
Gezocht:  

locaties in de valleien van de Terkleppebeek tot de Ophasseltbeek  

voor nieuwe boomgaarden, heggen, houtkanten, bomen of poelen 

 

Het gebied ‘van Terkleppebeek tot Ophasseltbeek’ omvat tal van beekvalleien die de landschappelijke 

verbinding vormen tussen de Getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, de Zwalmvallei en de 

Dendervallei 

Om dit valleilandschap te versterken, stimuleert de provincie Oost-Vlaanderen samen met het 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de realisatie van nieuwe landschapselementen. Wij zijn dan 

ook op zoek naar geschikte locaties voor het aanplanten van heggen, houtkanten, bomenrijen, een 

solitaire boom of een hoogstamboomgaard - of voor de aanleg van een poel. Dit kan op weiland, langs 

perceelsranden, op een talud of een ‘verloren hoek’, … 

Een fijn netwerk van landschapselementen maakt het landschap aantrekkelijker en speelt bovendien 

een belangrijke rol als leefgebied voor specifieke planten- en diersoorten, zoals de vinpootsalamander, 

de sleedoornpage, de eikelmuis of de steenuil en ook voor jachtwild. De landschapselementen kunnen 

tegelijk dienst doen als schaduwplaats voor vee. 

Ben je eigenaar van percelen in dit valleigebied? Kunnen nieuwe landschapselementen er tot 

hun recht komen? Neem dan contact op met Tine Degezelle van Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen, 055 20 72 65, tine.degezelle@rlva.be. We bekijken met jou de mogelijkheden op maat.  

De kaart op p. 2 toont de afbakening van het projectgebied. Binnen het beschikbare budget geven we 

voorrang aan locaties in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen. Deze realisaties worden tot 80% 

gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en passen in het project ‘Gestroomlijnd Landschap, 

projectgebied Terkleppebeek-Ophasseltbeek.  

 

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap  



 

 

 

 

Het projectgebied omvat van zuid naar noord de valleien van 

de Terkleppebeek, de Molenbeek – Kalsterbeek – Binchebeek en zijbeken,  
gesitueerd in Brakel - Everbeek, Goeferdinge en Zarlardinge en met monding in de Dender ter 
hoogte van Geraardsbergen 

de Ophasseltbeek, de Molenbeek – Pachtbosbeeek – Moenebroekbeek en zijbeken, 
gesitueerd in Brakel-Parike, Zottegem - Potaardeberg, Herzele - Assestraat, Lierde, 
Geraardbergen - Ophasselt/Smeerebbe - Vloerzegem en met monding in de Dender ter hoogte 
van Zandbergen. 

 


