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Focus op trage wegen in Oosterzele – gebied 2 

Samenvatting Evaluatiebundels 
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Voor het gemak hebben we het gebied opgedeeld in 10 sectoren.   
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Sector 1 

Alle trage wegen tussen de Wettersesteenweg, Gijzenzelestraat, Kwaadbeek en de 

Kleistraat. 

 

 

 

WEG Belangrijk WAAROM welke 
ontoegankelijke 
wegen zijn 
belangrijk 

WAAROM P NP 

c1     c1 C1 (Zwaluwstraat) is toegankelijk maar in 
natte periodes heel moeilijk berijdbaar 
voor fietsen, wegens de sporen van zware 
landbouwvoertuigen 
(terwijl het wel een mooie fietsweg kan 
zijn parallel met de gevaarlijke N42) 

    

c1, f12, 
s38 

B fietsverbindingen         

c13     c13 Staat in het groen op de kaart, maar is in 
praktijk gedeeltelijk verdwenen (gedeelte 
te noorden van f12) 
Geen echte noodzaak om opnieuw te 
openen, vermits F12 kan gevolgd worden 
tot F13 

  x 
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c27, c28       wel toegankelijk - idee voor verbinding 
met f12 

    

c28, f12     c28, f12 niet op kaart, mooie verbinding voor 
Kleistraat 

x   

c74a, f14 B   f14 zeer belangrijk om de verbinding te 
vormen met de Kleistraat en de verbinding 
te maken met Westrem. Het zou zeer 
interessant zijn voor wandelaars moest dit 
volledig traject terug in orde komen. 
Misschien zeer interessant om eventuele 
knooppunten uit te werken. 

x   

s38       S38 is niet toegankelijk (wel in het groen 
op de kaart), maar parallel is er een 
toegankelijk wegje (groen op de kaart - 
deel van MTB-route - genaamd Oude 
Oosterzelestraat). Anderzijds zou S38 wel 
een mooie aansluiting kunnen maken met 
het trage wegje aan de overkant van de 
N42 dat in de Schoolstraat uitkomt. 

x   

 

Bijkomende opmerking 

 

Kan de mogelijkheid worden onderzocht om via c27 door het bosje een verbinding te maken met de 
Kleistraat t.h.v. de gemeentegrens? Aansluitend daarop, langs de gemeentegrens en de rand van het 
Moortelbos, dient zich tevens een link aan met s68, en de gemeentegrens nog even volgend, langs het 
perceel van de boomkwekerij, eventueel zelfs met s67.  Met het creëren van deze ‘kleine’ link zou men dit 
(in)gesloten gebied, in de eerste plaats voor de bewoners van de Kleistraat en het Anker, kunnen openen, 
met navenante wandelperspectieven in een ruimer netwerk. S67 en s68 zijn overigens wel toegankelijk en 
begaanbaar (en dus groen?), aangezien ze de rand van de boomkwekerij volgen.  
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Sector 2 

Alle trage wegen tussen Wettersesteenweg, Gijzenzelestraat, Merebaaistraat en 

Reigerstraat. 

 
WEG Belangrijk WAAROM 

c1-c39 B Bij behoud huidig tracé N42 mogelijk nuttige trage schakels. 

s86 B Mooie verbinding in netwerk. Mountainbikeroute. 
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Sector 3 

Alle trage wegen tussen de Kwaadbeek, Moortelbosstraat, Reigerstraat en 

Merebaaistraat 

 
WEG BEKEND Belangrijk WAAROM welke 

ontoegankelijke 
wegen zijn 
belangrijk 

WAAROM P 

 
s69,s139b, 
c40 

x s69, 
s139b 

        

c40       c40 tot 
Kleistraat 

Een groot aantal wegjes 
zijn verdwenen (tussen 
s139b-s69, Kwaadbeek en 
Moortelbosstraat).  Te 
compenseren door het 
realiseren van een 
verbinding die het gebied 
ook voor de bewoners van 
de Kleistraat onmiddellijk 
toegankelijk maakt. 
Concreet: herstellen van 
verbinding S70 EN/OF F29  

x 
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met s139b-s69.   
Aldus kan men dit mooie 
gebied ontsluiten voor alle 
bewoners van de 
omliggende straten. 

c40, s86, 
f18 

x B veilig wandelen,.  Ook 
belangrijk voor de 
kleuterschool op de 
Anker: gebrek aan 
wegen met een 
voetpad wordt 
daardoor verholpen.  
Natuurwandelingen in 
de omgeving van de 
school zijn belangrijk! 

      

s69, 
s139b, … 

  B mooie connecties in 
mooi gebied 
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Sector 4            

Alle trage trage wegen tussen Kleistraat, Moortelbosstraat, Bavegemstraat en 

Veldstraat 

 

 

WEG BEKEND Belangrijk WAAROM 

c25, 
c29 

x     

c29   B knappe fietsverbinding 

f28, 
s67 

  B knappe wandelverbinding (in netwerk) 

s68, 
s67 

  B suggesties ontsluitingen onder sector 1 en 6 
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Sector 5 

Alle trage trage wegen tussen Reigerstraat, Bavegemstraat, Roosbloemstraat en Wettersesteenweg. 
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WEG BEKE
ND 

Bel
ang
rijk 

WAAROM wat kan er beter aan 
toegankelijke wegen 

welke 
ontoega
nkelijke 
wegen 
zijn 
belangrij
k 

WAAROM P NP 

f18, s85a       bij de overgang van de beek zijn er 
geregeld problemen om door de 
beek te waden.  Kan daar een 
betere oplossing komen? 

