69 bron waterblokbeek bosherstel aaneengesloten eenheid natuur

69b bron waterblokbeek openleggen waterblokbeek herstel natuurlijke structuur beek

70 bron waterblokbeek bestaande landbouwontsluiting behouden

70b bron waterblokbeek vaste kavel, weideperceel eig is Christian en Danny verckens, 

die de kavel ook graag wensen te 

behouden
72a, b bron waterblokbeek verleggen trage weg JT bij bron + aanleg houtkant tot aan de bron rationalisering landbouw + 

beschermen waardevolle 

landschapsstructuren

TW nu niet zichtbaar op terrein

72c bron waterblokbeek verbetering bronzone door aanleg poel + picknickbank herwaardering bronzone + 

recreatiebeleving vergroten

73a, b, c, 

d, 

bron waterblokbeek valleirand beplanten met houtkant / knotwilgenrij

74a onder waterblokbeek afschaffen NZ  JT TW rationalisering landbouw voorzien in EBP als erosiestrook, 

maar volgens ons terreinbezoek 

niet noodzakelijk op die plaats

74b onder waterblokbeek afschaffen NZ  JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

75 onder waterblokbeek aanleg grazige buffers aan weerszijdes van landlijke weg + opgaand groen ter hoogte 

van nieuwe stal

76 onder waterblokbeek verbeteren landbouwontsluitingsweg rationalisering landbouw /ook als 

ontsluiting eigendommen

op JT TW

76b onder waterblokbeek verbeteren houtkant, maar wel herverkavelingsafhankelijke locatie op EBP

76c onder waterblokbeek herstel trage weg, deeltje tussen KLE-element (haagstructuur met oa meidoorn), 

verder rechts van KLE (meidoorn)

door mooi valleitje en naast 

archeologische site / momenteel 

enkel eerste stukje bestaand 

/ ontsluiting voor landbouw 

mogelijk onderbroken in vallei

76d onder waterblokbeek opgaand groen naast bestaand stuk TW (meidoornhaag doortrekken) opgaand groen belangrijk om 

ecologische verbinding mogelijk te 

maken richting Zuunvallei

76e onder waterblokbeek herstel JT trage weg met opgaande begroeiïng (meidoornhaag doortrekken) opgaand groen belangrijk om 

ecologische verbinding mogelijk te 

maken richting Zuunvallei

76f onder waterblokbeek klein nieuw stukje TW naast silo's ingroening silo's doortrekken ecologische verbinding 

+ betere inkadering silo's in 

landschap

76g onder waterblokbeek gorzenakkertje wintervoedsel akkervogels

77 onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW doodlopend niet zinvol nu ook niet aanwezig op terrein / 

op tallud naast valleitje, maar kan 

niet meer verbonden worden door 

bebouwing

78 onder waterblokbeek bronherstel herstel natuurlijke structuur 

brongebied



78b onder waterblokbeek bronbosherstel herstel natuurlijke structuur 

brongebied

78c onder waterblokbeek Natuurlijk overstromingsgebied met opgaande begroeiïng naast beek (beek 

opstuwen) + noordelijk van de TW hermeandering beek 

vroeger bronbos, gekapt 

(vergunning?), nu HK / ook als 

ecologische verbinding
78d onder waterblokbeek vismigratieknelpunt oplossen en beek terug openleggen + brugstructuur voor weide herstel ecologische verbinding 

bruggeplasbeek - Zuun

78e onder waterblokbeek herleggen tracé trage weg op rand van natuurlijk overstromingsgebied nu loopt JT dwars door tuin als dit wordt injgericht als NOG-

gebied, kan hier mogelijk toch de 

TW hersteld/ verlegd worden? 

