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Het nieuwe wandelnetwerk ligt op het 
grondgebied van de gemeenten Zaventem, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervu-
ren. Voorheen hadden die gemeenten wel 
al enkele lokale, bewegwijzerde wandelin-
gen en wandellussen. In het kader van een 
landinrichtingsproject wou men die lokale 
netwerken in de stadsrandgemeenten over-
koepelen en verbinden met Brussel en de 
grotere open gebieden. Het groene recrea-
tieve netwerk dat zo op een groter niveau 
zou ontstaan, zou een meerwaarde zijn 
voor de leefbaarheid in deze verstedelijkte 
regio. Dat paste perfect in de doelstellin-
gen van het landinrichtingsproject. Aan de 
basis van het nieuwe wandelnetwerk lag 
ook een uitgebreide inventarisatie van tra-
ge wegen door lokale vrijwilligers. Dat was 
belangrijk voor het draagvlak voor het net-
werk. Zo werd het mogelijk om ook nieuwe 
wandelwegen aan te leggen en oude trage 
wegen weer open te maken. 

BEWEGWIJZERDE  
WANDELROUTES
Wandelaars kunnen nu via een duidelij-
ke bewegwijzering van het gemeentehuis 
van Kraainem tot het park van Tervuren 
stappen en dat langs een mooi traject van 
parken, beekvalleien en een oude tram-
bedding. Of ze kunnen vanuit de dorps-
kern van Sterrebeek (Zaventem) via een 
oude, groene trambedding over de Bra-
bantse heuvels tot in St-Joris-Weert nabij 
Leuven wandelen.
In de loop van 2017 wordt aanvullend nog 
een Woluwewandelpad aangelegd in Za-
ventem en Kraainem. Dat zal aansluiten 
op het bestaande Woluwewandelpad in 
het Brussels Gewest dat loopt tot in het 
Zoniënwoud. Zo wordt ook het Zoniën-
woud weer toegankelijk voor recreanten 
vanuit de omgeving van Zaventem.

TECHNISCHE FICHE
Locatie: Wezembeek-Oppem (park 
Beekstraat e.a.), Kraainem (kasteel-
domein De Burbure e.a.), Zaventem 
(Eversepoort e.a.), Tervuren 
(Tramwandeling)

Uitvoeringstermijn in werkdagen: 50

Jaar van realisatie: 2015

Oppervlakte: langsheen 20 km 
wandelpaden

Budget ontwerpopdracht (excl. btw): geen

Budget uitvoering werken (excl. btw): 
49.200 euro

Subsidies: 40.700 euro (landinrichting; 
Vlaams Gewest), 1400 euro (Life-project 
Green4Grey; Europa), restfinanciering 
door de gemeenten 

Projectpartners: gemeenten Wezembeek-
Oppem, Kraainem, Zaventem, Tervuren; 
Vlaamse overheid afdeling Land en 
Bodembescherming, Ondergrond, 
Natuurlijke Rijkdommen; Europese Unie 
(Life); heemkundige kring Sint-Hubertus 
Tervuren; heemkundige kring Huis ter 
Dijle Huldenberg

Een nieuw wandelnetwerk verbindt sinds kort verschillende gemeenten 
in de oostrand van Brussel. Het netwerk linkt meteen ook enkele grote-
re groengebieden aan elkaar. Om natuur en landschap zo min mogelijk 
te belasten met de nieuwe recreatieve infrastructuur is gebruik ge-
maakt van ‘levende wandelpalen’.

MA ARTEN SPER , VL A AMSE L ANDMA ATSCHAPPIJ

LEVENDE 
WANDELPALEN, 
ZAVENTEM, KRAAINEM, 
WEZEMBEEK-OPPEM, 
TERVUREN
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praktijkboek 
PUBLIEKE RUIMTE 

2016

BIJENPALEN
Het netwerk ligt in een eerder stedelijke 
context. De partners van het project vroe-
gen de nodige aandacht voor de overdaad 
aan signalisatie en infrastructuur in 
het gebied. Het leek hun ook logisch dat 
de impact van nieuwe recreatieve infra-
structuur op de ingesloten, vaak kleinere 
groengebieden in deze regio niet te groot 
mocht zijn. En ze wensten een zo neutraal 
mogelijke, overkoepelende signalisatie 
met een minimum aan tekst en logo’s.
Die uitgangspunten resulteerden uitein-
delijk in ‘bijenpalen’ als ontwerpidee, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van onbe-

werkt, weerbestendig, inlands hardhout. 
In dit geval is er gekozen voor eikenhout. 
Dat wordt doorboord met enkele motie-
ven naargelang het soort wandeling. De 
boorgaten voldoen aan bepaalde eisen 
van diepte en breedte. Door voor voldoen-
de variatie van grote en kleine gaten te 
zorgen, doen de wandelpalen dienst als 
broedplaats voor wilde bijen en worden 
het bijenhotels. Wilde bijen leggen in het 
voorjaar hun eitjes in gaatjes in hout, 
grond en stenen muren. Bij elk eitje 
leggen ze wat stuifmeel, telkens in een 
apart, dichtgemetseld kamertje. De larve 
voedt zich met het stuifmeel en verpopt 
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Trage wegen spelen in randstedelijk gebied een belangrijke rol in het verbinden van de open ruimtes.

Een landelijk wandelpad leidt je wat verderop 
onder de file van de Brusselse Ring door.  

Wandeling over de Hennekensberg te 
Kraainem, één van de typische ingesloten 
randstedelijke open ruimtes die nu weer 
verbonden zijn in een groen netwerk.

Een cartoon op de infoborden toont hoe een wilde bij haar eitjes in de gaatjes legt.
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na een tijd tot een nieuwe solitaire bij. 
Opvallend was dat enkele weken na het 
plaatsen van de palen wilde bijen al een 
groot aantal gaatjes in gebruik genomen 
hadden. Op die manier voegen ‘leven-
de’ wandelpalen natuurwaarde toe aan 
het deels verstedelijkte landschap. Op 
belangrijke punten langs de wandeltra-
jecten, zoals vertrekplaatsen, markante 
punten of de ingang van een park, staan 
grotere bijenpalen. De motieven op die 
palen doen denken aan een totempaal.

AANZET VOOR  
STREEKIDENTITEIT
Met het landinrichtingsproject Vlaamse 
Rand werkt de Vlaamse Landmaatschap-

pij vooral in randstedelijk gebied of gebied 
met een zekere verstedelijkingsdruk. De 
Vlaamse Rand is een zeer heterogeen ge-
bied dat nog niet echt een eigen beeld, een 
streekidentiteit heeft. De levende wandel-
palen kunnen een eerste aanzet zijn. Het 
is immers de bedoeling om de palen ook 
in de andere landinrichtingsprojecten in 
de Vlaamse Rand te introduceren. Tege-
lijkertijd stimuleren de palen meer biodi-
versiteit in randstedelijk gebied. ■

Een voorheen onherkenbare toegang tot een park is nu duidelijk aangegeven.
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CONTACTGEGEVENS

Opdrachtgever / bouwheer

Vlaamse Landmaatschappij
Maarten Sper
Diestsepoort 6
3000 Leuven
016 31 17 19
maarten.sper@vlm.be
www.vlm.be

Hoofdopdrachthouder ontwerp 

VLM
www.vlm.be

Hoofdaannemer uitvoering werken

Ruvabo