        

s68 x       s68 geeft verbinding met Kleistraat en verder 
naar Westrem 

x   

s75         s75 lijkt ons zeer belangrijk, maar ik ben 71 
jaar eb geb dat baantje nooit gekend, 
ook al ben ik daar geboren 

  x 

s75 x B veiliger traject dan 
Bavegemstraat en 
Roosbloemstraat 

hinder prikkeldraad s75 veiliger voor fietsers en voetgangers     

s75   B     s75 Deel vanaf S85b richting S69  
(Ankerkerk): Heel mooi stukje natuur, 
volgt de knappe loop van het beekje  
(oude knotwilgenrij…). 
Halfweg kan je een stukje de beek niet 
volgen, maar kan het traject omgelegd 
worden rond een (schapen)wei. Het 
laatste stukje dat naar s67 loopt  is 
verloren, maar een verlegging die de 
beek volgt tot aan de Ankerkerk lijkt 
logisch. Daar lijkt het enige obstakel het 
huis aan de Bavegemstraat dat aan de 
beek paalt, en zou men gebruik moeten 
maken van de oever aan de kant van de 
wei. 
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s75   B     s75 Deel vanaf S85b richting N42 is 
verdwenen, maar heeft een meerwaarde 
als er aan de N42 t.h.v. de 
Roosbloemstraat een (tunnel-)oversteek 
voorzien wordt. En openbaart dit stukje 
zich als een schakel in een quasi rechte 
voetverbinding tussen Oosterzele dorp 
en het Anker. 

    

s85b     is aan beide zijden 
toegankelijk, de rest niet 

          

s85b        Wegje is open vanaf f18, maar 
heel nat bij oversteek beekje 
(nabij S75) à betere verharding ? 
   + stuk tussen beekje en 
Roosbloemstraat is heel smal 
  -> indien dit iets kan verbreed 
worden (+ beter verhard) is dit 
een heel nuttige fietsverbinding 

        

s85b        Stuk tussen 
Reigerstraat/Nieuwstraat/f18 is 
verdwenen. Gecompenseerd door 
verlegging (rechttrekking) S89 (tss 
Reigerstraat en Nieuwstraat) + 
Nieuwstraat + F18 

        

s85b, 
f18,s85b, f8, 
s125, f20, 
f10 

x B veilige wandelingen met 
kinderen 

s85 is te smal         

s86   B Mooie verbinding, zowel 
lokaal als binnen netwerk 

          

s89   B loopt volgens mij rechtdoor 
naar de nieuwstraat en is vrij 
goed toegankelijk 

      x   
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s89    B Loopt niet zoals op kaartje… 
loopt rechtdoor van 
Reigerstraat tot Nieuwstraat. 
Mooie verbinding vanuit 
Nieuwstraat richting 
Oosterzele (lichten N42 aan 
Reigerstraat) 
    (schoolgaande jeugd kan zo 
te voet of met fiets naar 
Oosterzele) 

Betere verharding… fietsen ook in 
winter 

        

 

Bijkomende opmerkingen 

Mooie looplijn  Reigerstraat, S89, stukje Nieuwstraat, f18, S85b, Roosbloemstraat…  
 
In het allergunstigste geval dat de de s75 tussen s85b en de Ankerkerk het levenslicht zou zien : waarom dan verder de kans voor een directe aansluiting en 
ontsnappingsmogelijkheid vanuit de zeer drukke Reigerstraat niet onder de loep nemen? De perceelgrenzen volgend lijkt dit bv. te doen via een toegangsweg 
naast huisnr 64, die verbinding zou kunnen maken t.h.v. de schapenwei. Aan de andere kant lijkt dan, in het kader van een zinvol wandelnetwerk, een nieuwe 
kleine verbinding met de Roosbloemstraat geen gek idee. Ten oosten van de schapenwei lijkt op het eerste zicht, niets een link met f8 in de weg te staan. 
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Sector 6 

Alle trage trage wegen tussen Veldstraat, Bavegemstraat en de gemeentegrens met St-Lievens-Houtem. 
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WEG BEKEND Belangrijk WAAROM wat kan er beter aan 
toegankelijke wegen 

welke 
ontoegankelijke 
wegen zijn 
belangrijk 

WAAROM P NP 

c30, s72         c30, s72 langer traject     

c31b     wandeling! onveilig in de 
Moortelbosstraat 

        

c31b x               

c32 en f30         c32 en f30 kan doorlopen tot steenstraat     

c32-f30, 
c74b-c33, 
c31b-c30 

  B als schakel, zowel 
lokaal als binnen 
ruim netwerk 

          

c34, c74 b                 

c74b            Vormt een voor de hand liggende 
schakel tussen s74 en c32-f30, en 
maakt op die manier een ruim 
wandelnetwerk mogelijk. Vanaf f30 
langs oude knotwilgenrij. Vraagt 
halverwege een aanpassing aan de 
weide-omheining om vervolgens langs 
de rand van de akker de 
Bavegemstraat te kunnen bereiken, 
t.h.v. s74. 