78f onder waterblokbeek vroegere stortplaats inert materiaal, daarom vaste kavel verder te onderzoeken

79 onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

80a, b, c, 

d, 

onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

80e onder waterblokbeek nieuw tracé TW + stuk ingebuisde beek terug openleggen laatste stuk bekeveldstraat kan in 

dat geval in privé overgaan / wordt 

dan niet meer gebruikt door 

anderen

81 onder waterblokbeek opwaardering zijvalleitje met KLE's (dubbele knotbomenrij) herkenning beekstructuur in 

landschap

82 onder waterblokbeek recreatieve verbinding (heropening + aanpassing JT TW) // herverkavelingsafhankelijk 

op grens tussen 2 gebruikers

83 onder waterblokbeek aanleg grazige buffers aan weerszijdes van landlijke weg  met uitwijkstroken landschappelijk + ruimte voor 

akkervogels en akkerfauna

84a, b onder waterblokbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw nu ook niet aanwezig op terrein

100 onder waterblokbeek beschermen Romeinse site /erosiebestrijdende maatregelen indien nodig /liefst 

structureel bestendigen grasland

fysieke bescherming nu bovengeploegde 

bouwmaterialen



Gooik, maatregelen deelgebied 7: hoezenbroek-kesterheide-kesterweg-Daal-Bergem-Bruggeplasbeek-site Kester

id WAAR maatregel motivering opmerking

1a, b, c Hoezenbroek afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw + trage wegen die uitkomen op steenweg

2 Hoezenbroek NOG-gebied + oplossen vismigratieknelpunt natuurlijk drassig gebied 

2b Hoezenbroek ecologisch waardevol perceel  in natuurbeheer centraal hp+ grasland

3 Hoezenbroek versterken en verlengen knotbomenrij ecologische buffering tussen akker en hoezenbroekvallei

4 Hoezenbroek landbouwontsluiting op bestaand juridisch tracé TW (tracé wordt verder afgeschaft)

4b Hoezenbroek gorzenakker wintervoedsel akkervogels

5 Hoezenbroek behoud bestaande trage weg vermijden uitspoeling akker in Hoezenbroekbeek

7a Hoezenbroek erosiebuffer naast bestaande trage weg EBP afbakening met akkerpalen?  

7b Hoezenbroek TW aanpassing tracé aan ecotunnel / recreatietunnel nog niet bepaald aan welke kant van de beek dit zou 

liggen, eventueel als buffer tss akker en vallei, maar 

dan brug over (verbrede) beekbedding nodig

8 Hoezenbroek geboortebos in zijvalleitje uitbreiden in de vallei

9 Hoezenbroek zijbeekje Hoezenbroekbeek herstel beekprofiel (open leggen)

10a Kesterheide waardevol bronbos en zijvalleitje / verdere bebossing ontwikkelen

10b Kesterheide boszoom versteviging en bescherming bronbos

10c Kesterheide zijbeekje natuurlijker en zichtbaarder maken in het landschap

10d Kesterheide opgeulde grond als toegang naar motocross afgraven als herstel zijvallei // aan weg 

afschermen met groenaanplant

herstel zijvallei

11a Hoezenbroek akkertje om te zetten in grasland en natuurbeheer ontwikkelen habitatgebied op ingeslioten sterk erosiegevoelig perceel  in IHD-

gebied : hele helling in natuurbeheer

11b Hoezenbroek weide opnemen in natuurbeheer door uitruil landbouwer habitatgebied versterken > groter maken uitruil kan zowel landbouw als natuur ten goede 

komen indien voldoende grondreserve 

11c Hoezenbroek zijvalleitje met weekendhuis+ ruigte / opwaardering door ingroening + bosbuffer overeenkomst met eigenaar vinden, reglementair?

12a Kesterweg ingroening talud versterken landschapsstructuur en eventuele erosiebuffer als weiland 

gescheurd zou worden

aanwezig op EBP, maar vooral relevant als weiland 

(HAG) ooit akker zou worden. heeft ook een 

landschappelijke waarde
12b Kesterweg HSBG op vrijwillige basis 

13 vierbergen opheffen tracé TW + aanleg grasgang (EBM) EBP EBM + versterken ecologische verbinding 

Hoezenbroek - Daal

13b vierbergen verstevigen tallud als EBM en beplanten met struiken EBP

13c Hoezenbroek versterken talluds stuk holle weg met grazige structuren tegen erosie +  zuidelijke gradiënt potentie mooie grasberm + voedselplek 

voor akkerfauna

14 vierbergen aanplant rij fruitbomen in brede berm of eventueel ander opgaand groen (eik /es) referentie oude fruitlandschap + belangrijke ecologische verbinding

