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I N L E I D I N G  

De analyse op de schaal van het APN, opgesteld 
in het eerste hoofdstuk, stelt een volledige 
en gedetailleerde inventaris op van de 
landschapselementen die een analyse van de 
huidige situatie vergezellen.

Naar aanleiding daarvan stellen de diverse zooms 
uit hoofdstuk 3 (Broekbeekvallei), hoofdstuk 4 (het 
Pedepark), hoofdstuk 5 (de Olympische Dreef), 
en hoofdstuk 6 (Neerpede «de natuur») pre-
operationele oplossingen voor. 

Tot slot biedt het Landschapshandvest een 
gemeenschappelijke sokkel die alle aanlegwerken 
van de zooms rond een gids verbindt, een praktische 
handleiding voor de diverse spelers op het terrein 
(eigenaars en gebruikers). Het doel is hen een 
instrument te geven om de juiste daden te stellen 
om het landschap van Neerpede op te waarderen. 
Het Landschapshandvest vormt zo een essentieel 
element van het Actieplan van Neerpede. 

Dit Landschapshandvest heeft niet de intentie 
om beperkingen op te leggen die het landschap 
verstarren. Het kaart doelstellingen aan, stelt 
integratieprincipes en te bereiken doelstellingen 
voor. 

Het Landschapshandvest is opgedeeld in 5 luiken, 
ze vormen de analyses van de diverse hoofdstukken 
en de aanleg die in de zooms wordt voorgesteld: Het 
doorkruist landschap, het ervaren landschap, het 
landschap langs het water, de landschapsecologie 
en het waargenomen landschap.





A L G E M E N E  S T R U C T U U R

ALGEMENE  
AANBEVELING

LANDSCHAPSINRICHTING

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINA 3

PAGINA 4

LEVEND LANDSCHAP

SPECIFIEKE  
AANBEVELING

TECHNISCHE DOORSNEDES 
EN DETAILS

REFERENTIE BEELDEN 

TECHNISCHE DOORSNEDES 
EN DETAILS

REFERENTIE BEELDEN 

KAART VAN DE TYPOLOGIE KAART VAN DE TYPOLOGIE

GEBRUIKER

PROFIEL

MATERIAAL

DUURZAAMHEID

ALGEMENE  
AANBEVELING

SPECIFIEKE  
AANBEVELING

GEBRUIKER

PROFIEL

MATERIAAL

DUURZAAMHEID



RIVIERLANDSCHAP LANDSCHAPSECOLOGIE WAARGENOMEN 
LANDSCHAP

TECHNISCHE DOORSNEDES 
EN DETAILS

REFERENTIE BEELDEN 

TECHNISCHE DOORSNEDES 
EN DETAILS

REFERENTIE BEELDEN 

TECHNISCHE DOORSNEDES 
EN DETAILS

REFERENTIE BEELDEN 

KAART VAN DE TYPOLOGIE KAART VAN DE TYPOLOGIE KAART VAN DE TYPOLOGIE

ALGEMENE  
AANBEVELING

SPECIFIEKE  
AANBEVELING

BETROKKEN SORTEN

PROFIEL

MATERIAAL

ECOLOGISCHE IMPACT

ALGEMENE  
AANBEVELING

SPECIFIEKE  
AANBEVELING

BETROKKEN SORTEN

PROFIEL

MATERIAAL

ECOLOGISCHE IMPACT

ALGEMENE  
AANBEVELING

SPECIFIEKE  
AANBEVELING

GEBRUIKER

PROFIEL

MATERIAAL

DUURZAAMHEID



JNC International • 14/07/2020 • 8/127

D
O

O
R

K
R

U
IS

T
 L

A
N

D
S

C
H

A
P



JNC International • 14/07/2020 • 9/127

D
O

O
R

K
R

U
IS

T
 L

A
N

D
S

C
H

A
P 1

D O O R K R U I S T 
L A N D S C H A P 



JNC International • 14/07/2020 • 10/127

D
O

O
R

K
R

U
IS

T
 L

A
N

D
S

C
H

A
P

DOORKRUIST LANDSCHAP 

Kaart met de landschapselementen die onder het landschapscharter (JNC) vallen
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LEGENDE
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Het doorkruist landschap omvat alle mogelijke, te 
ontdekken trajecten in het hart van Neerpede. Ze 
worden ingedeeld volgens drie vervoerswijzen. 

De multimodale wegen zijn alle wegen 
die verscheidene vervoerswijzen en dus 
verplaatsingssnelheden groeperen. De 
voornaamste gebruiker van deze wegen is de auto. 
Het is echter belangrijk om de andere gebruikers 
zo veel mogelijk te beveiligen en te proberen om de 
auto te beperken. 

De wegen voor zachte vervoerswijzen groeperen 
alle verbindingen waar voetgangers, fietsers, 
steps en andere tweewielers, zonder motor, zich 
kunnen verplaatsen. Deze trajecten hebben zeer 
uiteenlopende grootten en wegdekken. 

Voetgangerspaden zijn uitsluitend voorbehouden 
aan voetgangers. De verplaatsingen zijn dus 
traag. Vaak steken ze parken over of bevinden ze 
zich op moeilijk toegankelijke plaatsen. Ze bieden 
de wandelaar rust om zich te kunnen verplaatsen 
zonder op de andere vervoerswijzen te letten.   
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T Y P O L O G I E  « M U L T I M O D A L E  W E G E N »

B E R I J D B A R E  W E G E N 

Het doorkruist landschap wordt voorgesteld 
volgens de typologieën van multimodale wegen 
(bestemd voor alle gebruikers), wegen voor actieve 
mobiliteit (voor fietsers en voetgangers), en de 
wegen voor voetgangersverplaatsingen. 

De berijdbare wegen bestrijken en bedienen 
het gehele APN. Hun verhardingen en breedten 
maken er veelvoudige elementen van, getuige 
daarvan de Atlas van de landschapselementen 
(Hfdst. 1); ze worden gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan materialen en gebruiken 
(asfalt of straatstenen, één of twee richtingen). Ze 
vertonen gewoonlijk echter kleine wegprofielen, 
zodat de verschillende gebruikers verplicht zijn om 
een beperkte oppervlakte te delen. Ze moeten dus 
worden aangelegd met voorrang aan de traagste 
vervoerswijzen.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Om de snelheid op de geasfalteerde straten te 
verlagen, stellen we hetzelfde principe voor als in 
de Neerpedestraat: Het asfalt beperken tot een 
centrale rijbaan omzoomd met stroken straatstenen 
van 0,8m aan weerszijden om de gemotoriseerde 
voertuigen te vertragen (doorsnede 1 technisch). 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

In het geval dat deze eenrichtingswegen frequent 
gebruikt worden door fietsen (fietspad, Groene 
wandeling gedeelde bedding...), dan is de 
centrale rijstrook bedekt met een okerkleurige 
bekleding. De straat is dan een fietsstraat (zie 
fiches «Fietspaden» en «Groene Wandeling»). 
Indien de opvang van regenwater voorzien moet 
worden in de straat, dan heeft één van de twee 
stroken uit straatstenen de vorm van een straatgoot 
van  1,10m breed (doorsnede 2 technisch)).

Gedeeld tussen voertuigen +  
fietsers + voetgangers 

Een straat van 4 meter 
(gemotoriseerde voertuigen 
+ sportfietsers) met 0,80m 
strook uit straatstenen aan 
weerszijden.

Asfaltwegen: Asfalt in het 
midden, straatstenen voor de 
zijstroken

Geplaveide wegen bewaard in 
kasseien

De funderingen bestaan 
uit gebroken puin dat in de 
nabijheid wordt gerecupereerd.

GEBRUIKERS:  

PROFIEL:   

MATERIALEN :   

DUURZAAM- 
HEID:   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Wegen» binnen de OPN 
(JNC)
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2.20m

Bande
pavée

0.80m

Chaussée

2%

COUPE E-E'
1/50e

3.8m

Niveau existant

Géotextile

Revêtement hydrocarboné AC-10
base 4-2 (BB-4C) 0.04m

Revêtement hydrocarboné AC-20
base 3-2 (BB-3A) 0.08 m

Fondation en béton maigre
C16/20-2b-S2

Végétation extensive

0.4m
0.

2m

0.
28

m0.25m

Empierrement de sous-fondation éventuelle Type I 0/40
Fondation empierrement type IIA 0/32

0.
2m

0.25m

Pavés de récupération en pierre naturelle
0.15x0.15x0.15m

Li
m

ite
 d

'in
te

rv
en

tio
n
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m
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'in
te

rv
en

tio
n

2%

Bande de contrebutage
béton 0.15x0.25x1m

Filet d'eau 0.10m
Joints creux 1cm

Surface pavée existante
et conservée

Accès privé
Filet
d'eau

1.10m

Asphalte

2.20m

Bande
pavée

4.10m

0.
4m

29.37
29.47

29.47
29.47

29.64
29.57

29.52
29.47

Projet - Project : 30.55
Sitex - Bestaande : 30.55

COUPE D-D'
1/50e

0.80m

Chaussée

Surlargeur pavée

1.75m

Niveau existant

0.5m

Surface de
ragréage

Géotextile

Revêtement hydrocarboné AC-10
base 4-2 (BB-4C) 0.04m

Revêtement hydrocarboné AC-20
base 3-2 (BB-3A) 0.08 m

Fondation en béton maigre C16/20-2b-S2

0.2m

Pavés de récupération
en pierre naturelle
0.15x0.15x0.15m

Trottoir

1.45m

29.69
29.69

0.28m

0.12m

0.15m
0.25m

0.15m
0.22m

Pavés de récupération
en pierre naturelle
0.15x0.15x0.15m

Couche de pose 0.03m
sable stabilisé

Empierrement de sous-fondation
éventuelle Type I 0/40

Fondation empierrement type IIA 0/32

0.
20

m

0.15m
0.22m

Fondation en béton maigre
C16/20-2b-S2

Pavés de récupération
en pierre naturelle
0.15x0.15x0.15m

Fondation sable stabilisé

Rue de Scherdemael

Situation projetée : Coupe de principe 2

Commune d'Anderlecht | Mission d'étude en vue d'améliorer le maillage bleu et pluie à Neerpede

Ech : 1/50

4329-PU-DossierA3

24/04/2020

Bestrating

Bestrating

Landschap 
vallei Asfalt

Asfalt

Schouder

Schouder

Met gras 
begroeide 

strook

Verharde 
strook

Verharde 
strook

straaltje 
water

Bovengrond
Landschap vallei

uitgebreide vegetatie magere betonnen fun-
dering C16/20-2b-S2

magere betonnen fundering C16/20-2b-S2
magere betonnen fun-
dering C16/20-2b-S2

Teruggewonnen natuurstenen straatstenen

Teruggewonnen 
natuurstenen straatstenen 
0.15x0.15x0.15m

Teruggewonnen natuurs-
tenen straatstenen

Waternet 0,10m 1 cm 
holle voegen Bestaande houten 

ganivelle

Teruggewonnen natuurstenen 
straatstenen

Koolwaterstofcoating

Koolwaterstofcoating

Koolwaterstofcoating

Koolwaterstofcoating

Type IIA stenen fundering

Type IIA stenen fundering

Mogelijk schommelen van de onderfundering type I 0/40

Mogelijk schommelen van de onderfundering type I 0/40

Geotextiel

Geotextiel

Betonnen steunstrip 
0,15x0,25x1m

Betonnen steunstrip 
0,15x0,25x1m

In
te

rv
en

tie
lim

ie
t

In
te

rv
en

tie
lim

ie
t

Verharde 
strook
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Combo van Straatstenen en asfalt, OttawaCombo van Straatstenen en asfalt, Scandinavië

1
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T Y P O L O G I E  « M U L T I M O D A L E  W E G E N » 

D R E E F 

Sommige berijdbare wegen hebben de 
bijzonderheid dat ze worden omboord door een 
rij bomen aan weerszijden. Dit kwalificeert ze 
omwille van het intense perspectief dat ze bieden 
op de landschappen. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Waar de breedte het toelaat, in de Olympische 
Dreef, laten parkeerplaatsen dwars op de straat toe 
om het parkeren te organiseren en te optimaliseren. 
Deze parkeerplaatsen bestaan uit doorlatende 
materialen (bv. gazontegels of grind-gazon).

Gedeeld tussen voertuigen + 
parkeerplaatsen + fietsers + 
voetgangers 

Een straat van 4 meter 
(gemotoriseerde voertuigen 
+ sportfietsers) met 0,80m 
strook uit straatstenen aan 
weerszijden, loodrechte 
parkeerplaatsen van 5 m en 
stoep gedeeld met «familiale» 
fietsers aan één of twee zijden. 

Asfalt voor de straat, 
straatstenen voor de stroken 
van 1m, grind- of gazontegels 
voor de parkeerplaatsen. 

De landschappelijke 
connectiviteit wordt 
versterkt dankzij de rijen 
bomen. Bovendien wordt 
de grondoppervlakte van de 
ondoorlaatbare straat maximaal 
beperkt en krijgen doorlatende 
verhardingen de voorkeur 
voor de parkeerplaatsen 
bijvoorbeeld. Tot slot wordt de 
snelheid van de auto’s verlaagd 
door stroken uit straatstenen 
te plaatsen, wat hun vervuiling 
vermindert. 

GEBRUIKERS:  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De algemene aanbevelingen nemen de 
aanbevelingen over die eerder werden opgesteld 
voor de berijdbare straten uit asfalt: de straat wordt 
verdeeld om in het midden te worden verkleind, 
om zo de snelheid van het gemotoriseerd verkeer 
te kunnen verlagen. Aan weerszijden laat een 
strook straatstenen van 0,80m de passagiers toe 
om de voertuigen te verlaten en om de centrale 
rijbaan visueel te verkleinen. 

