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Hier werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de komende jaren

WERKEN KASTEELVIJVER - landinrichtingsplan IJsevallei

Meer info op www.vlm.be , trefwoord ‘ijsevallei’ 
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Kasteeldomein

De poel wordt geruimd en opnieuw 
ingericht. Zo kan er een leerrijk verhaal 
verteld worden over de fauna en flora 
in zo’n waterpartij. Voor het vliegend 

hert worden er broedstoven geplaatst.

In de dreef worden de kastanjebomen die niet meer levens- 
vatbaar zijn, vervangen door lindebomen. Ook verder in het 
park worden nieuwe bomen aangeplant. De brongracht wordt 
hersteld, zodat ze een rol kan spelen in de waterhuishouding 
van het park.

De restanten van het voormalige jacht-
paviljoen worden terug zichtbaar 
gemaakt en beschermd.

De oude toegangspoorten worden hersteld. 
Via een nieuwe toegang kan ook vanaf het 

kruispunt veilig gewandeld en gefietst worden 
over de heraangelegde paden.

De IJse wordt opnieuw blootgelegd aan 
de voorzijde van het kasteeldomein.

De elektriciteitscabine aan de muur 
wordt verplaatst en de muur opnieuw 
opgebouwd.
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PLANTEN EN DIEREN
HERSTEL DREEF EN BRONGRACHT

JACHTPAVILJOEN

BLOOTLEGGING IJSE

HERSTELLING OUDE KASTEELMUUR

NIEUWE TOEGANGEN EN HERSTELLING 
VAN DE OUDE POORTEN

De schaarse open ruimte die Vlaanderen rijk is, 
levert ons allerlei diensten zoals waterberging, 
voedselproductie, natuurbeleving, 
plaatsen om te recreëren en te spelen …  
Open ruimte is dan ook cruciaal voor de toekomst. 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt hier  samen 
met de gemeente Overijse aan de open ruimte in dit 
kasteeldomein. Door een robuuste inrichting bieden 
we nieuwe kansen voor recreatie en natuur en beschermen 
we het onroerend erfgoed. Deze werken kaderen in het 
landinrichtingsplan IJsevallei.

De kasteelvijver
De vijver wordt volledig leeggelaten om het slib te ruimen. Hij 
wordt verdiept en de oevers worden meer natuurlijk aangelegd. 
In november werden al de meeste vissen uit deze vijver gehaald 
en naar een andere vijver gebracht. 

WERKEN

Eind januari 2021
Start van het leeglaten van de vijver. De vissen die achterbleven in 
november, worden dan nog gevangen en verplaatst naar een nieuw 
onderkomen.

Februari tot september 2021
Vanaf dan blijft de vijver leeg staan tot het eind van de zomer. 
Het slib droogt tijdens deze periode uit.

Najaar 2021
Uiteindelijke ruiming van het slib, waarna er wordt gestart met de park-
inrichting. De afgebrokkelde oevers van de vijver worden terug aangevuld. 
En nieuwe wandelpaden worden aangelegd.
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