
zette stappen en schetst wat er 

binnen het project op stapel 

staat. 

Het Weesbeekblad heeft geen 

vaste periodiciteit: de volgende 

editie zal verschijnen als er vol-

doende nieuws te melden valt 

over het project. 

Op 1 september 2008 ging het   

strategische project ‘Het Groe-

ne Bekken van de Weesbeek’ 

van start.  Met dit project willen 

de gemeenten Herent, Kampen-

hout en Kortenberg  de open 

ruimte op hun grondgebied 

beschermen en versterken. 

Hierbij zijn het verbeteren van 

de bosstructuur en integraal 

waterbeheer de speerpunten.  

Maar omdat op het grondgebied 

van de drie partnergemeenten 

de bossen en waterlopen sterk 

verbonden zijn met de andere 

thema’s van de open ruimte 

(landbouw, recreatie, natuur, 

landschap en wonen) en omdat 

al deze thema’s elkaar op diver-

se manieren overlappen, gaat 

het project op  zoek naar inte-

grale oplossingen die voor alle 

gebruikers winst opleveren. 

Met deze nieuwsbrief, die ‘Het 

Weesbeekblad’ werd gedoopt, 

blijft u op de hoogte van de 

evolutie van het project.   

In deze editie komt u te weten 

wat het project precies inhoudt: 

u krijgt een antwoord op het 

wie, waar, wat, waarom en hoe 

van het project.  Deze editie van 

het Weesbeekblad geeft u ook 

een overzicht van de reeds ge-

In 2002 ondertekenden de ge-

meenten Herent, Kortenberg en 

Kampenhout, samen  met de 

provincie Vlaams-Brabant en 

Regionaal Landschap Dijleland 

vzw een  overeenkomst om zich 

samen in te zetten voor natuur 

en landschap op hun grondge-

bied.  Als eerste stap in die 

samenwerking werd een ge-

meenschappelijk doelstellingen-

plan opgesteld voor de open 

ruimte van de drie gemeenten. 

Daarna werden enkele acties  

uit dit plan gerealiseerd op het 

terrein (ingroening van een 

hoeve, herstel van een kasteel-

domein, …).  Tussen 2005 en 

2008 voerde de Vereniging 

voor Bos in Vlaanderen een 

studie uit die zocht naar moge-

lijke locaties voor bosuitbrei-

ding in het grensgebied van de 

drie gemeenten.  Het project 

‘Het Groene Bekken van de 

Weesbeek’ bouwt verder op 

die eerdere projecten. 

De Aderbeek, Warandebos, 

Kortenberg 

Het Groene Bekken van de Weesbeek van start 
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Weide, akker, bos, populieren, 

Herent 
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“Woonkernen, 

landbouwzones, 

bossen, valleien en 

natuurgebieden zijn 

nauw met elkaar 

verbonden in deze 

regio” 

De Molenbeek,  

Kortenberg 

Wie is wie? 

Het project in kaart 

Strategisch project? 
Minister van Ruimtelijke Or-

dening Van Mechelen erkende 

‘Het Groene Bekken van de 

Weesbeek’ als strategisch 

project.  Het doel van de 

strategische projecten is delen 

van het Ruimtelijk Structuur-

plan Vlaanderen op het ter-

rein te realiseren. 

Het Vlaams Gewest verleent 

subsidies voor het aanstellen 

van een projectcoördinator 

(voor een periode van 3 jaar) 

en voor het verwerven van 

gronden en gebouwen.  Om 

in aanmerking te komen voor 

de subsidies moet het gaan 

om een project 

 met een integraal karak-

ter, dus niet vanuit slechts 

1 thema 

 van bovenlokaal niveau 

 met aandacht voor com-

municatie 

 met een voorbeeldfunc-

tie 

 dat de identiteit van het 

projectgebied kan ver-

sterken 

Het noorden van het gebied is 

vrij vlak en behoort tot de 

tuinbouwstreek, ten zuiden 

van de N2 Leuven-Brussel is 

het gebied reliëfrijk en vormt 

het de overgang naar het 

Brabants leemplateau. 

Woonkernen, landbouwzo-

nes, bossen, valleien en na-

tuurgebieden zijn nauw met 

elkaar verbonden in dit rela-

tief landelijk eiland te midden 

van een stedelijke omgeving.  

Het projectgebied bestaat uit 

het grondgebied van de drie 

partnergemeenten en is gele-

gen in de driehoek Leuven-

Brussel–Mechelen. 