Deze wegen hebben de bijzonderheid dat er 
langs weerszijden een rij bomen is. De afstanden 
tussen de bomen bedragen respectievelijk 8m 
langs de Olympische Dreef, 12m voor de Maurice 
Carêmelaan en 9m voor de Appelboomstraat).

DUURZAAM-
HEID :   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Dreef» binnen de OPN (JNC) 

Drève

Voirie

Stationnement

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

2

1000 m0 250 500Dreef
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Parking 
loodrecht

Parking 
loodrecht

Parking 
loodrecht

Parking 
loodrecht

Verharding 
rijweg

Rijweg

Tussen 4 en 5m 6 m6 m

5 m 5 m
Orginele 
breedte

VerhardingRijweg

5 m5 m 1 m 1 m4 m

Grindstenen Verharding Asfalt

Parking

GrindstenenVerharding
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Thorn dreef, Turnhout, België Dreef van Dam-Zeebrugge, België

2
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T Y P O L O G I E  « M U L T I M O D A L E  W E G E N » 

P A R K E E R G E L E G E N H E I D 

De voornaamste intentie van het APN is het 
gebruik van de auto te verminderen. Maar met 
een gewestelijke intentie is het moeilijk om de 
auto volledig weg te werken. Bijgevolg moeten er 
parkeerplaatsen worden voorzien.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Parkeerzones voor voertuigen bevinden zich 
op verscheidene strategische plaatsen in het 
APN, op een kleine afstand van belangrijke 
activiteitspolen, zonder er echter een centrale 
plaats in te nemen. De gekozen ruimten 
moeten toelaten om kleine parkeerzones 
van ongeveer 10 plaatsen in het landschap te 
integreren. Deze zones kunnen tot 70 plaatsen 
omvatten voor plaatsen met de grootste vraag.  
Om hun visuele impact te beperken, wordt de 
vegetatie versterkt rond de parkeerzones wanneer 
dat mogelijk is. De verharding is waar mogelijk 
doorlaatbaar. De oplossingen kunnen variëren 
tussen de overdekte, veelgebruikte ruimten, uit 
grindtegels, en de niet-overdekte ruimten die zich 
verder van de ingangen bevinden, uit gazontegels. 
Zo worden gazontegels vermeden waarop er geen 
gras groeit. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Ook de fietsparkeerplaatsen zijn heel belangrijk. 
Talrijke fietspaden doorkruisen de site. Er moeten 
dus plaatsen worden voorzien om de fietsen te 
groeperen en te beveiligen. Hun aantal is aanzienlijk 
om de verplaatsingen met actieve vervoerswijzen 
maximaal te bevorderen. In tegenstelling tot 
de parkeerplaatsen voor auto’s, moeten deze 
fietsparkeerplaatsen zich zo dicht mogelijk bij de 
aantrekkelijkheidspolen en aan de kruising van de 
zachte verkeersstromen in het stedelijk landschap 
integreren.

Auto’s en fietsen

De parkings voor voertuigen 
hebben zo veel mogelijk de 
vorm van parkeerzones. De 
parkeerplaatsen staan loodrecht 
op de toegangsweg (6m), met 
afmetingen van 5m op 2,5m.  

 
Voorrangsorde: gazontegel, 
grindtegel, asfalt.  

De funderingen bestaan 
uit gebroken puin dat in de 
nabijheid wordt gerecupereerd.

De bekleding uit gazontegels 
of grindtegels handhaaft de 
doorlaatbaarheid van de bodem.

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

DUURZAAM-
HEID :   
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Drève

RER vélo

Voirie

Voies mobilité douce

Stationnement

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie «Het fietsGEN» binnen de OPN (JNC)

1000 m0 250 500
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Voorbeeld van parkeerplaatsen loodrecht op de rijbaan
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Gewapend gras- MEBA Gewapend grind – MEBA

Emilie du Châtelet middelbare school, Serris
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F I E T S - G E N

Het fiets-GEN is een project van gewestelijk 
expressnet naar Brussel voor fietsers als een 
antwoord op de woon-werk verplaatsingen (tussen 
5km - 20km)

Het is aanwezig in het Pedepark en mogelijk in de 
Dreef.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Het fiets-GEN is het Gewestelijk ExpressNet voor 
fietsers. Het wordt dus ontworpen voor fietsen 
die aan hoge snelheid rijden. Met een elektrische 
fiets worden gemakkelijk snelheden van 25km/u 
gehaald. 

Zijn breedte bedraagt 4m, 2m in één richting, 2m in 
de andere. Dit fietspad is recht, vlak, met zo weinig 
mogelijk stops aan de kruisingen en het heeft een 
glad wegdek.

Ter hoogte van de kruisingen krijgt de 
zwakste weggebruiker altijd voorrang. Tussen 
gemotoriseerde voertuigen en het fiets-GEN, 
heeft de fietser voorrang. Tussen het fiets-GEN 
en de actieve vervoerswijzen hebben de actieve 
vervoerswijzen voorrang (fiets en/of voetgangers). 

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N 

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

Straten die gedeeld worden 
tussen gemotoriseerde 
voertuigen en actieve 
vervoerswijzen die de 
alternatieven willen ontdekken 
die het circuit van de groene 
wandeling biedt. 

Een goede infrastructuur bestaat 
uit rechte, vlakke fietspaden, met 
zo weinig mogelijk stops aan de 
kruisingen.  
zo weinig mogelijk stops aan 
de kruisingen. Deze fietspaden 
moeten een optimaal comfort 
bieden en breed genoeg zijn om 
de circulatie van alle soorten 
fietsers en van een grote stroom 
fietsers mogelijk te maken.

De materialiteit moet 
beantwoorden aan het 
creëren van comfortabele, 
brede verbindingen, zonder 
onderbrekingen en zo vlak 
mogelijk. De spoorwegen, de 
kanalen of de valleien lijken 
dus aangewezen om deze 
verbindingen aan te leggen.

De fundering, die gebruik 
zal maken van de gebroken 
verhardingen van de 
omgevormde wegelementen.

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Om de impact van onderbrekingen te minimaliseren 
en de integratie in het landschap te optimaliseren, 
bestaat een aanbeveling erin om de twee stroken 
te scheiden (dat geldt bijvoorbeeld langs de taluds 
van de spoorweg). De doelen zijn het reliëf niet 
te veel te veranderen, de ecologische impact van 
deze weg te minimaliseren en de veiligheid voor de 
gebruikers te vergroten.

DUURZAAM-
HEID :   

F I E T S E R S » 
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T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N 

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie «Het fietsGEN» binnen de OPN (JNC)

RER vélo

Piste cyclable en site propre

Voies mobilité douce

Piste cyclable en site partagé

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

4

1000 m0 250 500

F I E T S E R S » 
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Ruimte waar de toekomstige RER-fietslijn zal 
worden gebouwd.

Beeld van de RER fiets op de site van Beliris

4
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F I E T S P A D  E N  F I E T S S T R A A T

De hier beschouwde fietspaden zijn de wegen 
bestemd voor bromfietsen klasse A, die bij de 
openbare weg horen. 

Deze fietspaden doorkruisen de hele perimeter van 
het APN. Ze laten toe om de zachte vervoerswijzen 
te beveiligen op diverse assen voor auto’s: 
bijvoorbeeld langs de Olympische Dreef, de Marius 
Renardstraat en de volledige Appelboomstraat. 

Ze gebruiken hun eigen bedding of zijn enkel op 
een gedeelte baan gemarkeerd.

ALGEMENE AANBEVELINGEN:

Fietspaden in eigen bedding zijn toegelaten 
wanneer de weg breed genoeg is, ongeveer 5m. 

Wanneer een gebruiker van een fietspad ter hoogte 
van een kruising een gebruiker van het fiets-GEN 
kruist, wordt voorrang verleend aan de gebruiker 
van het fietspad (de zwakste weggebruiker).

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N 

GEBRUIKERS:  

PROFIEL :   

MATERIALEN :  

Fietsen en bromfietsen klasse A

In het geval van een fietspad 
in eigen bedding, fietspad 
op gedeelde bedding, en 
fietsstraat. 

De fietspaden en fietsstraten 
moeten zo zichtbaar mogelijk 
zijn, met een eigen identiteit 
dankzij een okerkleur 
bijvoorbeeld. De markering van 
de bekleding is nog belangrijker 
op de plaats van kruisingen.  

De fundering, die gebruik 
zal maken van de gebroken 
verhardingen van de 
omgevormde wegelementen.

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

In het geval dat de straat die een fietspad omvat 
niet breed genoeg is, kunnen er zich twee mogelijke 
situaties voordoen. 

Als de straat een eenrichtingsstraat is in een 
ruimte met weinig verkeer, dan wordt de straat 
een «fietsstraat»: het fietspad bevindt zich in het 
midden en neemt de volledige breedte van de 
straat in. De auto heeft geen voorrang meer en mag 
de fiets enkel op bepaalde plaatsen voorbijsteken.

DUURZAAM-
HEID :   

F I E T S E R S » 
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Fietspaden» binnen de OPN (JNC)Promenade verte

RER vélo

Piste cyclable en site propre

Voies mobilité douce

Piste cyclable en site partagé

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

5

1000 m0 250 500

gedeeld fietspad

eigen fietspad 
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V O E T G A N G E R S

G R O E N E  W A N D E L I N G

De Groene Wandeling, die helemaal rond het 
Brussels Gewest gaat, is een fietsroute van 60 km 
die alle hoofdstukken van het APN doorloopt. Ze 
kan een eigen bedding hebben, maar gebruikt 
soms de bestaande straten. Er worden enkele 
alternatieven voor het basisplan voorgesteld om te 
beantwoorden aan de bedachte aanleg.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De algemene aanbevelingen van Leefmilieu Brussel 
voor de Groene Wandeling vertonen een algemene 
signaletiek voor het gehele traject: er is bebakening 
aanwezig. 

Deze bebakening vermijdt dat het landschap wordt 
volgezet met talrijke pictogrammen: het circuit wil 
maximaal «intuïtief» zijn. Het betreft houten palen. 
Deze markering wordt ontdubbeld door een iets 
grotere aanduiding indien er al een paal is aan deze 
kruising.

Fietsers, voetgangers en 
gemotoriseerde voertuigen.

Traject voor actieve mobiliteit, 
met een breedte van 3m 
wanneer ze wordt toegevoegd 
op eigen bedding. Wanneer ze 
een bestaande straat gebruikt, is 
de breedte gelijk aan maximum 
dat mogelijk is (max. 3m). Indien 
er comfortstroken worden 
gecreëerd op een smalle straat, 
dan bedraagt de breedte 70cm. 

Voor de toegevoegde stukken: 
lavagrind gemengd met grond of 
porfiersteenslag voor de meer 
natuurlijke ruimten. In meer 
stedelijke gebieden zal het om 
gekleurd beton gaan. 

De fundering kan gebruik maken 
van de gebroken verhardingen 
van de omgevormde 
wegelementen. De signaletiek 
wordt geminimaliseerd, de 
verhardingen zijn maximaal 
doorlaatbaar , de straten 
worden beplant.

GEBRUIKERS :

PROFIEL :   

MATERIALEN :  

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N  V O E T G A N G E R S

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Voor de groene wandelingen die op een eigen 
bedding worden aangelegd, moet de straat 3m 
breed zijn en zijn de verhardingen doorlaatbaar.  

De stukken die over bestaande straten lopen, 
worden aangelegd via aanbevelingen die 
voor elk geval afzonderlijk door Leefmilieu 
Brussel worden gegeven, maar er moet naar 
de volgende doelstellingen gestreefd worden: 
het fietspad zo veel mogelijk op een eigen 
bedding hebben en de straat beplanten.  
In het geval dat de straat te smal is om auto’s en 
zachte weggebruikers te laten kruisen en een 
verbreding afbreuk zou doen aan het landschap en 
het karakter van deze straat, zullen er kruisingszones 
worden ingericht. 

Tot slot, in het geval dat de straat smal is en 
weinig door automobilisten wordt gebruikt, kan 
er worden omgeschakeld naar een fietsstraat: 
snelheid beperkt tot 30 km/u, de volledige breedte 
gaat met voorrang naar de fietsers. Het is zelfs 
mogelijk om het wegdek te veranderen.  Wanneer 
dat nodig is, kan er zelfs overgegaan worden naar 
een woonzone, waar de snelheid beperkt is tot 
20km/u, en waar de voetganger voorrang heeft. 

DUURZAAM-
HEID:   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de «Groene wandeling» typologie binnen de OPN
(JNC)

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N  V O E T G A N G E R S

Promenade verte

Piste cyclable en site propre

Boucle locale verte

Piste cyclable en site partagé

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000
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1000 m0 250 500
Groene wandeling
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Talud Talud

Verharding

1,50m

2,50m

Cross-overzak waardoor auto’s fietsen kunnen 
passeren.

Verharding
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Groene wandeling: Mengsel van lavagruis en 
Nestor Martin-grond

Groene wandeling: Getint niet-actieve beton in 
de Hommelstraat

Groene wandeling: Gebroken Porfier op de 
Koning Boudewijnlaan

Groene wandeling: Verharde weg en betonnen 
comfortstrook beboste weg

Groene wandeling: Mengsel van lavagruis en 
aarde, Oude perenboom

Groene wandeling: Gebroken Porfier op de 
Vogelzang

6
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L O K A L E  G R O E N E  L U S

De Lokale groene lussen maken integraal deel 
uit van de «Lokale lussen» zoals gedefinieerd 
door de gemeente Anderlecht Het gaat, naar het 
voorbeeld van de Groene Wandeling, om trajecten 
die de zachte vervoerswijzen bevorderen, hoewel 
ze meestal langs berijdbare wegen lopen. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De Groene Wandeling wordt beheerd door 
Leefmilieu Brussel, maar de Lokale lussen bieden 
een fijner netwerk voor de actieve vervoerswijzen 
dat door de Gemeente beheerd wordt.