16a Kesterweg ingroening (afronding) hoek kapelletje + groenstructuur holle weg (talluds + 

schoudering) 

versterken ecologische verbinding tussen Daal en Hoezenbroekvallei + 

versterken landschap

landschappelijke inkleding + ecologische 

verbindingsfunctie

16b Kesterweg beplanting + schoudering tallud Kesterweg + aansluitend talluds holle weg versterken taluds + landschap

17 Kesterweg gorzenakker + perceelsontsluiting op andere plaats brengen door verplaatsen ontsluiting perceel kan zodat groen-talludstructuur 

aansluitend op hoek gemaakt worden kesterweg-holleweg

18 Kesterweg perceel NAVO, struweelbeplanting - erfbeplanting navragen FM of dit op hun perceel kan, anders net 

erbuiten

19 en 19b Kesterweg afschaffen NZ JT TW

19c Kesterweg begroeiing + schoudering Tallud + hoek afsnijden en bredere opgaande 

begroeiingsstrook

19f Kesterweg nieuwe trage wegverbinding als alternatief voor verwijderde tracés tracé op grens gelegd van akkergebied / naast waardevolle meidoornhaag

20 Kesterweg zuidelijke helling met boomgaardrelict: HSBG opwaarderen op vrijwillige basis

20b Kesterheide heischraal grasland + boomgaard op zuidelijke helling onder kinderkerkhof bovenaan heischraal garsland - onderaan boomgaard zuidelijk eerosiegevoelige helling

21a Kesterheide inrichten als onthaalpunt voor fietsers en wandelaars geen uitgebreide autoparking / in de visie NP was 

een andere plaats aangeduid als onthaalpunt (ijzeren 

man), maar dat beukenbosbiotoop is volgens ons te 

kwetsbaar / perceel eigendom watermaatschappij? 

21b Kesterheide heideomvorming en open maken rond 'ijzeren man' - bos met bosflora behouden!

21d Kesterheide haag of hakhoutaanplant privacy woningen + aantrfekkelijkheid landschap door woningen af te 

schermen

21e Kesterheide ontwikkeling heideschraal grasland

22a Kesterheide gewezen gebouw NAVO, rond gebouw, voorlopig geen specifieke inrichtingsvisie gemeente is eventueel kandidaat-koper

22b Kesterheide Kinderkerkhof, ecologisch waardevol grasland uitbreiden met tuinen : sensibilisering

22c Kesterheide uitkijktoren kesterheide markering kesterheide als hoogste punt van het Pajottenland, 360 graden 

kijken boven de boomkruinen

24 Kesterheide wandelverbinding via wandelbrug over N285 wandelverbinding in habitatgebied die Lombergveld en Kesterheide verbindt haalbaarheid ecologische verbinding is onderzocht 

maar onrealistisch bevonden

24b Kesterheide behoud bestaande onverharde weg aandachtspunt, mogelijk niet bepalend voor 

planopbouw

25 Kesterheide behoud bestaande trage weg en ingroening tallud opgaande begroeing TW-verbinding veel te gevaarlijk, alternatief over 

ecoduct

26 Kesterheide herstel historisch tracé trage weg van 'ijzeren man' naar aansluiting bestaande TW weggetje nu slechts deels bestaand op terrein

26b Kesterheide ontdubbeling bestaand etrage weg om veilig gecombineerd gebruik mountainbike - 

wandelaars - ruiters 

mtb-pad iets meer zuidelijk in bos nog bestaand maar bijna ontoegankelijk gemaakt

26c Kesterheide Erosiebestrijdingsmaatregel EBP

26d Kesterheide opwaardren bestaande historische wandelverbinding naar Leerbeek nu nauwelijks nog toegankelijk

27a Kesterweg openstellen juridisch tracé trage weg met noordelijk grazige berm en zuidelijk 

accentueren grote tallud (opgaande begroeïng + enkele solitaire bomen

rationalisering landbouwontsluiting (rechter op akkers) + historisch karakter 

+ landschapsversterking

navragen aan archeoloog of dit zeker oude tracé is

27b Bergem nieuwe landbouwontsluiting + toegang woning naast bronzone Bergem 

27c Bergem herstel historische TW-verbinding naast nieuwe bouwzone , deels tweesporenbeton 

voor ontsluiting landbouw

onderaan talud + talud landschappelijk verstevigen

27d Bergem bronpercelen ingroenen natuurlijk element bij nieuwe verkaveling

27f Bergem huidige toegangsweg verwijderen rationalisering landbouwpercelen, woning bereiken via nieuwe weg



