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Hoezo, de IJsevallei in beweging? 

Klopt, want met het landinrichtingsproject IJsevallei verbinden we groene plekken langs de IJse met 
elkaar en herstellen we het natuurlijke karakter van de waterloop. 

We verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Rond de IJse maken we de omgeving aangenamer voor 

mens en dier. Er is aandacht voor landbouw, recreatie en erfgoed. Het project bestaat uit meerdere 
uitvoeringsdossiers en binnenkort begint de uitvoering van het eerste dossier.  

 In deze nieuwsbrief geven we jou meer info over het project en de werken. 

https://sway.office.com/H0MuHxZdTBlGLC7N#content=8542LZ3evdvYmA


 

1 - Kasteel Isque 

 

2 - Meeuwenlaan 

 

3 - IJsebroeken 



 

4 - Paardenwater 

Het eerste uitvoeringsdossier  

• fiets- en wandelverbinding Paardenwater 

• faunapassages onder de E411 

• inrichting van de Potvijver 

• inrichting van het Kasteel Isque 

• aanleg bufferbekken op Nellebeek aan Ketelheide 

• verwijderen van de asfaltvlakte Meeuwenlaan en Zwanenlaan 

• omvorming van dennenbos naar inheems bos aan de Groeneweg 



 

 

In de week van 13 december 2021 begint de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de werken in en 
rondom het kasteel Isque in Overijse: 

• De vroegere visvijver krijgt een grondige onderhoudsbeurt.  

• Sommige bomen zijn nadelig voor het bestaande erfgoed en ruimen plaats voor nieuwe 

bomen, houtkanten en hagen die beter passen in het park.  

• De kasteelmuur is niet meer veilig voor wandelaars en fietsers. Daarom verdwijnt de muur 
tijdelijk helemaal om nadien opnieuw te worden opgebouwd.   

• De historische poorten krijgen een opknapbeurt en het jachtpaviljoen zal opnieuw 
gedeeltelijk zichtbaar zijn.  

• De werken vinden plaats binnen het landinrichtingsproject IJsevallei en dus mag de IJse niet 

ontbreken in het park. Voor de kasteelmuur aan de Dreef krijgt de IJse wat meer ruimte en 
wordt ze opnieuw zichtbaar. Zo herstellen we het dorpsgezicht van Overijse. 

Helaas kunnen we geen nieuw park maken zonder hinder. We proberen die overlast uiteraard te 

beperken.  Het verwijderen van de bomen staat als eerste op de planning. Daarbij zal er geen hinder 

zijn voor passanten. Na de kerstvakantie start de slibruiming aan de kasteelvijver en de natuurlijke 

inrichting ervan. Dat gebeurt binnen het parkdomein en bijgevolg is er geen hinder voor 
automobilisten. 

Begin 2022 is de Potvijver aan de Hagaardbosweg aan de beurt. In het voorjaar halen we de vissen 

van de vijver en laten we de vijver leeglopen. Later op het jaar pakken we de Potvijver aan en richten 
we hem ecologisch in.   



 

Voor meer vragen, neem contact op:  

• Raf Nilis  - leidend ambtenaar: Raf.Nilis@vlm.be  - 0493 097 658   

• Freya Vanthuyne  - werftoezichter: Freya.Vanthuyne@vlm.be  - 0491 62 14 55 

• Luc Vander Elst  - tijdelijke projectleider: Luc.VanderElst@vlm.be  

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via deze link. Uitschrijven is altijd mogelijk via mail: 
ijsevallei@vlm.be. Ook op de VLM-website kan je nog meer info over het project IJsevallei lezen. 

 

5 - met financiële steun van 

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Koning Albert II-laan 15, 
1210 Brussel. www.vlm.be 
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