In tegenstelling tot de Groene Wandeling, die een 
grote stroom zachte vervoerswijzen moet kunnen 
opvangen, en dus dienovereenkomstig aangelegd 
moet zijn, richten de Lokale groene lussen zich tot 
een beperkter publiek. De aanleg zal erin bestaan 
om ze te laten ontdekken via een signaletiek, zonder 
echter een invloed te hebben op de wegbreedten. 
De idee is in de eerste plaats om het landschappelijk 
karakter te behouden dat de voorgestelde 
wandeling kenmerkt. Dit landschappelijk karakter 
wordt opgewaardeerd door diverse beplantingen 
(cf. fiches Hoge en Lage beplante stroken). 
De signaletiek van de Lokale groene lussen stelt 
het alternatief van de lus voor en het aantal km dat 
ze vertegenwoordigt.

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

Straten die gedeeld worden 
tussen gemotoriseerde 
voertuigen en actieve 
vervoerswijzen, waarbij deze 
laatste de alternatieven willen 
ontdekken die het circuit van de 
groene wandeling biedt. 

Traject voor actieve 
mobiliteit, waarvan het profiel 
beantwoordt aan de bestaande 
straten. 

Gebruikt de bestaande straten 
en dus hun bijbehorende 
bekledingen. 

De werken bestaan erin om 
bepaalde bestaande straten 
in het licht te stellen door 
een geschikte signaletiek en 
beplantingen die bijdragen tot 
de ecologische connectiviteit 
van het landschap (cf. fiches 
Lage en Hoge beplante stroken).

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

In tegenstelling tot de smalle straten waar de 
Groene Wandeling door loopt, zullen de groene 
lussen met aanzienlijk kleinere verkeersstromen, 
die zeker meer uit voetgangers zullen bestaan, 
geen kruisingszones omvatten.

DUURZAAM-
HEID :   

V O E T G A N G E R S »
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Groene Lussen» binnen de OPN (JNC)

Promenade verte

Piste cyclable en site propre

Boucle locale verte

Chemin champêtre

Piste cyclable en site partagé

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

7

1000 m0 250 500Groene wandeling

Groene Lussen
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Verschillende «groene lussen» in het Pajottenlandlandschap
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V E L D W E G

De veldwegen vullen het netwerk aan dat wordt 
aangevat door de groene wandeling en voortgezet 
wordt door de Lokale groene lussen. Ze doorkruisen 
het landschap van het Pajottenland en lopen 
midden door landbouwpercelen en begraasde 
weides. 

AANBEVELINGEN: 

De veldweg heeft een breedte van maximum 2 
m. Hij laat toe om de landbouwpercelen over te 
steken om aan te sluiten op het wandelnetwerk, 
kortere trajecten te creëren en de mogelijkheden 
in het netwerk van de Groene Wandeling en haar 
Lokale groene lussen te verveelvoudigen. 

Zijn verharding respecteert de bestaande situatie 
en probeert tevens een homogeniteit en een 
karakter te geven aan deze kortere trajecten. 
Zo blijft de kleur van de bekleding grijs: het kan 
bijvoorbeeld gaan om grind of straatstenen.

Bij de aanleg van deze veldwegen wordt ook 
gewerkt aan zijn landschapsimpact door de 
plaatsing van Lage en Hoge Beplante Stroken (cf. 
fiches Lage en Hoge beplante stroken).

Voetgangers en 
landbouwvoertuigen

Maximum 4m breed.

Bekleding van het «grijze» type 
uit grind of straatstenen.

De keuze van het grind laat 
toe om een doorlaatbaarheid 
te handhaven langs het traject 
en om het regenwater op de 
site zelf te beheren. Bovendien 
zullen de funderingen 
gerecycleerd mogen worden uit 
de gebroken verhardingen.

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N
D E  V O E T G A N G E R S »

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

DUURZAAM-
HEID :   
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Chemin bucolique 

Boucle locale verte

Chemin champêtre

Voies piétonnes

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Boswandelpaden» binnen de OPN (JNC)

8

1000 m0 250 500Boswandelpaden
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Bestaande Boswandelpaden in het Pajottenland landschap

8
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D W A R S P A D

Het Dwarspad is een verbinding tussen stad en 
natuur, die streeft naar het versterken van de 
identiteit van het Pedepark als ingangspoort 
van Brussel naar het Pajottenland. Het steekt de 
valleibodem vlak bij het water over van oost naar 
west: het verbindt de vijvers, het rietveld en de Pede 
zelf. Het stelt een onuitgegeven versie voor van 
het traject en de beschouwing van het landschap. 
Het verbindt het Vijverspark, het Pedepark en «de 
natuur» van het landschap van het Pajottenland. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Het Dwarspad ligt 0,25m hoger dan het maaiveld 
en bestaat uit rechtlijnige stukken die lichtjes 
door het landschap kronkelen. Met een breedte 
van 1,50m zet het Dwarspad aan tot een snelle 
verplaatsing. De verlichting is ontworpen om het 
zwart netwerk op de valleibodem op de voorgrond 
te stellen. Daarom wordt het Dwarspad beschouwd 
als een weg die overdag wordt genomen. Het is dus 
niet verlicht.

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Het Dwarspad kan de continuïteit van de Pede 
volgen. Het is echter belangrijk om het bestaande 
milieu niet te verstoren/beschadigen. Daartoe 
zal het Dwarspad enkel gekenmerkt worden 
door gerichte interventies, daar waar andere 
inrichtingen al voorzien zijn. Deze gerichte 
inrichtingen zullen op maat zijn in functie van de 
plaats waar ze zich integreren. In bepaalde ruimten 
kan het Dwarspad een ludieke functie hebben 
(cf. fiche Pedagogische Ruimte) door de vorm van 
een waarnemingscentrum te hebben bijvoorbeeld 
(geen rustplaats om hinder en afzetting te 
vermijden).

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N

Voetgangers (wandelaars). 

Weg uit volle grond: 1,5m 
breedte, 25 cm opgehoogd.

Weg over water: 1,5m breed.

Steekt zowel ruimten uit volle 
grond als de vijvers over, zijn 
verharding varieert naargelang.  
Op volle grond wordt de weg 
gekenmerkt door grind die 
wordt tegengehouden door 
stalen boorden.  
Wanneer de weg het 
water oversteekt, wordt hij 
gematerialiseerd door een 
houten beplanking op palen, 
omboord houten leuningregels. 
Voor de weg over het water 
op palen, kan het hout worden 
gerecupereerd van de bomen 
die werden geselecteerd, meer 
bepaald die op de heuvel.  
Om geen ecologische barrière 
te creëren, is de weg, in functie 
van het overgestoken milieu, 
ofwel opgehoogd en lopen er 
buizen door, ofwel opgehoogd 
op palen zodat kleine 
dieren eronderdoor kunnen 
(amfibieën...).  
Vermits deze weg zo dicht 
mogelijk langs de vochtige 
milieus loopt, wordt hij zowel 
overdag als ‘s nachts niet 
verlicht.  
Tot slot, indien deze weg verder 
loopt langs de Pede, zullen de 
inrichtingen slechts plaatselijk 
zijn.

D E  V O E T G A N G E R S »

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

DUURZAAM-
HEID :   



JNC International • 14/07/2020 • 43/127

D
O

O
R

K
R

U
IS

T
 L

A
N

D
S

C
H

A
P 

9

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Loopbrug» binnen de OPN (JNC)

Chemin bucolique 

Chemin de traverse

Chemin de traverse ponctuel

Chemin bucolique ponctuel 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 10001000 m0 250 500Dwarspad
Gerichte interventies
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Polyethyleen buizen

Stalen plaat 

Stalen plaat 

0/35 metselwerk met pijpen

Stichtingen
Metselwerk 0/35

Metselwerk 0/35

Grindcoating 

Dikte 5 cm

Grind 10cm Ternair 0/20
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Deule Park, Frankrijk

Geschikte ruimte voor de aanleg van het voetpad 
langs het Pede park

Stichtingen

Geschikte ruimte voor de aanleg van de 
oversteekplaats langs het Vijverpark

Geschikte ruimte voor de aanleg van het voetpad 
langs het Pede park

Geschikte ruimte voor de aanleg van de 
oversteekplaats langs het Vijverpark

Deule Park, Frankrijk

9
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B U C O L I S C H  P A D

Net zoals het Dwarspad is het Bucolisch pad 
een andere manier om de oost-west verbinding 
tussen stad en natuur te interpreteren. Terwijl het 
Dwarspad een traject volgt dat de verschillende 
milieus oversteekt met een zo klein mogelijke 
voetafdruk, is het Bucolisch pad meer in het 
bestaande landschap geïntegreerd, en volgt 
het meestal het tracé van de bestaande wegen, 
terwijl het een continuïteit verschaft. Het biedt een 
kronkeliger comforttraject, dat ook uitnodigt tot 
slenteren en traagheid. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Het Bucolisch pad heeft een breedte van 2,50 m. 
Het heeft meer een rol van wandeling dan het 
Dwarspad dat meer gericht is. 

Zijn verharding bestaat uit ternair grind. Er kan een 
boordsteen geplaatst worden, of niet. Zonder deze 
boordsteen zijn de grenzen minder afgelijnd en 
zal het grasveld spontaan in het pad dringen. Dat 
ondersteunt het bucolisch karakter van het pad.

Voetgangers

2,5m breed, uit ternair grind.

Bedekking uit ternair grind. 
Boordstenen aan weerszijden 
van de bedekking zijn mogelijk. 

Voor de toegevoegde 
paden kan de fundering 
gerecycleerd worden uit 
gebroken bekledingen. Voor de 
omgevormde stukken wordt de 
structuur van het traject zo veel 
mogelijk bewaard. Tot slot laat 
de keuze van deze bekleding 
een doorlaatbaarheid voor het 
regenwater toe. 

De verlichting van dit pad: de 
verlichting wordt steeds minder 
intens naarmate men zich van 
de stedelijke kant verwijdert 
en het Pajottenland betreedt, 
met de biodiversiteit die ermee 
gepaard gaat.

T Y P O L O G I E  « W E G E N  M E T  V O O R R A N G  A A N

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

De verlichting is ontworpen om het zwart netwerk 
op de valleibodem op de voorgrond te stellen. 
Daarom is het Bucolisch pad de enige verlichte 
oost-west verbinding. 

Bovendien bestaat er een overgang van 
de concentratie van de verlichting tussen 
het Vijverspark (meer stedelijk) met een 
afstand van 15m tussen de verlichtingspalen.  
 
In het Pedepark bedraagt de afstand 20m, tot er 
helemaal geen verlichting meer is op het meer 
natuurlijke vervolg van het Pajottenland.

V O E T G A N G E R S »

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

DUURZAAM-
HEID :   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Bucolisch pad» binnen de OPN (JNC)

Chemin bucolique 

Chemin de traverse

Chemin champêtre

Voies piétonnes

Chemin de traverse ponctuel

Chemin bucolique ponctuel 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

1 0

1000 m0 250 500

Gerichte interventies

Bucolisch pad
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Bucolisch 
pad

kalk gestabiliseerde steen

Gerecyclede steen

voelde
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Deule Park, Frankrijk Deule Park, Frankrijk

1 0
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Ervaren landschap

Kaart met de elementen van het Landschapshandvest (JNC) levend landschap
1000 m0 250 500

Espaces sportifs

Cours d'eau

Cours d'eau enterrés

Etangs

Espaces ludiques

Limite du PON

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000Vergers

Espaces sportifs

Jeux d'enfants

Jeux nautiques

Etangs

Jeux de la pente 

Espaces ludiques

Agriculture

Espace ludique créé dans le cadre du PON

A échelle régionale

Vergers

Eco-paturage

Potagers maraîchers

Potagers familiaux

Agriculture

Espaces de rencontre

Culture intensive

Prairies

Espace ludique créé dans le cadre du PON

Agriculture urbaine créée dans le cadre du PON

A échelle régionale

Liés à des réseaux de promenades 

Espaces de rencontre

A échelle de quartier

Espaces pédagogiques

Ponctuels 

Prairies

Agriculture urbaine créée dans le cadre du PON

Espace de rencontre créé dans le cadre du PON

Espaces pédagogiques

Ponctuels 

Liés à des réseaux de promenades

Espace de rencontre créé dans le cadre du PON

Espace pédagogique créé dans le cadre du PON
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LEGENDE

Espaces sportifs

Cours d'eau

Cours d'eau enterrés

Etangs

Espaces ludiques

Limite du PON
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Espace pédagogique créé dans le cadre du PON

Het ervaren landschap omvat de ruimten die 
bijzondere functies brengen voor de mens in 
het landschap. Ze zijn georganiseerd in vier 
verschillende typologieën: 

- Ontmoetingsruimten, op polen waar 
vervoerswijzen elkaar kruisen of afspraakplaatsen 
in de buurt van woningen. Ze zullen toelaten om 
een gevoel van cohesie, van behoren tot een wijk 
te creëren, 

- Ludieke ruimten, hier de spel- en sportruimten 
bestemd voor verschillende leeftijden en met min 
of meer grote invloeden Ze zullen recreatieruimten 
zijn die bestemd zijn voor de bewoners van de wijk 
en tegelijk een veel ruimer publiek aantrekken.

- Pedagogische ruimten, gecreëerd om de 
wandelaars in relatie te brengen met de aanwezige 
natuurlijke ruimten. Het is nog een andere manier 
om het stedelijke met de natuur te verbinden door 
sleutels aan te reiken om te begrijpen waarom 
de toegang tot een gebied verboden is, om te 
sensibiliseren, en zijn nieuwsgierigheid aan te 
wakkeren. 