In grote lijnen komt het over-

een met het bekken van de 

Molenbeek en de Weesbeek 

(in het blauw op het kaartje), 

die beiden van zuid naar 

noord door het gebied stro-

men.  Ze vloeien samen  in 

Kampenhout en monden 

verderop uit in de Dijle. 

veaus met mandatarissen, 

ambtenaren en belangengroe-

pen.  De verschillende  over-

legorganen en hun functies 

worden weergegeven in bo-

venstaande figuur. 

Partners van het project zijn 

de gemeenten Herent, Kam-

penhout en Kortenberg, de 

Vlaamse Landmaatschappij en 

Regionaal Landschap Dijleland 

vzw, dat instaat voor de coör-

dinatie. 

De Afdeling Ruimtelijke Plan-

ning van het Vlaams Gewest 

verleent subsidies aan het 

project (zie vorige paragraaf). 

De projectstructuur bestaat 

uit verschillende overlegni-

Situering Kor-

tenberg, Kam-

penhout en 

Herent 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

De projectstructuur 
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Tijdens de eerste maanden van het 

project kreeg de projectstructuur 

vorm en leerden de betrokkenen  

elkaar kennen.  

Schepenen van milieu en land-

bouw, gemeentelijke milieuambte-

naren, provinciale en gewestelijke 

ambtenaren bevoegd voor bos, 

natuur, landschap, erfgoed en 

waterbeheer kwamen samen om 

kennis te maken met het project 

en de projectcoördinator. 

Ook werd het project geïntrodu-

ceerd bij twee belangrijke gebrui-

kers van de open ruimte: de land-

bouwers (vertegenwoordigd door 

de gemeentelijke landbouwraden) 

en de natuurliefhebbers (vertegen-

woordigd door de lokale afdelin-

gen van Natuurpunt). 

Er werd een plannenatlas opge-

steld waarin  alle bestaande plan-

nen en studies werden samenge-

bracht en op kaart gezet.  De atlas 

geeft aan in welke gebieden over-

eenstemming bestaat over de te 

volgen weg en in welke gebieden 

nog overleg nodig is om tegenstrij-

dige visies met elkaar te verenigen.  

De plannenatlas vormt de basis 

voor het verdere verloop van het 

project. 

Maarten Lambrechts 
 
Regionaal Landschap Dijleland vzw 

Naamsesteenweg 573 

3001 Heverlee 

016/40 85 58 

maarten.lambrechts@rld.be 

 

Vlaamse Landmaatschappij 

Diestsevest 25 

3000 Leuven 

016/31 17 70 

maarten.lambrechts@vlm.be 

Voor meer informatie over het 

project ‘Het Groene Bekken van 

de Weesbeek’ kan u steeds te-

recht bij Maarten Lambrechts, de 

projectcoördinator.  Hij werkt 

deeltijds bij Regionaal Landschap 

Dijleland vzw en deeltijds bij de 

Vlaamse Landmaatschappij. 

Meer info vind je ook op de  

projectwebsite:  

weesbeek.wordpress.com 

project op langere termijn.  Samen 

met lokale verenigingen 

(landbouwers, natuurliefhebbers, 

recreanten, …) en bevoegde amb-

tenaren worden afspraken ge-

maakt voor de inrichting en be-

heer van het gebied.  Zo kan de 

lokale kennis in een visie worden 

gegoten waar iedereen zijn gading 

in vindt en die de toekomstige 

ontwikkeling van de bos, land-

bouw, natuur en recreatie zal 

sturen. 

   

Het project loopt op twee sporen.  

Via het eerste spoor wil het pro-

ject op korte termijn resultaten 

op het terrein boeken.  Zo wordt 

onderzocht hoe de wateroverlast 

in enkele woongebieden best 

wordt aangepakt en worden land-

bouwers aangesproken om vrijwil-

lig en tegen een vergoeding be-

heerovereenkomsten af te sluiten 

om percelen langs bossen en wa-

terlopen natuurvriendelijk te be-

werken.  

Via het tweede spoor werkt het 

Agenda 

Contact en info 

“Zo kan de 

lokale kennis 

in een visie 

worden 

gegoten waar 

iedereen zijn 

gading in 

vindt.” 

Wilderse Dreef,  

Kampenhout 

Samenvloeiing Molenbeek-

Weesbeek, Kampenhout 
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