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Stroomlijnen van initiatieven, samen werken aan het landschap
• provinciale diensten waterbeheer, natuur, landbouw, erosie…
• gemeentebesturen, ev. polderbestuur of watering
• Agentschap Natuur en Bos, VMM
• Regionale Landschappen, Bosgroepen, bedrijfsplanners VLM, Toerisme
• landbouwers, boseigenaren, particulieren, organisaties (grondeigenaars en -gebruikers)
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Decretale taken provincie: 
natuurverbindingen en integraal waterbeheer

Gestroomlijnd Landschap Doelstelling

1. Splenterbeek-Ede
2. Maanbeek-Laresloot
3. Maarkebeek
4. Molenbeek-Graadbeek

5. Wagemakersbeek-Driesbeek
6. Terkleppebeek - Ophasseltbeek
7. Barbierbeek
8. Molenbeek -Serskampsebeek



5.
Gebied Wagemakersbeek en 
Driesbeek, 
(O447, O343; 2E3) 
Knesselare, Maldegem, 
Zomergem, Aalter

6.
Gebied van Terkleppebeek tot 
Ophasseltbeek,
(O5197, O5195, O5131, O5167, 
O5160, O5161; 6E1, 6E2, 6E3, 6E4, 
6E5), 
Zottegem, Lierde, Brakel, 
Geraardsbergen

7.
Gebied Barbierbeekvallei (OS011; 
3N8) 
Sint-Niklaas, Temse, Beveren, 
Kruibeke

8.
Gebied Molenbeek en 
Serskampsebeek (OS135, OS115; 
5E5, 5E4 en IHD-verbinding), 
Wetteren, Wichelen, Lede, Erpe
Mere en Herzele

1. Splenterbeek-Ede Maldegem – Knesselare
2. Maanbeek-Laresloot Laarne – Wetteren – Destelbergen
3. Maarkebeek Maarkedal en omgeving
4. Molenbeek-Graadbeek Aalst – Affligem – Asse





Maarkebeek
Gestroomlijnd Landschap Bekenstelsel 

waterkwaliteit, natuurlijke structuur en vismigratie
Ruggengraat – corridor
Oeverinrichting en beheer

Stapstenen en omliggend landschap
stapstenen natuur en bos, kleine landschaps-
elementen, specifieke soortgerichte acties

Trage wegen 
Landschapsbeleving en open ruimte verbindingen

Overzicht realisatieperiode 2012-2015

• Wat is er gerealiseerd in de afgelopen 4 jaar 
• incl. Wat is nog in uitvoering op korte termijn



Realisaties bekenstelsel
waterkwaliteit, natuurlijke structuur en vismigratie

• Wegwerken kleine vismigratieknelpunten Maarkebeek en zijbeken (t.e.m. 2012), Krombeek
bijkomend punt (realisatie op korte termijn)

• Verbeteren structuurkwaliteit Nederaalbeek (realisatie op korte termijn)
• Onderzoek van visbestand, opvolging vismigratie en knelpunten waterkwaliteit  (2012, 2015)
• Screening waterkwaliteit , Maarkebeekvallei aandachtsgebied (2013  en verder)



Realisaties  Ruggengraat – corridor
Oeverinrichting en beheer

• Beekbegeleidende houtkanten op 10-tal  locaties (2012-2015)
• Beekbegeleidende oeveraanplantingen op 2 locaties Krombeek (2014)
• Bestrijding Reuzebalsemien Pauwelsbeek en Maarkebeek (2013-2015-)
• Oeverinrichting Nederaalbeek met fietsverbinding (realisatie op korte termijn)



Realisaties  Ruggengraat – corridor
Oeverinrichting en beheer

• Beekbegeleidende houtkanten op 10-tal  locaties (2012-2015)
• Beekbegeleidende oeveraanplantingen op 2 locaties Krombeek (2014)
• Bestrijding Reuzebalsemien Pauwelsbeek en Maarkebeek (2013-2015-)
• Oeverinrichting Nederaalbeek met fietsverbinding (realisatie op korte termijn)
• Promoten beheerovereenkomsten VLM voor perceelsranden



Stapstenen en omliggend landschap
stapstenen natuur en bos, kleine landschapselementen, specifieke soortgerichte acties

• Aanplant van een stapsteenbos langs de Maarkebeek ter hoogte van Geitenhoek (2012)
• Natuurspeelzone Puttene aan de Nederaalbeek (2016)
• Bosomvorming  (2 locaties samen 7,5 ha)en bosuitbreiding (2012-2015) 
• Aanleg en onderhoud van bosranden (2015-2016) 
• Opmaak uitgebreid bosbeheerplan Maarkebeek voor een opp. van 58,3 ha beheerd door 

16 private eigenaars en 1 openbare (2014-2015)
• Inrichting en beheer spaarbekken Rattenpoel (2016)





• Recreatieve inrichting stapsteen Geitenhoek









Stapstenen en omliggend landschap
stapstenen natuur en bos, kleine landschapselementen, specifieke soortgerichte acties

• aanplantingen in valleigebied: houtkanten,  fruitbomen, knotbomen, heg op meer dan 35 
locaties (2012-2015)

• in totaal meer dan 2,5 km houtkant, 2,3 km haag en meer dan 500 bomen 
aangeplant (solitair – fruitboom – knotboom)

• incl. opmaak en realisatie van meer dan 10 landschapsbedrijfsplannen (2012-2015)
• Opmaak poelenplan en realisatie poelenherstel op 9 locaties (RLVA) en aanleg en 

onderhoud 10-tal poelen (BG) (2012-2015)
• Erosiebestrijding: info-avond Pauwelsbeek, info-avond landbouwers rond erosie en 

vergroeningsmaatregelen 22/01/15, knelpuntenanalyse, beheerovereenkomsten (2012-
2015-)



2012



2013-2014











Trage wegen 
Landschapsbeleving en open ruimte verbindingen

• private bosweg opengesteld als deel van het wandelknooppuntennetwerk (2012)
• Inrichten picknickplaats in privaat bos ter hoogte van Schamperij (grens Horebeke –

Maarkedal) en erkennen van een 100-jarige eik als Wereldboom op die site (2015)
+ paalkampeerplaats (voorjaar 2016)

• Recreatieve ontsluiting / inrichting stapsteenbos Geitenhoek (2014)
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Trage wegen 
Landschapsbeleving en open ruimte verbindingen

• private bosweg opengesteld als deel van het wandelknooppuntennetwerk (2012)
• Inrichten picknickplaats in privaat bos ter hoogte van Schamperij (grens Horebeke –

Maarkedal) en erkennen van een 100-jarige eik als Wereldboom op die site (2015)
+ paalkampeerplaats (voorjaar 2016)

• Recreatieve ontsluiting / inrichting stapsteenbos Geitenhoek (2014)
• Fietsverbinding Nederaalbeek (2016)
• Landschapswandeling 20 oktober 2013