- Ruimten voor stadslandbouw, die de stad 
verbinden met de productieve natuur in een 
duurzaam doel.

Omtrek van OPN

Beek

Onderbegraven beek

Vijver

Ontmoetingsruimtes

Op regionale schaal

Op wijk schaal

Gekoppeld aan wandelnetwerken

Ontmoetingsruimte gecreëerd in het kader van de OPN

Sport ruimtes

Kinder spelletjes 

Waterspelletjes

Hellings spelletjes

Recreatieve ruimtes gecreëerd in het kader van de OPN

Educatieve ruimtes

Landbouw

Boomgaarden

Moestuinen

Familietuinen

Ecologische begrazing

Intensieve landbouw

Weiden

Stedelijke landbouw gecreëerd in het kader van de OPN

Punctueel gebied

Gekoppeld aan netwerken van promenades

Educatieve ruimtes gecreëerd in het kader van de OPN

Recreatieve ruimtes
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O N T M O E T I N G S R U I M T E

De ontmoetingsruimten zijn ruimten die gecreëerd 
worden op verkeersknooppunten (kruising van 
openbaar vervoer, villo-parkeerplaatsen...), 
afspraken van wijken in de buurt van woongebieden, 
of nog ruimten die langs primaire en secundaire 
wandelnetwerken. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De aanbevelingen van deze ontmoetingsruimten 
zijn, in eerste instantie, de ondoorlaatbare 
bekledingen te minimaliseren. Het eerste middel is 
de ontmoetingsplaatsen in te richten op ruimten 
die al ondoorlaatbaar zijn. Het tweede middel is 
doorlaatbare bekledingen te bevorderen op de 
«toegevoegd» openbare ruimten. Ze liggen in 
het hart van de wijken of op plaatsen die worden 
overgestoken

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

De verschillende typologieën hebben betrekking 
op de gebruikswijzen van deze ruimten:  
De gewestelijke ruimten hebben een invloed 
op grote schaal. Een plaats met gewestelijke 
invloed bezit een bijzonder karakter dat men 
net op die plaats vindt. Zijn aantrekkelijkheid 
moet zeker zijn om deze aanleg uit te voeren. 
De huidige situatie moet een groot potentieel 
hebben om deze plaats van deze gewestelijke 
formaat te realiseren. Ze worden ingericht om 
personen aan te trekken die van ver komen. 
Omgekeerd, hebben sommige ontmoetingsruimten 
een meer lokale schaal, soms zelfs de schaal 
van de wijk. Dit pleintje moet een plantaardige 
bedekking hebben die schaduw biedt en toelaat 
om zitplaatsen aan te brengen. De inrichting moet 
ook voldoende ruimte hebben om inrichtingen te 
realiseren. Elektriciteitsvoorziening moet worden 
overwogen. 

Deze pleintjes zijn bestemd voor de actieve mobiliteit. 

Tot slot zijn andere ruimten verbonden aan trajecten 
en netwerken van wandelingen. Deze ruimten worden 
opgesteld waar wandelnetwerken plaatsen kruisen 
waar ontmoetingen mogelijk zijn: woonruimte, 
recreatieve invloedsplekken... die geschikt zijn voor 
de toestroom van personen en de kruising van 
verschillende vervoerswijzen (actieve vervoerswijzen, 
openbaar vervoer, gemotoriseerde voertuigen...). Er 
moet absoluut worden nagedacht over het traject voor 
PBM. Het aanwezige meubilair kan samengesteld zijn 
uit hoge en lage zitplaatsen, die toelaten om uit te 
rusten tijdens de wandeling, of personen te ontmoeten 
die dezelfde wandeling volgen.

Gelegenheidsbezoekers, 
habitués, of bewoners van de 
naburige wijk, enkel particuliere 
voertuigen (marktwagens...)

De ontmoetingsruimten hebben 
een grote oppervlakte die 
toelaat om af en toe een groot 
aantal personen te ontvangen. 
Ze bevinden zich op strategische 
plaatsen die ontmoetingen 
mogelijk maken: wijken, 
mobiliteitsknooppunten... 

De toegevoegde bedekkingen 
zijn maximaal doorlaatbaar. 
De natuurlijke woordenschat, 
bijvoorbeeld natuursteen, 
meubilair uit hout, wordt 
toegepast. 

Geconfronteerd met de nieuwe 
mobiliteiten, zouden deze 
ruimten kunnen veranderen. 

GEBRUIKERS: 

PROFIEL: 

MATERIALEN:   

DUURZAAM-
HEID :   
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A échelle régionale

Liés à des réseaux de promenades 

Espaces de rencontre

A échelle de quartier

Espaces pédagogiques

Ponctuels 

Agriculture urbaine créée dans le cadre du PON

Espace de rencontre créé dans le cadre du PON

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Ontmoetingsruimtes» binnen de OPN (JNC)

1000 m0 250 500

1 1

Ontmoetingsruimtes

Op regionale schaal

Op wijk schaal

Gekoppeld aan wandelnetwerken

Ontmoetingsruimte gecreëerd in het kader van de OPN
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Pleintje

Regionale ruimte onder 
het overstappunt
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Vogelzang park, AnderlechtVoorbeeld van een plein, Manchester, 
Verenigd Koninkrijk.

Ibirapuera Park, Sao Polo Ibirapuera Park, Sao Polo

Marktplein, Strasbourg Sint-Catherine plein, Parijs

1 1



JNC International • 14/07/2020 • 58/127

E
R

V
A

R
E

N
 L

A
N

D
S

C
H

A
P

L U D I E K E  R U I M T E N

Leefmilieu Brussel beheert ongeveer 60 spel- en 
sportzones. Er wordt een ruimere denkoefening 
uitgevoerd om na een nieuwe plaats te geven ze 
te restaureren of zelfs te vervangen. Hier hebben 
de zogenaamde «ludieke» spel- en sportruimten 
het doel om gemeenschappelijke dynamieken 
te creëren en een pool te vormen. Deze ludieke 
ruimten hebben dus een invloed op een min of 
meer grote schaal, in functie van hun positie, hun 
nabijheid tot toegangs- of woonzones, hun positie 
ten opzichte van de andere ludieke ruimten. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De algemene aanbevelingen stellen speelruimten 
voor die nauw verbonden zijn met het landschap: 
het water, het reliëf, of nog de paden en de 
invloedspunten. Hun bedekkingen, meubilair 
of omheiningen zijn vervaardigd uit natuurlijke 
elementen zoals onbederfelijk hout of 
gerecycleerde materialen. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Er zijn verscheidene ruimten aanwezig: : 
sportruimten vullen niet speelnetwerk aan met 
verschillende functies zoals petanque (reeds 
aanwezig), pingpong, basket... 

speeltoestellen voor kinderen, die de 
nieuwsgierigheid van de kinderen, hun 
evenwichtsgevoel en hun zin voor initiatief en hun 
inventiviteit stimuleren. Er wordt een onderscheid 
gemaakt in de speelruimten per leeftijdsschijf, 
maar omdat ze in elkaars nabijheid liggen, kunnen 
de ouders gemakkelijk toezicht houden. 

waterspelen maken gebruik van de bestaande 
vijvers. De toegevoegde functies vragen meer of

 minder inrichtingen om tegemoet te komen aan 
hun behoeften: zwemmen, miniatuurboten... Een 
ruimte uit hout om bij het water te geraken, is 
verbonden aan deze ruimte. Op dezelfde manier 
leent het bekken ten westen van de Ring zich 
voor een activiteit rond miniatuurboten. Om deze 
activiteiten uit te rollen, moeten er bijkomende 
studies worden uitgevoerd over de kwaliteit van 
het water. Bij de zwemzone moet er bovendien 
een systeem worden geïnstalleerd dat het water 
regelmatig behandelt, zoals een fytozuivering. 

hellingsspelen zijn installaties die het reliëf volgen: 
glijbanen, woud van zuilen, klimmuur… Rond deze 
spelen moet de vegetatie worden onderhouden 
(snoei, selectie van planten zonder doornen...) om 
verwondingen te vermijden.

Kinderen van verschillende 
leeftijden, groepen, gezinnen, 
gepassioneerde mensen... 

Deze ruimten horen bij reeds 
aanwezige en structurerende 
elementen: reliëf, 
verkeerswisselaar van de ring, 
vijver... 

De natuurlijke woordenschat, 
bijvoorbeeld hout, zal worden 
opgewaardeerd, zowel voor 
de bedekking (estrades, 
houtspaanders) als voor het 
speelmeubilair. 

De planten worden bewaard en 
versterkt ondanks de plaatsing 
van speelzones. De gebruikte 
bedekkingen zijn maximaal 
doorlaatbaar.

GEBRUIKERS :  

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

DUURZAAM-
HEID :   
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Vergers

Espaces sportifs

Jeux d'enfants

Jeux nautiques

Cours d'eau enterrés

Etangs

Jeux de la pente 

Espaces ludiques

Agriculture

Espace ludique créé dans le cadre du PON

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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100 250 5000m 1000

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Educatieve ruimtes» binnen de OPN (JNC)

1000 m0 250 500

1 2

Sport ruimtes

Kinder spelletjes 

Waterspelletjes

Hellings spelletjes

Recreatieve ruimtes gecreëerd in het kader van de OPN

Recreatieve ruimtes
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Hellingsspelen

Behoude bestaande 
beplanting 

Groene wan-
deling SpeelplaatsSpeelplaats

Fytosanitair zuive-
ringsbassin Zwemruimte

Profiel van 

petanque terrein

Profiel van kinderspeelplaats

Profiel van waterspelen

Petanque baan
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Hellingsspelen: Showa Kinen Park, TokioHellingsspelen: Be-mine, Omgeving, Beringen

Kinderspel: Laasby sea Park, LABLAND archi-
tecten, Denemarken

Kinderspel: Laasby sea Park, LABLAND archi-
tecten, Denemarken

Sportgebieden : Goedleven park, België Sportterreinen: Petanque banen in 
Vluchtelingenbos, Frankrijk

1 2
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P E D A G O G I S C H E  R U I M T E N

Het is een doel van het APN om Neerpede 
zichtbaar en bezoekbaar te maken, om er een 
plek van te maken om te wandelen en om de 
natuur te waarderen. Het APN heeft immers de 
bijzonderheid dat het bezaaid is met gebieden van 
groot biologisch belang. Om een relatie te creëren 
tussen de wandelaars en de aanwezige natuurlijke 
ruimten, zullen didactische fiches toelaten om ze te 
sensibiliseren en te informeren over deze gebieden 
van belang. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De didactische borden in het Vijverspark verkeren 
in slechte staat. Ze zullen worden gedemonteerd 
en weggevoerd. 

De ruimten die gekenmerkt worden door een 
interessant ecosysteem en/of een ecosysteem dat 
kennis kan aanbrengen over een ander onderwerp, 
kunnen op de voorgrond gesteld worden door een 
didactisch bord. De geplaatste borden zullen een 
gemeenschappelijk, gelijkvormig karakter hebben 
(Leefmilieu Brussel) om coherentie te scheppen. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Er zullen twee categorieën van ruimten zijn: 

De eerste typologie definieert de didactische 
borden die aanwezig zijn langs het traject, zoals 
de Groene Wandeling (cf. technische fiche Groene 
Wandeling), de Lokale groene lussen (cf. Lokale 
Groene Lus) of nog het Dwarspad (cf. Dwarspad). 
Deze borden zullen de wandelaar begeleiden als 
lees- en documentatiepunten. 

Ze zullen evenwijdig aan de wandelrichting 
geplaatst worden op plaatsen waar een bijzonder 
ecosysteem aanwezig is: Natuurlijk heraangelegde 
oever, bijzondere bebossing, bijzondere habitat 
voor de fauna, gedifferentieerd beheer... 

Andere pedagogische ruimten zullen meer gericht 
over de perimeter van het APN verdeeld worden. 
Ze worden overwogen in ruimten met grote 
biologische waarde, of beschermde ruimten, of nog 
in pedagogische tuinen zoals die van het Groen en 
blauw huis. Deze pedagogische plekken zullen voor 
elk geval afzonderlijk worden aangelegd, zodat de 
te observeren ruimte kan worden benaderd zonder 
het aanwezige milieu te verstoren. Bijvoorbeeld: 
sommige kunnen een observatieplek zijn, andere 
gewoon voorzien zijn van een verrekijker, of een 
ponton dat tot vlak bij het water reikt...

Wandelaars, gepassioneerde en 
nieuwsgierige bezoekers... 

De pedagogische ruimten 
zijn onopvallend in het milieu 
geïntegreerd, hebben een kleine 
oppervlakte, «filteren» kleine 
groepen en 2 of 3 personen.

Het is belangrijk om de 
aanbevelingen voor de 
bebakening die door Leefmilieu 
Brussel worden gegeven te 
volgen om een homogeen 
netwerk te verkrijgen. 

Deze pedagogische ruimten 
integreren zich in een milieu dat 
maximaal beschermd is tegen 
deze installatie en de activiteit 
die eruit zal voortvloeien.

GEBRUIKERS: 

PROFIEL: 

MATERIALEN:   

DUURZAAM-
HEID :   
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1 3

Espaces pédagogiques

Ponctuels 

Liés à des réseaux de promenades

Espace de rencontre créé dans le cadre du PON

Espace pédagogique créé dans le cadre du PON

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Educatieve ruimtes» binnen de OPN (JNC)

1000 m0 250 500

Educatieve ruimtes

Punctueel gebied

Gekoppeld aan netwerken van promenades

Educatieve ruimtes gecreëerd in het kader van de OPN
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Informatie panelen zijn momenteel al aanwezig in 
het park van La Pede en de vijvers.

Informatie panelen zijn momenteel al aanwezig in 
het park van La Pede en de vijvers.