28 Bergem bestaande onverharde ontsluitingsweg landbouw opheffen rationalisering landbouw, rechtere percelen

28b Bergem opheffen juridische tracé TW rationalisering landbouw

28c Bergem Erosiebestrijdinngsbermen EBM opgenomen in EBP

29a Bergem Romeinse vicus Kester  fysiek te beschermen door structurele erosiebestrijdende 

maatregelen o.a. aangepaste herverkaveling. Verdere maatregelen  afhankelijk van 

resultaten van lopend archeo-geofysisch en booronderzoek (einde april 2014). 

Vermijden van bodemingrepen op deze site.

Plaatsen van een  landmark met educatieve-informatieve duiding  

Zeer belangrijke romeins baandorp (vicus) aan de kruising van Romeinse 

wegtracés daterend uit de eerste en tweede eeuw na Christus. Uniek in 

Vlaanderen en van bovenregionaal belang, groot deel nog in 

landbouwgebied itt andere vici die reeds aangetast zijn door bebouwing. 

Wel onderhevig aan hoge tot zeer hoge erosie. Met ruilverkaveling kunnen 

we de site fysiek beschermen

Na nuttig verklaring mogelijkheid voorzien om 

gericht archeologisch proefsleuvenonderzoek te 

doen ifv specifieke beschermende maatregelen in 

gevoelige zones binnen de site op basis van 

resultaten lopend onderzoek. 

29c Bergem te behouden relictbunker in te richten als vleermuisbunker

29b Bergem afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

30 gebied ZW 

Leerbeek

bosbuffer aan valleitje  + afsnijden hoek naar erosieberm 35

31 gebied ZW 

Leerbeek

Talludbeplanting met opgaand groen valleibescherming (buffer akkerland) + landschapsaankleding, versteviging 

omgeving Kester als beschermd landschap

33 gebied ZW 

Leerbeek

boomgaard herstellen of percelen landschappelijk inkleden met KLE's, op vrijwillige 

basis

percelen veehandelaar / dorpszicht richting Kester

34a gebied ZW 

Leerbeek

opheffen juridische tracés TW rationalisering landbouw

34b gebied ZW 

Leerbeek

EBM grasstrook EBP

35 gebied ZW 

Leerbeek

EBM grasstrook 

36 Kesterweg ingroenen talluds + schoudering+zuidkant enkele bomen en hakhout+noordkant 

hakhout

38a Bergem aanpassing historisch tracé TW-verbinding nu ligt tracé over huiskavel, nieuw tracé tussen waardevol grasland en 

akkerlandpercelen / missing link wandelnetwerk

38b zuunbeek nieuw tracé TW van zijvalleitje bruggeplasbeek naar Bruggeplasbeek missing link wandelnetwerk

38c zuunbeek wandelbruggetje over Bruggeplasbeek + verleggen TW niet voor tgemotoriseerd verkeer

38d zuunbeek aangepaste landbouwontsluiting + groene buffering zijloopje (knotwilgenrij)

38e zuunbeek afschaffen NZ juridisch tracé TW rationalisering landbouw

38f zuunbeek behoud bestaande TW gedeeltelijk ligt hier kassei onder de modder

38g zuunbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

38h zuunbeek afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

39a Daal waardevol weiland als natuurgebied beheren en herstel KLE nu door onoordeelkundig 'beheer' vernield