Markeringsvoorschriften aanbevolen door 
Leefmilieu Brussel
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Voorbeeld van informatie panelen

Voorbeeld van informatie panelen

Voorbeeld van informatie panelen

Afwisselend educatief gebied: La Bottière-chênaie 
- Agentschap Bruel-Delmar

Afwisselend educatief gebied: Observatorium van 
de Etang du grand Coulon vijver

Afwisselend educatief gebied: Minghu Wetland 
Park, Turenscape

1 3
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S T A D S L A N D B O U W
De productieve elementen (teelt, begrazing...) 
worden bedreigd door de druk op de grondmarkt. 
Een antwoord hierop is een meerwaarde te bieden 
voor deze productie: een sociale bestemming. Met 
andere woorden, de productieve ruimten moeten 
nog meer bijdragen tot de beleving van een 
stedeling die Neerpede komt bezoeken. De huidige 
dynamiek rond agronomie maakt een heropleving 
mogelijk van sommige voorouderlijke praktijken 
uit de XVIIIe eeuw die vrijwel volledig verdwenen 
zijn: korte keten, respect voor de seizoenen, respect 
voor de bodem... 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De manier waarop deze productieve 
landschappen zich visueel opstellen, zal de 
kijk van de bezoekers beïnvloeden door 
eenheid te brengen langs hun wandelingen.  
De productiepercelen kunnen worden gescheiden 
door beboste hagen. De omheiningen, uit 
onbederfelijk hout, kunnen uniform gemaakt 
worden voor de begraasde weiden, net als het 
meubilair zoals de voederbakken of schuilplaatsen 
voor dieren. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Ook stadslandbouw kan in diverse 
vormen worden geïnstalleerd:  
De boomgaard kan zich vestigen en op min 
of meer participatieve wijze worden beheerd. 
Een partnerschap met het Centre d’écologie 
urbaine (bijvoorbeeld nabij het Pedepark, zie 
hfdst. 4). De aanbevolen soorten zijn fruitbomen 
zoals appelbomen (Malus), perebomen (Pyrus), 
en kerselaars (Prunus), moerbeien (morus)....  
Ook professionele groenteteelt kan op 
verscheidene plaatsen worden ontwikkeld, zoals 
ten westen van het Broekbeekpark (hfdst. 3) of 
nabij de Ketelhoeve (hfdst. 6). In dit kader werken 
de landbouwers in partnerschap met BBP en op 
milieuvriendelijke wijze.

Een andere manier om stadslandbouw uit te rollen, 
is via familiale moestuinen. Zoals aangehaald in 
hoofdstuk 1, is het interessant om deze verhouding 

met de productie, die de geschiedenis van 
Neerpede kenmerkt, terug te vinden; het netwerk 
van privétuinen wordt versterkt en de bewoners 
krijgen opnieuw een band met de productieve 
grond die een bron van leven is. Houten hokjes 
zullen plaats bieden om de werktuigen op te 
bergen. Hun design zal door de gemeente gekozen 
worden om een algemene eenheid te verkrijgen. 
Ze zullen zeker dubbel zijn, om de impact van 
bebouwing op de teeltruimten te beperken.  
Een systeem van ecologische begrazing kan 
relevant zijn in Neerpede, en is op sociaal en 
ecologisch vlak interessant. Bijvoorbeeld, aan de 
Broekbeek kan ecologische begrazing worden 
toegepast. Dit zal één van de vaste punten zijn voor 
de dieren en de herder, tussen de transhumances 
in. In overleg met de gemeenten zullen de herder en 
zijn kudde een transhumancetraject kunnen volgen 
om een bepaald type van plantaardige stroken, 
beschikbare gronden en weides te onderhouden; 
hun oppervlakten zullen afhankelijk zijn van de 
grootte van de kudde.

Landbouwprofessionals en 
bewoners van naburige wijken. 

Middelmatige tot grote 
oppervlakten die een productief 
rendement toelaten.   

De constructies (berghokjes 
voor gereedschap, omheiningen, 
schuilplaatsen voor de schapen...) 
bestaan uit natuurlijke materialen. 
Ze kunnen ook de vorm 
aannemen van kleine serres om 
vermeerderingstechnieken toe te 
passen.  
 
Opwaardering van de korte keten, 
respect voor de seizoenen, respect 
voor de bodem... Grote impact op 
de bestuiving, bron van vruchten 
voor de vogels, genetisch erfgoed.

GEBRUIKERS: 

PROFIEL: 

MATERIALEN:   

DUURZAAM-
HEID :   
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A échelle régionale

Vergers

Eco-paturage

Potagers maraîchers

Potagers familiaux

Agriculture

Espaces de rencontre

Culture intensive

Prairies

Espace ludique créé dans le cadre du PON

Agriculture urbaine créée dans le cadre du PON

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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100 250 5000m 1000

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Stedelijke landbouw» binnen de OPN (JNC)

1000 m0 250 500

1 4

Landbouw

Boomgaarden

Moestuinen

Familietuinen

Ecologische begrazing

Intensieve landbouw

Weiden

Stedelijke landbouw gecreëerd in het kader van de OPN
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Gezellige ruimte

Speelruimte

Oogst

Fruitbomen van verge-
ten variëteiten

Deelnemende boomgaardschets: Pierre Lacroix

Profiel van professionele groentetuiniers

Profiel van de familiegroententuinen

Eco-grazing pad ruimteprofiel
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Boomgaard: Stedelijke Italiaanse boomgaard, 
Brussel

Professionele tuinbouw: Voorbeeld van 
BoerenBrusselPaysants

Familiemoestuinen: Familiemoestuinen met 
dubbele cabines, James Ensor, in Anderlecht.

Eco-paturage: voorbeeld in Brussel

1 4
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L A N D S C H A P  L A N G S 
H E T  W A T E R 
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Landschap langs het water

Kaart met de elementen van het landschap langs het water in het Landschapshandvest (JNC)
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LEGENDE
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Section travaillée dans le cadre du PON
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Section travaillée dans le cadre du PON

De typologieën verbonden aan het landschap 
langs het water zijn de diverse inrichtingen op de 
vijvers en de waterlopen: 

Natuurlijke heraanleg van de oevers. Het werk richt 
zich hier op het doen herleven van de waterlopen. 
Er ontstaat een nieuwe biomassa.  

De herwaardering van de zijrivieren van de Pede is 
een essentieel punt, want deze kleine waterlopen 
worden vaak vergeten in ons landschap. Ze hebben 
echter een belangrijke rol als ecologische corridors. 

De plaatselijke verbredingen van de waterlopen 
laten toe om het water stroomopwaarts tegen 
te houden en de hoeveelheid stroomafwaarts te 
verminderen. Zo kunnen overstromingen of nog de 
druk op de hydraulische kunstwerken verminderd 
worden. 

De natuurlijke heraanleg van de oevers van de 
vijvers en de creatie van eilanden draagt bij tot 
hetzelfde doel als de natuurlijke heraanleg van 
de oevers, namelijk de vestiging van riparische 
vegetatie.

Deze inrichtingen zijn voorstellen, alvorens ze 
te realiseren moet de haalbaarheid worden 
onderzocht. Studies van het waterpeil, het debiet, 
het reliëf.

Bovendien wordt de instandhouding van de 
waterhulpbronnen steeds meer beschouwd als 
een milieu-uitdaging. De band met de landbouw is 
echt belangrijk.

Ondergrondse beek

Beek

Water plan

Renaturatie van rivieroevers

Valorisatie van de zijrivieren van de rivier de Pede

Verbetering van het grote waterbed

Riviergangen terug in openlucht brengen

Renaturatie van de oevers van de vijvers en het creëren van eilanden

Renaturatie van vijveroevers

Creëren van eilanden

Selectie uitgewerkt in het kader van de PON
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O E V E R S  V A N  D E  P E D E ,  D E  V O G E L Z A N G B E E K  E N 

D E  B R O E K B E E K

De natuurlijke heraanleg van de oevers beoogt het 
opnieuw creëren van de ecologische continuïteiten, 
het verbreden van de riparische zone, het 
beperken van het erosiefenomeen, en tegelijk de 
aanwezigheid van water in het landschap versterken. 
Er bestaan verschillende technieken voor een 
natuurlijke heraanleg van de oevers, omvattende 
hun profilering en hun beplanting. Wanneer de 
oevers van de Pede recht zijn en de plaats het 
toelaat, worden ze zodanig bewerkt dat hun profiel 
zacht helt om zo toe te laten dat een diversiteit 
aan planten de hoogwaterbedding opnieuw 
koloniseren, of zelfs bijdragen tot hun beplanting.  
Vermits begrazing en water oorspronkelijk nauw 
verbonden waren, wordt deze verloren gegane 
verbinding hersteld dankzij een specifieke 
oeveraanleg.

AANBEVELINGEN: 

Om de natuurlijke heraanleg van de oevers te 
vergemakkelijken, moeten eerst de oevers zacht 
hellend gemaakt worden, zodra dat mogelijk is.  
Herprofilering van de oevers: Waar de plaats 
het toelaat, wordt opnieuw een profiel in niveaus 
gecreëerd (hoogwaterbedding, middenbedding, 
laagwaterbedding). Zo kunnen verschillende 
milieus ontstaan. Het is heel belangrijk 
om de as van de waterloop te behouden. 
Herbeplanting: Om zo snel mogelijk te helpen bij de 
instandhouding van de oevers, moeten er in eerste 
instantie enkele soorten worden geplant die de 
oevers zullen fixeren. Ook steenbestortingen kunnen 
worden geplaatst als extra veiligheid. Daarna zal de 
natuur zelf opnieuw koloniseren. Een hydro-studie 
zou een goed middel kunnen zijn om de retentiezones 
te dimensioneren.  

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Wanneer het niet mogelijk is om de twee oevers 
zacht hellend te maken (want dicht bij een 
infrastructuur en de as van de waterloop mag 
niet worden verplaatst), mag het werk langs één 
enkele kant worden uitgevoerd. Het voordeel 
is dat de meest verticale oever een nieuwe, 
interessante typologie van habitats creëert.  
Langs de waterloop worden meervoudige 
retentiezones gecreëerd door een gerichte en 
grotere verbreding van de hoofdwaterbedding. 
Die kunnen zich vullen en zo de druk op de 
stroomafwaarts gelegen waterlopen en de 
bijhorende infrastructuren verminderen. Het is 
belangrijk om een voldoende aantal van deze 
ruimten te creëren. Vee heeft immers vaak de 
neiging om zich in de buurt van de drinkplaats op 
te houden. Dat stelt dan problemen van zetting 
en vertrappeling van de grond in de nabijheid, 
wat aanleiding geeft tot een verarming van het 
milieu. Men kan zich voorstellen dat de dieren, als 
er verscheidene waterpunten gecreëerd worden, 
deze plaatsen om beurt zullen aandoen. De 
retentiezones langs een begraasde weide kunnen 
occasioneel toegankelijk zijn voor het vee zodat 
ze kunnen drinken. Een omheining is noodzakelijk 
om vertrappeling van de laagwaterbedding te 
vermijden.

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

Zacht hellend maken van de 
oever om vegetatie te laten 
ontwikkelen.   
 
Eerst zullen er aan de onderkant 
van de taluds steenbestortingen 
voorzien moeten worden, om de 
erosie te beperken, in afwachting 
dat de inworteling van de 
beplanting zijn werk doet. 
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Beek oevers» binnen de OPN (JNC)

Renaturation des berges de cours d'eau

Plan d'eau
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Mise en valeur du lit majeur

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

Création d'îles

Section travaillée dans le cadre du PON
1000 m0 250 500

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

Grote «klimaatimpact» door de regeling: vermindering van 
erosie, vermindering van de overstromingseffecten, verbeterde  
irrigatie van de bodem, vermindering van de stijging van de 
watertemperatuur dankzij de schaduw afkomstig van de 
vegetatie...végétation...

Renaturatie van rivieroevers

sectie gewerkt als onderdeel van de OPN
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Pede die ten zuiden van het stormbekken passeert Pede passant sous le l’échangeur du ring

Pede die ten zuiden van het stormbekken passeert Pede langs de weilanden
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Z I J R I V I E R E N  V A N  D E  P E D E

Langs de zijrivieren van de Pede, waar de 
waterlopen door open milieus stromen, stellen we 
een gedifferentieerd beheer voor in de zone van de 
hoogwaterbedding, alsook de gerichte installatie 
van drempels die toelaten om het waterpeil 
trapsgewijs te verhogen tijdens periodes van 
droogte.

RECOMMANDATIONS : 

De waterlopen en de bijhorende vegetatie 
zijn belangrijk in een landschap. Om ze op te 
waarderen, bestaan er verscheidene methodes: 
De hoogwaterbedding van de waterloop op de 
voorgrond stellen. Deze vochtige, maar zelden 
overstroomde zones bieden een uniek milieu in 
het landschap. Planten kunnen zich er gemakkelijk 
ontwikkelen. Om ze te beschermen en op te 
waarderen, is gedifferentieerd beheer een goed 
instrument.  De installatie van omheiningen in de 
landbouwruimten bakent de zone af en laat toe 
dat er planten ontwikkelen. Zo kunnen er habitats 
ontstaan voor talrijke soorten. In de herfst kunnen 
deze omheiningen worden verwijderd om ze te 
laten begrazen of om hooi te oogsten.  Om vochtige 
zones te bevorderen, laat de creatie van drempels 
in de laagwaterbedding toe om het bestaande 
waterpeil te verhogen, en tevens de door de 
waterloop ingenomen oppervlakte te verbreden 
op enkele plaatsen. Het gaat er in het algemeen 
om om de stroming van de beek complexer te 
maken om de biodiversiteit te verhogen, evenwel 
zonder dammen te creëren. Dit kunstwerk 
moet immers de doorgang van organismen en 
dieren (amfibieën) mogelijk maken. Er wordt dan 
«brievenbussysteem» geïnstalleerd. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Eén van de ambities van het APN is het landschap

Profiel gedefinieerd volgens de 
topografie (hoogwaterbedding) 
en het debiet van de 
waterloop. De trappen worden 
op strategische plaatsen 
aangebracht om het gewenste 
effect te verkrijgen.  De vorm 
van de drempel kan variëren 
naargelang het gewenste effect. 
De doorsnede is rechthoekig of 
trapeziumvorming, lijnvormig en 
recht. 

De drempels bestaan uit hout. 
De omheiningen zijn licht, 
weinig zichtbaar en identiek 
voor de gehele waterloop.   

Impact op het klimaataspect 
door verschillende hefbomen 
voor de regeling:  
Retentie van het water en 
vertraging van het debiet.  
Verbetering van de 
waterkwaliteit door het 
principe van fytozuivering.
Beperking van de droogte-
effecten door stroomopwaartse 
drainagebekkens te bevorderen. 
Ze dienen als wed voor de in het 
wild levende fauna of de mens. 
De waterval loodrecht op de 
drempel brengt zuurstof in het 
water.

PROFIEL :   

MATERIALEN :   

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

zijn karakter teruggeven. Daartoe worden de 
ondergrondse waterlopen opnieuw aan de 
oppervlakte gebracht. Stroomopwaarts moeten 
er natuurlijk studies worden uitgevoerd om 
de haalbaarheid te onderzoeken, en vooral de 
bronnen van de vervuiling die weggenomen zullen 
moeten worden.
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Drempels» binnen de OPN (JNC)
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D E  O E V E R S  V A N  D E  V I J V E R

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Om de grote vijver te dynamiseren en meer 
diversiteit te verschaffen, wordt een netwerk van 
eilanden gecreëerd door aanvoer van grond, zand, 
leem en steenbestortingen voor de structuur. Er 
kan dan een gediversifieerde beplanting ontstaan, 
naargelang de diverse vochtigheidslagen, die zal 
helpen om de oevers in stand te houden.

Bovendien zal dat de doorgang van het Dwarspad 
vergemakkelijken, want dit rust grotendeels op 
deze steenheuveltjes. Dat laat dus toe om de 
kostprijs van de infrastructuur te verminderen.

Langs alle vijvers wordt een netwerk 
van zachte oevers ingericht. Deze oevers 
worden bij voorkeur uitgevoerd in de 
bochten of tegenbochten van de vijvers en 
op strategische plaatsen op het landschap 
te bewerken.
AANBEVELINGEN:  

Om de vijvers een natuurlijker en bucolisch karakter 
te geven, wordt er voorgesteld om te werken aan 
de aanwezige kunstmatige oevers (steunmuur). 
Deze laatste worden dan zacht hellend gemaakt, 
dankzij een aanvoer van grond in de vijver (indien 
mogelijk, grond die in de buurt wordt uitgegraven). 
Er wordt een profiel van zachte hellingen die in het 
water afdalen, gecreëerd, wat een overgang tussen 
het aquatisch milieu en het aards milieu mogelijk 
maakt. Er kan dan ooibosvegetatie ontstaan op 
deze hellingen die als habitat dienen voor talrijke 
dierensoorten. Ze zal ook nuttig zijn om de oevers 
te fixeren. Om te helpen bij de instandhouding 
ervan zijn steenbestortingen aan de onderkant 
van de taluds voorzien. De korrelverdeling van de 
gebruikte grond (zand, leem, grond...) is ook van 
groot belang voor de instandhouding van het talud.

PROFIEL :   

MATERIALI- 
TEIT :   

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

Gelegen aan de rand van de 
vijvers, worden deze oevers 
aangebracht op plaatsen die het 
natuurlijk uitzicht van de vijvers 
niet aantasten.   

Eerst zullen er aan de onderkant 
van de taluds steenbestortingen 
voorzien moeten worden, om de 
erosie te beperken, in afwachting 
dat de inworteling van de 
beplanting zijn werk doet

Grote ecologische impact van de 
regeling voor het klimaataspect: 

Drager voor de installatie 
van habitats en natuurlijke 
bescherming van het aquatisch 
milieu, 

Vergroting van de uitwisseling 
grond-water (voedingsstoffen, 
koolstof...), 

Biologisch en ecologische 
corridor, en bufferzone, 

Verbetering van de 
waterkwaliteit.
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Riviergangen terug in openlucht brengen» 
binnen de OPN (JNC)
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Principedoorsnede van de eilanden op de grote vijver

Eilanden
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L A N D S C H A P S E C O L O G I E
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Landschapsecologie
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Section travaillée dans le cadre du PON

Kaart met de landschapsecologische elementen van het Landschapshandvest (JNC)
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LEGENDE
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Section travaillée dans le cadre du PON

De thematiek van de landschapsecologie is via 
twee typologieën opgenomen in het handvest: de 
hoge typologieën en de lage typologieën.

De typologieën waaruit de landschapsecologie 
van de vallei van Neerpede bestaat, worden 
aangehaald door de volgende 6 fiches: 

- De bosjes en het kreupelhout, gekenmerkt door 
bomen van 1e, 2e en 3e grootte, struiken en 
grassen. 

- Het gelijkjarig hooghout, bestaat uit twee lagen: 
lage grassen en hoge bomen. 

- De rijen wilgen, die kenmerkend zijn voor het 
landschap van het Pajottenland. 

- De hagen en bosjes waaruit de teelt- en 
begrazingspercelen historisch bestonden, hoewel 
ze sterk versnipperd zijn. 

- De bloeiende stroken langs de wegen 
bestaande uit lage vegetatie, die bijdraagt tot de 
landschappelijke connectiviteit. 

Tot slot zijn de valleibodem en de Pede de 
wervelkolommen voor de plaatsing van een 
riparische vegetatie.

Futaies jardinées

Bosquets et taillis

Réserves naturelles

Cours d'eau

Cours d'eau enterrés

Etangs

Alignement de saules existant

Strate haute
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Alignement de saules possible 
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Section travaillée dans le cadre du PON

Grens van de OPN

Rivier

Ondergrondse rivier

Natuurreservaat

Hoge laag

Struikgewas en bosjes

Snoeisel voor in de tuin

Uitlijning van bestaande wilgen

Uitlijning van mogelijke wilgen

Heggen en bosjes gepland
Bestaande heggen en bosjes

Bloemstroken

Oevervegetatie

Selectie uitgewerkt in het kader van de OPN

Lage laag

Water plan
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N A T U U R R E S E R V A T E N

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben 
natuurreservaten als doel om opmerkelijke 
natuurlijke milieus en bedreigde soorten 
te beschermen. In een natuurreservaat 
is de natuur «streng» beschermd in die 
zin dat haar bescherming prioritair is.  
Hoofdstuk 2 heeft uitgelegd op welke manier 
dit instrument relevant is in het APN, en de 
onderhavige fiche introduceert de perimeter van 
het natuurreservaat in zijn context, het beheer 
van de omringende percelen en zijn mogelijkheden 
op het vlak van evolutie en aansluitingen in het 
landschap.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Het statuut van Natuurreservaat bezit de 
onbetwistbare troef dat het een krachtig 
beschermingsinstrument is voor het 
beheer en de opvolging van een ruimte.  
De aanleg binnen de beschermde perimeter moet 
een evenwicht vinden tussen deze site interessant 
«bezoekbaar» maken en de bescherming van het 
milieu waarborgen. Daartoe is het Dwarspad een 
goed instrument voor de aanleg. Zijn vorm kan 
variëren van een regelmatige weg tot meer gerichte 
en ludieke elementen (esplanade, observatorium... 
cf. fiche). Het laat toe om de vertrappeling op 
bepaalde plaatsen onder controle te houden.  
De terreinen die aan een natuurreservaat grenzen, 
moeten rekening houden met de aanwezigheid 
van dit milieu bij hun activiteit: geen wijziging 
van het reliëf die de natuurlijke afvloeiing van 
het water verstoort, respect van de bodem door 
«zachte» praktijken zoals laattijdig maaien of 
extensieve begrazing. Elke toeristische activiteit 
(camping, speeltoestellen...) moet een zeer lage 
bebouwingsdichtheid met een lichte huisvesting 
induceren, en een gedifferentieerd beheer van de 
ruimten (laattijdig maaien...). Bovendien moeten de 

uitzichten naar de milieus vanaf de externe wegen 
in stand gehouden worden. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Hoofdstuk 2 (Toezicht en bescherming) stelt 
verscheidene uitbreidingen en creaties van 
Natuurreservaten voor: een uitbreiding van 
het natuurreservaat van de Koevijver naar het 
zuiden, waar de bron van de Koevijver ligt, nieuw 
natuurreservaat rond de Pedevijver en zijn 
waterloop in het zuiden en de spoorwegberm. 

In verscheidene van deze voorbeelden zou het 
Dwarspad (cf. fiche) opnieuw het middel zijn om 
enkele van deze milieus toegankelijk te maken 
en tevens de bescherming van het geheel te 
waarborgen.

BETROKKEN 
SOORTEN: 

MATERIALI-
TEIT :   

ECOLOGIS- 
CHE IMPACT :   

Zogenaamde «specialistische» 
soorten, die beantwoorden aan 
zeer specifieke en bedreigde 
ecologische voorwaarden. 

Milieus die gecreëerd worden 
met het doel om een beheer op 
te zetten dat streeft naar het 
handhaven of herstellen van een 
gunstige staat van instandhouding.

Definitie van een perimeter, Plan 
van beheer en Opvolging, voor 
elk geval afzonderlijk opgesteld 
door comités van deskundigen en 
Leefmilieu Brussel. 

Genetisch biodiversiteits-
laboratorium, habitat voor 
zeldzame en bedreigde 
bloemensoorten en faunistische 
soorten.

PROFIEL:   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Natuurreservaten» binnen de OPN (JNC)

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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100 250 5000m 1000
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Etangs

Strate haute
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Strate haute

1 8

Natuurreservaten
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Natuurreservaat van de koeivijver

Natuurreservaat van rietvelden

Natuurreservaat van Vogelzang, a.s.b.l CCN 
Vogelzang CBN

Voorstel tot verlenging van het natuurreservaat 
Koeivijver ten zuiden van de spoorlijn

Voorstel voor de oprichting van een natuurreser-
vaat op de spoordijk

Voorstel voor de aanleg van een natuurreservaat 
ten zuiden van de grote vijver in het Pede park

1 8
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B O S J E S  E N  K R E U P E L H O U T

De zones met bosjes en kreupelhout kenmerken 
zich door lagen met verschillende niveaus. Hun 
dichtheid kan variabel zijn, van dicht tot verspreid. 
Ze worden aangetroffen langs de waterlopen en op 
de bodem van de vallei, alsook op braakliggende 
gebieden in plateaus zoals de heuvel. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De bosjes kunnen worden aangelegd of versterkt 
op plaatsen waar een visuele en auditieve isolatie 
interessant is: Omgeving van een zichtbaar 
technisch element, akoestisch afschermen van een 
weg... Deze typologie kan ook worden gebruikt 
om uitzichten te blokkeren, te spelen rond 
landschapscoulissen. Het is ook een goed middel 
om habitats te creëren voor de fauna en flora, die 
niet toegankelijk zijn voor de mens (aanplanting 
van planten met doornen bijvoorbeeld). 
De geselecteerde soorten moeten volledig 
inheems zijn, soorten die op valleibodems worden 
aangetroffen, zoals elzen (alnus), wilgen (salix)... 
Wanneer de eerste soorten worden aangeplant, 
wordt er voor het vervolg aanbevolen om de natuur 
zijn gang te laten gaan. Daarna zal een natuurlijke 
vegetatie de geïnstalleerde massieven verdichten. 
Het beheer van deze beplanting is minimaal, en 
bestaat erin om de randen van de wegen die door 
deze massieven lopen te onderhouden. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

De overgang tussen een monotone wegkwijnende 
bebossing op een plateau kan worden gemaakt 
met een specifieke bosaanplanting in verscheidene 
lagen: het eikenbos met haagbeuken. 
Oorspronkelijk gecreëerd met het doel om hout 
te produceren (eik voor het werkhout en beuk 
voor verwarmingshout), wordt dit milieu nu 
aangetroffen op vlaktes, bestaande uit thermofiele 

soorten (die van warmte houden), met een bodem 
die nat is, of zelfs doorweekt in de lente, en naar 
droogte neigt in de zomerperiode Deze kenmerken 
vergen een brainstorming over de toekomstige 
klimaatverandering: het eikenbos met haagbeuken 
is immers één van de mogelijke oplossingen voor 
onze streken: bestand tegen plotse veranderingen 
tussen vochtigheid en droogte van de grond, 
samengesteld uit thermofiele soorten... Het is 
een herbebossing die kan worden uitgevoerd op 
plateaus zoals het Vives-park.

BETROKKEN 
SOORTEN:

MATERIALI- 
TEIT:   

ECOLOGISCHE 
IMPACT   

Aanplanting van verschillende 
lagen bestaande uit inheemse 
soorten op de bodem van de 
vallei of het plateau in functie van 
de ligging

Beboste ruimten met 
verscheidene lagen, die de 
uitzichten sluiten en spelen met 
plantaardige randen. 

Natuurlijke evolutie op basis van 
de beplanting: natuurlijke komst 
van een flora die bij de beplanting 
hoort. 

Dit milieu is gunstig voor vele 
soorten in termen van voedsel, 
maar ook voor nestvorming en 
habitat. Moeilijk toegankelijk voor 
de mens, zijn deze massieven 
echte «veilige plaatsen» voor 
de soorten. Het beheer is 
gedifferentieerd, en stelt de 
natuurlijke processen op de 
voorgrond, zoals de creatie van 
humus. De schaduw en koelte die 
deze ruimten verschaffen, zijn een 
meerwaarde in het licht van de 
klimaatverandering.