39b Daal Boszoom ook als Buffer naar akkergebied 

39c Daal bronperceel 'inkapselen' in boszoom

39d Daal kerngebied Daal + sterk hellende weides

39e Daal versterken KLE's naast weg

40 Daal nieuwe TW-verbinding naast Daal + opheffen niet zichtbare andere tracés door 

akker

41 Daal weide op voormalig stort niet haalbaar om in bosstructuur t esteken / mogelijk 

vervuillde grond / oude stortplaats onder 

weidegebied
42 Daal EBM grazige berm in EBP

43 Daal afschaffen NZ JT TW rationalisering landbouw

43b Daal nieuwe herverkavelingsafhankelijke landbouwontsluiting

zuunbeek buffer opgaande begroeiïng naast zijloop zuunbeek

zuunbeek gedeeltelijk nieuw tracé TW zuidelijk zijvalleitje wandelverbinding Zuunvallei op valleirand, die tevens een vaste grens is 

tussen valleigebied en akkergebied

50a zuunbeek herstel juridisch tracé TW aan Bruggeplasbeek

50b zuunbeek

ecologisch zeer waardevolle graslanden inrichten als ecologische stapstenen aanwezigheid van bv veel reukgras

50c zuunbeek mooi bronbos, belangrijk om te bewaren

50d zuunbeek behoud trage weg 

51a zuunbeek ecoverbinding: heraanleg kruispunt in eenvoudige inrichting ecotunnel 

51b zuunbeek eco-verbinding: strook langs beek W van de weg in te richten als natuurgebiedje + 

noordoever beek natuurtechnisch profiel

54a zuunbeek zijvalleitje dat nu al een soort doorstroomweide is: behoud

54b zuunbeek zijloop herleggen op natuurlijke loop + groene buffer laag houden combinatie erosie tw hierlangs gelegd om huiskavel niet te doorkruisen en duidelijke 

grensafbakening met akkergebied

54c zuunbeek EBM brede grazige strook om vallei te beschermen opgenomen in EBP erosiegevoelige akker

54d zuunbeek talud herstellen als EBM weggeploegd? 

54e zuunbeek opgaand groen tegen holle weg (beide zijdes om 'hollewegeffect' te bekomen + 

daarachter EBM grazige berm+ landbouwontsluiting

57 gebied ZW 

Leerbeek

belangrijke prehistorische site uit de Midden-Steentijd: doortastende 

erosiebestrijdingsmaatregelen door heideschraal grasland met aan de rand 

hoogstamfruit

sterke aantasting site door continue zware  erosie !! erosiegevoelige akker in NHAG ==> mogelijke 

herbestemming naar landbouwgebied met 

historische waarde? Voorstel GRUP

58 Kesterheide Kesterheide als strategische locatie is een belangrijke site voor de Ijzertijd, Romeinse 

tijd en steentijd: informatieve duiding  (ev. adh van een landmark met info, dit kan 

in combinatie met andere voorziene maatregelen op de Kesterheidehelling)/behoud 

permanent grasland, vermijden van bodemingrepen 

regionaal belangrijke archeologische site; motocross niet gunstig voor 

bewaring

Informatiepunt kan in combinatie met onthaalpunt 

Kesterheide of in combinatie met maatregel 20b met 

zicht op Kester (Romeinse vicus). Belangrijk om 

randvoorwaarden archeologie (ifv bodemingrepen) 

mee te nemen in Masterplan Kesterheide!! - advies 

Agentschap Onroerend Erfgoed)

59b Kesterweg juridisch tracé trage weg, niet meer zichtbaar op terrein, als vaste grens in 

landschap behouden en gedeeltelijk voor landbouwontsluiting

wellicht vroegere tracé Romeinse Heirbaan

60b akkerplateau 

kesterweg

functionele wandelverbinding naar bushalte Edingsesteenweg

61a zuunbeek Romeinse site: EBM nemen

61b zuunbeek steentijdkampement: EBM nemen+ bij voorkeur grasland extra deel onder grasland

61c zuunbeek bunkerperceel met oorspronkelijk bewaarde vorm en beplanting : bewaren en 

inrichten als vleermuizenbunker



Gooik, maatregelen deelgebied 8: Kwadebeek - Kester - Zuunbeek - Rasbeek

id WAAR maatregel motivering opmerking

4 Kwadebeek TW opwaardering + tracé verleggen ifv herverkaveling rationalisering landbouw

5a, b Kwadebeek TW afschaffing NZ Juridisch tracé rationalisering landbouw

5c Kwadebeek TW JT gedeelte achter woningen heropenen veilige verbinding creëren achter woningen