PROFIEL :   

T Y P O L O G I E  « H O G E  L A A G »
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Heggen en bosjes « binnen de OPN (JNC)

Futaies jardinées

Bosquets et taillis

Réserves naturelles

Strate haute
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1 9

Struikgewas en bosjes

Selectie uitgewerkt in het kader van de OPN
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Acer campestre

Prunus avium

Quercus robur

Tilia cordata

Mespilus germanica

UITGEDROOGT

DROOG

MESOFIEL

VOCHTIG

DOORWEEKT
ZUUR NEUTRAAL ALKALISCH

Bosjes en hakhout dicht beplant en verspreid.

Eikenbos en hakhout van het type haagbeuk

UITGEDROOGT

DROOG

MESOFIEL

VOCHTIG

DOORWEEKT
ZUUR NEUTRAAL ALKALISCH
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Mespilus germanica

Sorbus torminalis

Quercus petraea

Carpinus betulus

• 5x8 m
• halfschaduw
• Witte bloemen
• Verwilde vorm
• Loofkleurverandering in de herfst

• 25x15 m
• halfschaduw
• Geurende bloemen
• Ovaalvormige vorm
• Ondersteunt maten

• 15x5 m
• ZON
• Bladverliezend 
• Rustiek
• Droge grond
• Uitgebreide vorm
• Verandering van de kleur van het 

bladerdek

• 25x20 m
• halfschaduw
• Afgeronde vorm
• Koele, vochtige grond
• Rustiek
• Gemakkelijk getrimd

• 30x25 m
• Lange levensduur
• Draaiend wortelstelsel
• Gouden kleur in de herfst
• ZON (pioniersessentie)
• drassige grond
• Diepe grond

• 30x25 m
• Lange levensduur
• Draaiend wortelstelsel
• Gouden kleur in de herfst
• halfschaduw
• Accepteert oppervlakkige bodemdiepte
• Laag waterverbruik

Quercus robur

Mespilus germanica

Quercus patraea

Tilia cordata Acer campestreCarpinus betulus

PRIMAIRE BOMEN

Tussen 30 en 35 m

TWEEDE EN DERDE 
MAAT BOMEN

Tussen 15 en 25 m

STRUIKEN

Tussen 5 en 10 m

Inheemse soorten haagbeuk eikenbos

1 9
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T Y P O L O G I E  « H O G E  L A A G »

G E L I J K J A R I G  H O O G H O U T

Het gelijkjarig hooghout is een typologie die 
wordt gekenmerkt door een mengsel van loof- 
en naaldbomen.  In tegenstelling tot de vorige 
typologie, gaat het om een geheel dat enkel uit 
een laag grassen en een laag bomen bestaat, wat 
het voordeel van visuele openingen biedt. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

De beplantingen zijn aangeplante bomen van 
eerste en tweede grootte met uiteenlopende 
formaten, waarvan de verdeling onregelmatig is. 
De geselecteerde soorten moeten strikt inheems 
zijn. Het beheer is duurzaam, en stelt natuurlijke 
processen, zoals de creatie van humus, op de 
voorgrond. Het belangrijkste is uitdunnen en de 
struiken die natuurlijk ontstaan op deze plaatsen 
verwijderen om het visueel effect van een lage en 
een hoge laag te handhaven.  
Hun dichtheid varieert in functie van het 
gewenste effect: als ze dicht aangeplant worden, 
zullen ze met elkaar wedijveren voor het licht en 
snel groeien.  Als ze gespreid geplant worden, 
kunnen het geïsoleerde hoogstammige bomen op 
een weide worden. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN:  : 

Wanneer de beplanting uiterst dicht is, sluiten 
de boomkruinen zich en ontstaat het uitzicht van 
een plantaardig dak. Op deze ruimten moet de 
aanplanting van hoogstammige en middelhoge 
bomen regelmatiger zijn, om deze wedloop naar 
het licht en het nagestreefde «kathedraaleffect» te 
creëren. Dat is bijvoorbeeld het geval in het gebied 
onder de verkeerswisselaar, waar de boomkruinen 
een plantaardig dak vormen dat het dak van de 
verkeerswisselaar «verlengt».

BETROKKEN 
SOORTEN : 

MATERIALI-
TEIT :   

PROFIEL  :   

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

Boomsoorten van eerste en 
tweede grootte, inheems. 

Beboste ruimten in twee lagen, 
een hoge en een lage, die een 
doorkijk laten. 

Natuurlijke evolutie op basis 
van de beplanting: natuurlijke 
komst van een flora die bij de 
beplanting hoort.

Gedifferentieerd beheer, enkel 
om het nagestreefde effect te 
waarborgen (geen tussenlaag). 
De bladeren worden enkel 
opgeraapt op de paden.
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Snoeisel voor in de tuin» binnen de OPN (JNC)

Futaies jardinées

Bosquets et taillis

Alignement de saules existant

Alignement de saules possible 

1 Hectare
soit  10  000 m2
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Bandes fleuries

Section travaillée dans le cadre du PON
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Futaies jardinées

Bosquets et taillis

Alignement de saules existant

Alignement de saules possible 
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100 250 5000m 1000

Végétation riparienne

Bandes fleuries

Section travaillée dans le cadre du PON

2 0

Snoeisel voor in de tuin

Selectie uitgewerkt in het kader van de OPN
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Visueel voorbeeld van het planten van hoge 
stambomen

2 0
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T Y P O L O G I E  « H O G E  L A A G »

R I J  W I L G E N

De knotwilg is een karakteristiek element van 
Neerpede en het landschap van het Pajottenland. 
Ze staan in rijen opgesteld langs de waterlopen, 
de paden, de randen van wegen. Ze liggen aan 
de oorsprong van de productie van hout voor de 
verwarming door ze regelmatig te knotten. 

Ze zijn aanwezig op de bodem van valleien, volgen 
de wegen en de Pede, als een herinnering aan 
vervlogen tijden die we willen herwaarderen.

AANBEVELINGEN:  : 

De wilgen zijn typische bomen van de valleibodem. 
Ze markeren het landschap en laten een lezing toe. 

De bomenrijen bevinden zich op enkele meters 
van een waterloop of een weg, soms langs één, 
soms langs beide zijden van de richtlijn. In functie 
daarvan zal het landschap min of meer gesloten 
zijn wanneer men zich erin bevindt.

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

Bomenrijen al aanwezig, 
opwaardering door ze te 
isoleren van de spontane 
beplanting die ze vergezelt. 

Bomen uitgelijnd op 5 m 
afstand. 

Visueel interessant: versterkt 
een perspectief, biedt 
schaduw aan een traject voor 
zachte vervoerswijzen. Deze 
rijen worden zodanig geplaatst 
dat ze een perspectief 
versterken, schaduw bieden 
aan een traject voor zachte 
vervoerswijzen. 

Vormt een bomenvegetatie 
op de valleibodem die een 
belangrijke rol vervult voor de 
connectiviteit. 

Brengt een genetische rijkdom 
van biodiversiteit die de 
grassenvegetatie van de oever 
aanvult. 

Als corridors voor 
verplaatsingen, vormen de 
wilgen habitats voor kleinere 
soorten.

BETROKKEN 
SOORTEN: 

MATERIALI-
TEIT:   

RUIMTELIJKE 
COMPOSITIE :   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Uitlijning van wilgen « binnen de OPN (JNC)

Futaies jardinées

Haies et bocages prévus

Alignement de saules existant

Haies et bocages existants

Alignement de saules possible 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

1000 m0 250 500

Futaies jardinées

Haies et bocages prévus

Alignement de saules existant

Haies et bocages existants

Alignement de saules possible 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

2 1

Uitlijning van bestaande wilgen

Uitlijning van mogelijke wilgen
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Uitlijning van wilgen die aan een zacht pad 
grenzen

Uitlijning van wilgen langs de Pede rivier in het 
Vijverpark

Uitlijning van de wilgen langs de Pede rivier

2 1
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T Y P O L O G I E  « H O G E  L A A G »

H A G E N  E N  B O S J E S

De hagen en bosjes zijn typische 
landschapselementen van Neerpede en het 
Pajottenland. Het zijn min of meer brede stroken 
die als bufferruimte dienen voor in het wild levende 
fauna en flora. Ze bakenen de percelen af, dienden 
oorspronkelijk als omheiningen voor vee, om de 
wind te breken, en leveren tegelijk hout voor de 
verwarming. Ten gevolge van de industrialisering 
van de landbouw en de vergroting van de percelen, 
zijn deze hagen uit ons landschap verdwenen. Ze 
zijn nochtans van fundamenteel belang voor de 
landschappelijke connectiviteit. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Deze hagen en bosjes moeten opnieuw een 
continuïteit vinden in het landschap. Daartoe 
moet er een ruimte van 1,5 m vrijkomen op de 
grenzen van de teelt- en begrazingspercelen om 
de natuurlijke aanleg te realiseren van een zone 
die schuilplaatsen biedt. Wanneer dat mogelijk is, 
kan de breedte van de hagen groter zijn om meer 
ecologische corridors te bieden.

Deze beboste hagen hebben een grote impact op 
de landschappelijke connectiviteit en de veerkracht 
van de landbouwpercelen. Het maaien gebeurt 
ongeveer 2 keer per jaar om de ontwikkeling van 
houtige soorten te voorkomen. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Sommige stroken worden ingericht aan de rand van 
wegen. Deze stroken worden ingeplant aan de rand 
van landbouwpercelen, tussen velden en wegen. 
Het gaat om een specifiek element dat uitgelegd 
wordt in hoofdstuk 6 «Neerpede - de natuur».  
De breedte varieert in functie van de plaats van de 
bomen, die een grotere breedte vergen (ongeveer 
3 m). Anders varieert de breedte.

Hoogstammige bomen: populier, 
groene beuk, gewone es, wilde 
lijsterbes...

Meerstammige bomen: 
haagbeuk, berk, wilde 
appelboom, zwarte els, 
schietwilg, grauwe wilg...

De struikvormende soorten: 
wilde kardinaalsmuts, Gelderse 
roos, rode kamperfoelie, brem, 
hazelaar, sleedoorn, hulst...

Bewaring van de aanwezige 
bomen en struiken en 
aanplanting van nieuwe om de 
strook met meerdere lagen aan 
te vullen, vervolgens de natuur 
zijn gang laten gaan over 2m tot 
3m op de plaats van de bomen. 

De breedte bedraagt 2m, en 
hoogte tot 3m. 

Creatie van open en gesloten 
uitzichten over het landschap 
door deze landschapscoulissen 
te realiseren. 

De bomen worden zo veel 
mogelijk bewaard. Impact op 
de ecologische connectiviteit 
langs de wegen, bestuiving, 
woongebied voor insecten 
waar ze hun ontwikkelings- en 
overwinteringscyclus kunnen 
volbrengen.  

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

BETROKKEN 
SOORTEN: 

MATERIALI-
TEIT:   

RUIMTELIJKE 
COMPOSITIE :   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Heggen en bosjes « binnen de OPN (JNC)

Bandes fleuries

Haies et bocages prévus

Alignement de saules existant

Strate basse

Haies et bocages existants

Alignement de saules possible 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

Végétation riparienne

Bandes fleuries

Section travaillée dans le cadre du PON

1000 m0 250 500

Bandes fleuries

Haies et bocages prévus

Alignement de saules existant

Strate basse

Haies et bocages existants

Alignement de saules possible 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

Végétation riparienne

Bandes fleuries

Section travaillée dans le cadre du PON

2 2

Heggen en bosjes gepland
Bestaande heggen en bosjes

Selectie uitgewerkt in het kader van de OPN
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Ecologisch compensatiegebied, typologie «Heggen, bosjes en beboste oevers», 
Biodiversiteitsbevorderingsgebieden (BPA), Zwitserland.

2 2
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T Y P O L O G I E  « L A G E  L A A G »

B L O E I E N D E  S T R O O K

Ze bevinden zich langs de wegen en teelt- en 
begrazingspercelen. Deze bloeiende stroken zijn 
aanwezig in het Pajottenlandse landschap van 
Neerpede (hoofdstuk 6). Deze bloeiende stroken 
hebben een grote impact op de landschappelijke 
connectiviteit en de veerkracht van de 
landbouwpercelen.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Deze stroken worden ingeplant aan de rand van 
landbouwpercelen, tussen velden en wegen. 
Ze wisselen af met de hoge stroken op twee 
voorwaarden: 

- Indien er geen beplanting uit struiken en/of 
bomen aanwezig is

- In strategische stukken, aan de kant van de 
helling, die toelaten om de open uitzichten naar de 
valleibodem in stand te houden of op te waarderen. 

Het maaien gebeurt ongeveer 2 keer per jaar, om te 
vermijden dat er zich houtige planten ontwikkelen. 
Om export te vermijden kan het maaisel ter 
beschikking van een exploitant in de buurt gesteld 
worden dankzij een partnerschap. 

Beplantingen uit een mengsel 
van zaad, door het behoud van 
de aanwezige bomen en struiken 
en door de aanplanting van 
nieuwe elementen om de strook 
uit meerdere lagen aan te vullen.

Bloeiende strook over 1m tot 
2,5m.

Creatie van open en gesloten 
uitzichten over het landschap 
door deze landschapscoulissen te 
realiseren. 

Impact op de ecologische 
connectiviteit langs de wegen, 
bestuiving, woongebied 
voor insecten waar ze 
hun ontwikkelings- en 
overwinteringscyclus kunnen 
volbrengen.