6 Kwadebeek bestaande ontsluitingswegen landbouw wegbedding 

verbeteren en inrichten als functionele fietsverbinding + 

aanleg brede erosiestrook, ingericht voor akkervogels

functioneel fietsroutenetwerk / EBP geen volle beton maar tweesporenbeton, om 

sluipverkeer te voorkomen

6b Kwadebeek akkervogelperceel (voorstel inrichting als triorand 

akkervogels (veldleeuwerik) met min 15m max 30m, ook 

als EBM, lokatie afhankelijk van herverkaveling (kan ook 

evenwijdig met weg en kan opschuiven tot min 100 m 

van opgaande begroeiing of bewoning)

broedstrook en fourageermogelijkheid akkervogels geen graanakker! Enkel broedstrook langgras 

en fourageermogelijkheid korter gras

6c Kwadebeek bosje rooien en in landbouwgebruik maken rationalisering landbouw

7 Kwadebeek bestaande ontsluitingsweg landbouw verbeteren met 

gestabiliseerde porfierverharding 

rationalisering landbouw + fietsmogelijkheid creëren

8a Kwadebeek bosje inrichten als speelbosje (jeugdbeweging) nu al eigendom van de VLM

8b Kwadebeek bunker wo 1 inrichten als speelbunker (hoogste punt); 

mogelijk een informatieve landmark voorzien ivm 

Romeinse vicus Kester

ideeën plaatselijk laten opborrelen

9 Kwadebeek ?NZ JT TW afschaffen te dens netwerk

10 Kwadebeek bunker in graslandlandje leggen met haag rondom en 

haag doortrekken tot aan bosje + weide uitbreiden tot 

aan weg

huiskavel / bunker en speelbpos liggen dan in 

grasland

12 Putbeek behoud en versterken valleikarakter landschap verder aankleden / eventueel deel als 

natuurgebied inrichten

12c Putbeek weide omzetten in akkerland herverkavelingsmogelijkheden vergroten / KLE's 

degelijk compenseren in de vallei! 

12d Putbeek groenaanplanting naast de beek versterken valleikarakter

13 Putbeek aanleg functionele fietsverbinding op JT trage weg 

(gecombineerd gebruik landbouwontsluiting, functioneel 

fietspad). In akkergebied ingericht met aan weerszijdes 

grazige stroken / indien nodig inrichting tegen 

sluikverkeer / incl. bezingkingsgracht of drainage tegen 

wateroverlast

functionele fietverbinding

aanleg in tweesporenbeton om sluipverkeer te ontmoedigen

13b Putbeek bestande trage weg iets verleggen ifv herverkaveling rationalisering landbouw

13c Putbeek behoud onverharde bestaande landbouwontsluiting

14a, b Putbeek afschaffen NZ JT TW nu ook niet zichtbaar op terrein

15b Rasbeek-

Zuunbeek

herstel JT trage weg, deels wat opgehoogd op drassig 

gebied veilige verbinding richting school

ruimte voor trage weg tussen vallei en weide 

ligt er al min of meer 

15c Rasbeek-

Zuunbeek

herstel drassig bronperceeltje aan beek, natuurelement 

naast trage weg + knuppelpad of brugje

15d Rasbeek-

Zuunbeek

afschaffen NZ JT TW

15e Rasbeek-

Zuunbeek

nieuwe aansluiting trage weg langs bestaand pad en langs perceel VLM



16a GOG 

Zuunbeek

hermeandering zuunbeek met groene buffer langs beek buffering tegen wateroverlast verder 

stroomafgwaarts / nagaan of hermeandering 

mogelijk is in combinatie met collector, anders enkel 

natuurtechnische oevers / Noordelijk deel is 

ecologisch niet echt interssant, dus deel uit 

landbouw zo beperkt mogelijk houden

16b GOG 

Zuunbeek

GOG - gecontroleerd overstroombaar gebied, in te 

richten als groengebied met hermeandering Zuunbeek

groengebied/   dijken aan Hof Ter Molleken 

tot 1,2 m hoog

16c GOG 

Zuunbeek

belangrijk vismigratieknelpunt oplossen

16d GOG 

Zuunbeek

hoekje achter bosperceel bebossen perceel ertegenaan is in beheer en eigendom 

van natuurpunt

16e Rasbeek-

Zuunbeek

afschaffen NZ JT TW perceel intussen beplant met boomgaard

17a, b Rasbeek-

Zuunbeek

bunkers in te richten voor vleermuizen

17c Rasbeek-

Zuunbeek

hoog gelegen bunker in te richten voor vleermuizen

17d Rasbeek-

Zuunbeek

bunker in veld dicht bij Bruneaustraat in te richten voor 

vleermuizen of historische reconstructie

18a, b Rasbeek-

Zuunbeek

afschaffing NZ JT TW rationalisering landbouw

18c Rasbeek-

Zuunbeek

behoud bestaande TW-verbinding 

18d Rasbeek-

Zuunbeek

JT TW heropenen als wandelverbinding dorpskern Kester als veilige verbinding van woonwijk richting vallei 

Zuunbeek 

19 GOG 

Zuunbeek

(gedeeltelijk) nieuwe trage-wegverbinding nieuwe wandelverbinding naast natuurgebied / 

bufferbekken

19a GOG 

Zuunbeek

poelen 

19b GOG 

Zuunbeek

bosbuffer naast waardevol moerasbos vol met boshyacynten

19c, d GOG 

Zuunbeek

bosbuffer naast bronbos zijvallei zuunbeek tegen inspoeling akker-nutriënten 

20 GOG 

Zuunbeek

steentijdkampement, onder grasland houden + taluds 

verstevigen; erosiebestrijding

20b GOG 

Zuunbeek

erosiebestrijdingsstrook EBP

20c GOG 

Zuunbeek

bestaande bosstructuur behouden aan nieuwe TW-

verbinding

20d GOG 

Zuunbeek

gorzenakkertje, ligging herverkavelingsafhankelijk wintervoedsel akkervogels in gebied dat heel 

belangrijk is voor akkervogels

21a, b, c Rasbeek-

Zuunbeek

 NZ JT TW afschaffen

22 Rasbeek-

Zuunbeek

inbuizing openleggen, herstel zijvamlleitje Zuunbeek. Middenstuk wordt 

ongemoeid gelaten om weide als één geheel te 

behouden

eventueel omleggen naast privédomeinen

23 Rasbeek-

Zuunbeek afvalstort inrichten als bosperceel

oud afvalstort, uit landbouw houden en laten 

aansluiten op natuurperceeltje 24

oud afvalstort, nu heischraal grasland

24 Rasbeek-

Zuunbeek

natuurperceel dottergrasland in natuurbeheer + rest 

vaste gebruiker

ecologisch waardevol en nat grasland uit privéhanden

25 Rasbeek-

Zuunbeek

te verleggen ontsluitingsweg landbouw rationalisering landbouw

30 Rasbeek-

Zuunbeek

onverharde weg bestendigen recreatief + ontsluiting voor landbouw (ontsluiting 

voo rlandbouw helemaal nodig?) / ook aan andere 

kant steenweg loopt dit wegje door naar de 

Langestraat
30c Rasbeek-

Zuunbeek

kavel met caravan



30d, e Rasbeek-

Zuunbeek

jonge fruitplantage deels mais wordt vanaf 2013 aangeplant met fruit

31 Rasbeek-

Zuunbeek

opgaand begeleidend groen aan beek + daarnaast 

grazige strook

32 Rasbeek-

Zuunbeek

KLE verder ontwikkelen met oa herstel meidoorn / 

doorkijkmogelijkheden behouden

32b Rasbeek-

Zuunbeek

vismigratieknelpunt oplossen

33 Rasbeek-

Zuunbeek

maïsakkertje in vallei, omzetten in grasland

36 Rasbeek-

Zuunbeek

(deels) bestaande TW inrichten als functionele 

fietsverbinding

36b Rasbeek-

Zuunbeek

brde erosiebestrijdingsmaatregel, ingericht ook voor 

akkervogels

opgenomen in EBP noodzaak duidelijk zichtbaar op terrein

37 Rasbeek-

Zuunbeek

groenstrook Rasbeek + EBM opgenomen in EBP

37b Rasbeek-

Zuunbeek

aanplant knotbomen versterken valleikarakter

38 Rasbeek-

Zuunbeek

doodlopende insteekweg landbouw met EBM zeker te behouden want noodzakelijk als EBM