ECOLOGISCHE 
IMPACT :   

BETROKKEN 
SOORTEN: 

MATERIALI-
TEIT:   

PROFIEL :   
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Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « lage Bloemstroken « 
binnen de OPN (JNC)

Végétation riparienne

Bandes fleuries

Strate basse

Haies et bocages existants
1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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2 3

Bloemstroken

Selectie uitgewerkt in het kader van de OPN
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Ecologisch compensatiegebied, typologie «bloemstroken», 
Biodiversiteitsbevorderingsgebieden (BPA), Zwitserland

Spontane vegetatie langs de spoorlijn

2 3
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T Y P O L O G I E  « L A G E  L A A G »

R I P A R I S C H E  V E G E T A T I E

Een riparische zone is een min of meer brede zone 
langs een waterloop die bedekt is met vegetatie die 
ooibos, galerijbos of grasstrook genoemd wordt, 
naargelang zijn aard. Deze strook is een echte 
bufferzone tussen de waterloop en de omringende 
grond. 

Op verscheidene plaatsen van de beken, wanneer 
er plaats is, wordt de helling van de oevers 
verzacht. De bewaarlijst vermeldt in het Vijverspark 
verscheidene typische soorten van de Brabantse 
watervlaktes ondanks de niet-natuurlijke oevers.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Voor de vijvers in het Vijverspark stellen we voor 
om inheemse Brabantse planten aan te planten 
(Nuphar lutea, Iris pseudocorus, Sagittifolia...) 

Deze beplantingen kunnen van bij het begin 
visueel aantrekkelijk zijn en kunnen geleidelijk aan 
worden aangevuld met spontane vegetatie, die het 
riparische netwerk zal aanvullen. 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN: 

Voor de meer natuurlijke ruimten (Koeivijver, 
Broekbeek...) zal de heraanplanting enkel via een 
natuurlijk kolonisatieproces plaatsvinden.

ECOLOGISCHE 
IMPACT  

Brabantse vochtige grassoorten 
van het type vochtige ruigte, 
rietveld en waterplanten

Uitvoering van een zachte helling 
op stukken van de oevers van 
vijvers en rivieren door grond 
af te graven of toe te voegen 
(zie deel «Landschap langs het 
water»). Het doel is de plaatsing 
van een beplante en/of spontane 
vegetatie te bevorderen. 

Zone tussen de paden en 
watervlaktes die dienen om 
de uitkijkpunten visueel te 
structureren en als veilige zone 
vóór de watervlaktes.

Gedifferentieerd beheer voor de 
sanering van het water, 

Bron van materiaal voor 
nestvorming, voeding, creatie 
van habitats.

Biologische filtratie van de 
vervuilende stoffen. Creatie van 
habitats voor de fauna en flora 
die de biodiversiteit bevorderen. 

Verhoging van de ecologische 
connectiviteit van de 
valleibodem en genetische 
reserve van interessante grassen.

BETROKKEN 
SOORTEN: 

PROFIEL :   

MATERIALI-
TEIT :   
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R I P A R I S C H E  V E G E T A T I E

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Oevervegetatie « binnen de OPN (JNC)

Végétation riparienne

Bandes fleuries

Strate basse

Section travaillée dans le cadre du PON

1 Hectare
soit  10  000 m2
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2 4

Oevervegetatie

Selectie uitgewerkt in het kader van de OPN
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Gerenatureerde oevers

BOOML A AG

STRUIKL A AG

NAT TE WEIDEPL ANTEN

MEGAPHORBIAIE

RIET VELDEN

HYDROFY TEN
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Phragmite communis

Nuphea lutea

Carex riparia

Iris pseudocorus

Potamogeton natans

MEGAPHORBIAIE

 (Laîches de grande taille)

Carex acuta
ROSELIÈRES

Plantes de bord de lacs

HYDROPHYTES

Plantes aquatiques

Eriophorum vaginatum Narthecium ossifragum

Stratiotes aloides

Eleocharis palustris Schoenoplectus lacustris Glyceria maxima Hippuris vulgaris

Luzula sylvatica
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Luzula sylvatica

Nuphea lutea

Carex acuta

Iris pseudocorus Sagittaria sagittifolia

Potamogeton natans

Carex riparia

Eleocharis palustris

Stratiotes aloides

Schoenoplectus lacustris Glyceria maxima

MEGAPHORBIAIE

Grote zegges

KRUIDACHTIGE 
PLANTEN AANWEZIG

Aangehaald op het 
Parc des étangs door 

de reservelijst

RIETVELDEN

Semi-aquatische 
planten

HYDROFIETEN

Waterplanten

Nuphar lutea
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Waargenomen landschap
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Formes des vallons

Plan d'eau

Cours d'eau

Cours d'eau enterrés
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Point de vue panoramique

Couloir visuel

Ligne de vue 

Limite du PON
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Kaart met de elementen van het waargenomen landschap van het Landschapshandvest (JNC)
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LÉGENDELEGENDE
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Een wandelaar in het APN neemt het omringende 
landschap waar. Dit landschap resulteert zowel uit 
het typische reliëf van het landschap van Neerpede, 
bestaande uit kamlijnen en plateaus, valleien en 
dalen, als uit de vegetatie, die de uitzichten kadert 
in een opeenvolging van vlakken.

Het zijn de plaatsen waar de waarnemer geniet 
van een min of meer open gezichtsveld over 
het landschap van de bodem van de vallei van 
Neerpede. Het zijn deze uitkijkpunten die de 
wandelaar toelaten om de valleibodems te zien die 
we uit de schilderijen van Breugel kennen.

Het waargenomen landschap bestaat uit drie 
elementen: 

- De panoramische uitkijkpunten, ruim en open 
uitzichten,

- De visuele doorgangen, beperkte en nauwe 
uitzichten,

- De gezichtslijnen, vrije stukken in het landschap.

Grens van de OPN

Rivier

Ondergrondse rivier

Kamlijnen

Dalvormen

Vegetatie

Panoramische zichtspunten

Visueel gang

Zichts assen

Water plan
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P A N O R A M I S C H  U I T Z I C H T 

Het zijn de plaatsen waar de waarnemer geniet 
van een open gezichtsveld over het landschap van 
de bodem van de vallei van Neerpede. Het zijn 
deze uitkijkpunten die de wandelaar toelaten om 
de valleibodems te zien die we uit de schilderijen 
van Breugel kennen.

Dit landschap resulteert zowel uit het typische 
reliëf van het landschap van Neerpede, bestaande 
uit kamlijnen en plateaus, valleien en dalen, als 
uit de vegetatie, die de uitzichten kadert in een 
opeenvolging van vlakken.

AANBEVELINGEN: 

Om de panorama’s te beheren, zijn de hefbomen 
de onderdelen van deze uitkijkpunten: beplanting, 
gebouwen... 

De plaatsing van de beboste hagen, de hoge en 
lage vegetatiestroken beïnvloeden de panorama’s 
(cf. fiche hagen en bosjes) en moet dus absoluut 
rekening houden met de uitkijkpunten over het 
Pajottenland. 

ONDERWERP : Wandelaars.

Visueel panorama dat een 
gezichtshoek van +- 60° biedt. 

Uitzicht gewoonlijk vanaf een 
hoog punt naar een open 
valleibodem. De verticale 
elementen bevinden zich 
voldoende ver naar voor of 
opzij. 

Kan veranderen in een 
landschap dat constant 
verandert in de loop van de 
seizoenen, de teeltwijzen... 
Het doel is dus deze 
verandering te begeleiden in 
plaats van het landschap te 
verstarren.

RUIMTELIJKE 
COMPOSITIE :   

MATERIALI- 
TEIT :   

DUURZAAMHEID:   

Zo moet ook de stadsuitbreiding worden beperkt 
in de uitzichtkegels, evenals de bijhorende 
privétuinen: de privatisering van sommige percelen 
is het effect van een andere hefboom, want geeft 
aanleiding tot visueel gesloten tuinen. 

De open milieus moeten worden onderhouden 
door maaien, begrazing, of door lage teelten. 

Het onderhoud van de landschapscoulissen moet 
als volgt gebeuren: regelmatig maaien voor de 
grassen om de komst van houtige planten te 
vermijden, regelmatig snoeien van de struiken en 
bomen.
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Visueel Panorama van het Pajottenland Visueel Panorama van het Pajottenland

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van «Panoramisch zichtspunten» binnen de OPN 
(JNC) 

Végétation 

Point de vue panoramique

Couloir visuel

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are

0 10 20 30 40 50 100 250 500

100 250 5000m 1000

1000 m0 250 500
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Panoramische zichtspunten
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D O O R K I J K

Het zijn de plaatsen waar de waarnemer een 
beperkt gezichtsveld heeft. De doorkijken worden, 
omgekeerd, geleid door een nauw uitzicht naar de 
valleibodem. 

Dit smalle uitzicht is mogelijk door verticale 
elementen zoals beplanting, gebouwen, kamlijnen. 
Ze zijn meer bepaald aanwezig op de golfbaan, 
langs de Olympische Dreef, gezien van de 
heuvelkammen naar de bodem van de vallei.

ALGEMENE AANBEVELINGEN : 

Deze doorkijken kunnen worden opgesteld of 
opgewaardeerd door ze op verschillende manieren 
in scène te zetten:

De opstelling van verticale elementen, bijvoorbeeld 
een talud dat de uitzichten afsluit of een strook 
hoge beplanting, accentueert de hoek van het 
perspectief.  

Een sterk en bijzonder visueel punt (gebouw, 
emblematische boom...), dat het vluchtpunt 
markeert door zich aan het uiteinde te bevinden. 

Een op de grond gemarkeerde lineariteit, die de 
blik verlengt en het reliëf accentueert. 

Wandelaars

Visueel panorama dat een 
gezichtshoek van +- 30° 
biedt. 

Naar een valleibodem en 
nauw georiënteerd door 
verticale elementen. De 
verticale elementen worden 
gepositioneerd om het 
uitzicht te omkaderen en een 
perspectief te accentueren. 

Kan veranderen in een 
landschap dat constant 
verandert in de loop van de 
seizoenen, de teeltwijzen... 
Het doel is dus deze 
verandering te begeleiden in 
plaats van het landschap te 
verstarren.

ONDERWERP : 

RUIMTELIJKE 
COMPOSITIE :   

MATERIALI- 
TEIT: : 

DUURZAAMHEID :   

Op dezelfde manier als voor de visuele panorama’s 
is het beheer essentieel om deze in scène gezette 
uitzichten te bewaren en/of te accentueren. Dit 
beheer moet de seizoenen en de verandering van 
het landschap volgen om de waarneming van het 
landschap van het Pajottenland te beschermen 
voor de wandelaar. 

Daartoe worden de hoge landschapscoulissen om 
de hoogte te behouden zonder echter de uitzichten 
volledig te sluiten.
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Voorbeeld van een «Visuele gang» op de 
Olympische dreef

Voorbeeld van een «Visuele gang» langs de 
Koeivijver

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Visueel gang» binnen de OPN (JNC)

Point de vue panoramique

Couloir visuel

Ligne de vue 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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100 250 5000m 1000

1000 m0 250 500

2 6

Visueel gang



JNC International • 14/07/2020 • 126/127

W
A

A
R

G
E

N
O

M
E

N
 L

A
N

D
S

C
H

A
P

G E Z I C H T S L I J N E N

Het zijn de plaatsen waar de waarnemer geniet 
van een vrij gezichtsveld over de lengte van een 
stuk. 

Het gaat bijvoorbeeld om een vrij uitzicht langs 
bepaalde paden van het Pajottenland of rondom 
de grote vijver bijvoorbeeld.

De gezichtslijnen vergezellen de wandelaar en 
bieden hem een uitzicht naar een bijzonder 
landschap dat hij in de loop van zijn wandeling ziet 
evolueren.

ALGEMENE AANBEVELINGEN: 

Deze gezichtslijnen zijn mogelijk dankzij lijnvormige 
elementen aan één kant van de weg die het 
uitzicht niet stoppen, en verticale elementen aan 
de andere kant. 

Deze verticale elementen kunnen gebouwen met 
twee gevels zijn, bomenrijen, stroken met struiken, 
taluds... 

Ze kunnen geaccentueerd worden door de plaatsing 
van beboste hagen en «lage» bloeiende stroken 
(cf. «Hagen en bosjes» en «Bloeiende stroken»). Ze 
vervullen de rol van omkadering van de blik langs 
een weg. 

ONDERWERP: Wandelaars

Gezichtslijn die een visuele 
opening biedt aan één kant 
langs een lijnvormig element 
(weg) 

Uitzicht langs een traject 
bestaande uit een 
visuele barrière aan één 
kant (gebouwen, hoge 
plantenstrook...) en een 
opening aan de andere kant 
(weide, vijver...).

Creatie van gezichtslijnen 
via hoge en lage bloeiende 
stroken. 

Snoeien van bomen en 
struiken en maaien van de 
lage stroken 2 keer per jaar.

PROFIEL :   

MATERIALI- 
TEIT: :   

DUURZAAM- 
HEID :   

Net zoals voor de visuele panorama’s en de 
doorkijken, is het beheer essentieel.  Aangezien 
de doorkijken zich grotendeels langs de wegen en 
straten bevinden, is het beheer zeer uitgesproken 
op deze ruimten: maaien van de lage vegetatie aan 
de rand van de weg, snoeien van de rijen bomen 
langs vijvers... 

Ook hier mag het beheer het landschap niet 
verstarren, en moet het zijn zichtbaarheid 
begeleiden in de loop van de seizoenen en zijn 
veranderingen.
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Couloir visuel

Ligne de vue 

1 Hectare
soit  10  000 m2

1  are
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100 250 5000m 1000

Gezichtslijn langs de grote vijver Zichtlijnen langs een pad

Kaart met de elementen die overeenkomen met de typologie van « Zichts assen» binnen de OPN (JNC)

1000 m0 250 500

2 7

Zichts assen