39 Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen rationalisering landbouw

40a, b, c Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen rationalisering landbouw

41 Rasbeek-

Zuunbeek

grazige berm met solitaire bomen westkant weg / 

opgaande begroeiing oostkant weg incl resthoekje

42 Rasbeek-

Zuunbeek

ontsluitingsweg landbouw met grazige bermen

44a Rasbeek-

Zuunbeek

heropening en herlegging JT TW + haagstructuur op terrein blijkt de mogelijkheid realistisch en zonder 

de privacy te schenden

44b Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen

48 Rasbeek-

Zuunbeek

JT TW afschaffen

49 Rasbeek-

Zuunbeek

JT TW afschaffen

50 Hof Ter 

Molleken

bestaande ontsluitingsweg landbouw met steenslag 

verstevigen+ houtkant zuid 

50b Hof Ter 

Molleken

erosiebestrijdingsmaatregel / of akker in grasland bronbos beschermen tegen inspoeling

51 Rasbeek-

Zuunbeek

verbinding zijvalleitje maken dmv gorzenakkertje met 

knotbomenrijen naast beek

52 Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen

53 Rasbeek-

Zuunbeek

herstel weggeploegd zijvalleitjedoor aanplant 

knotwilgen en verlegging tracé trage weg 

plek is nu ook heel drassige plek in gebied. Inrichting 

ter bevordering geelgorzen + herstel landschap 

54 Rasbeek-

Zuunbeek

valleiherstel quickwin mogelijkheden, aangezien 

eigendom van de VLM

55 Rasbeek-

Zuunbeek

behoud bestaande landbouwontsluitingsweg

56a, b, c, 

d

Rasbeek-

Zuunbeek

NZ JT TW afschaffen



Gooik, maatregelen deelgebied 9: centrum Leerbeek woonuitbreiding + rup KMO-zone

id maatregel motivering / opmerking

1 rietveld herinrichten als bufferbekken waar beek 

door kan meanderen

rietveld zal zijn functie van waterzuivering verliezen door 

collectorwerken 

2 beek stroomopwaarts terug open leggen in 

groenstrook van gemiddeld 40m breed 

(bodemkaart)

door woonuitbreidingsgebied, signaalgebied vrij houden 

van bebouwing 

nvt

deel tussen kwadebeek en nattebroekstraat bij 

blok

Gebruikte afkortingen in tabellen

NOG Natuurlijk overstromingsgebied natuurlijk overstromingsgebied als buffering tegen 

wateroverlast. Er wordt 'ruimte' gegeven aan de 

beek om op gekozen plaatsen te overstromen 

indien nodig. 

GOG gecontroleerd overstromingsgebied
Gecontroleerd overstromingsgebied als buffering 

tegen wateroverlast. Met een kunstmatige 

knijpconstructie wordt het debiet van  de 

waterafvoer kunstmatig en automatisch geregeld 

om wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen 

TW Trage weg verzamelnaam voor wegstructuren die niet geschikt 

zijn voor gemotoriseerd vervoer, met uitzondering 

van landbouwverkeer of occasioneel gebruik voor 

beheerswerken

JT TW Juridisch tracé trage weg tracé van trage weg die juridisch wel bestaat (oa 

atlas der buurtwegen), en die al dan niet zichtbaar 

en bruikbaar is in de praktijk

NZ JT TW juridische tracé trage weg dat niet zichtbaar 

of bruikbaar is op het terrein
KLE Kleinschalig landschapselement
HSBG hoogstamboomgaard
EBM Erosiebestrijdingsmaatregel
EBP Erosiebestrijdingsplan

plan met erosiebestrijdingsmaatregelen dat door 

de erosiebestrijdingscoördinator (provincie) in 

opdracht van de gemeente Gooik is opgemaakt

OD openbaar domein
VK Vaste kavel

kavel die is opgenomen in de 

ruilverkavelingsperimeter, maar waar eigenaar en 

gebruiker door herverkaveling niet veranderen