    

c74b, s73, 
s72 

        mooie en veilige 
wandeling in de 
natuur 

de kindjes van de Ankerschool 
kwamen al enkele malen wandelen in 
ons bos.  Zij blijven welkom maar een 
paar veilige wandelwegen in de buurt 
van de school zouden zeer welkom 
zijn 
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c74b-c33         c74b-c33 Nog een voor de hand liggende en 
mooie schakel. Vanaf f30 kan je 
richting c33 ongehinderd door het 
bosje. Het enige obstakel om c33 te 
kunnen bereiken vormen de oude 
weide-omheiningen die langs 
weerskanten van het beekje te weinig 
ruimte laten (tussen de 2 bosjes over 
een afstand van een 50-tal m) 

    

 

 

Bijkomende opmerkingen 

 

Waar de Veldstraat overgaat in c30 loopt er links een pad dat verderop de mogelijkheid biedt om in noordoostelijke richting de bosrand te volgen, quasi 
parallel aan c30 en s73 (die wel degelijk toegankelijk zijn, dus groen). Langs de gemeentegrens op het eind kan men de verbinding maken. Aansluitend op de 
suggesties vermeld onder sector 1, en de in eigendom opgegane connecties met Wetteren in rekening brengend, vragen wij ons af of de mogelijkheid van een 
kleine verbinding met s67 door het bosje kan onderzocht worden.  
In het verlengde van s67 werd in de jaren ‘80 een connectie met de Oudenhoek, aan de brug over de E40, botweg afgesloten. Tussen de Steenstraat en de 
Oudenhoek gebeurde hetzelfde. Wij vroegen de Wetterse werkgroep om te onderzoeken of hier alsnog een of meerdere connecties zouden kunnen worden 
hersteld. We dachten hierbij aan de verbinding tussen s73 en de Steenstraat langs de Wetterse kant van de Bavegemse beek (ter compensatie van de 
teloorgegane s72), en tevens aan het herstel van een verbinding tussen de Steenstraat en de Oudenhoek (langs het perceel van het laatste en enige Wetterse 
huis van de Steenstraat), die bovendien de bonus zou kunnen opleveren van een link met het Bavegemse pad dat parallel aan de gemeentegrens vanuit de 
Hoog Bavegemstraat nu doodloopt op de grens met Wetteren.  
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Sector 7 

Alle trage trage wegen tussen Bavegemstraat, Roosbloemstraat, Wettersesteenweg 

en Heistraat. 

 
WEG Belangrijk WAAROM welke 

ontoegankelijke 
wegen zijn 
belangrijk 

WAAROM P NP 

f22             

f8, f20 B Cruciale doorsteek tussen 
de zeer drukke Heistraat 
en dito Roosbloemstraat. 
En in het verlengde van de 
Maudeweg. Belangrijke 
looplijn, ook voor 
fietsers!! 

f8,f20 Deze belangrijke assen volledig 
toegankelijk maken voor fietsers! 

    

f9     f9 doortrekken tot s85b of c48     
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s128, f10, f20, 
s125 

B Doorlopende as: ook voor 
fietsers een belangrijke 
alternatief voor de drukke 
Hei- en Roosbloemstraat! 
Connectie met PN143 
(trambaan-fietsroute) 

  Deze belangrijke assen volledig 
toegankelijk maken voor fietsers! 

    

Bijkomende opmerkingen 

 

Wij vragen ons af of men een manier kan vinden om, gebruik makend van PN143-c52, een omlegging te 
creëren voor het oorspronkelijke tramtracé , om de verbinding te maken met het kruispunt van de 
Roosbloemstraat (de mogelijkheid van een trage oversteek aldaar indachtig). Zodoende zou het fietspad 
naar Houtem aanzienlijk aan functionaliteit kunnen winnen. Een fietsas, los van autoverkeer, zou 
Oosterzele-dorp over de gehele afstand met Houtem verbinden, en voor de vele bewoners van de Heistraat 
zou dit een aangename en veilige trage verbinding betekenen. 
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Sector 8 

Alle trage trage wegen tussen de Heistraat, Bavegemstraat, Boekhoutsraat en de Wettersesteenweg. 
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WEG BEKEND NAAM Belangrijk WAAROM wat kan er beter aan 
toegankelijke wegen 

welke 
ontoegankelijke 
wegen zijn 
belangrijk 

WAAROM P NP 

c49, f6, f7, 
s124 

    B Droomgebied voor 
wandelaars en 
recreanten. In een ruim 
wandelnetwerk. Lokaal 
belang voor de Heistraat.  

s124 en f7 Eerste 
stappen genomen 
om de weg te 
effenen, maar blijft 
te vrijwaren voor 
overwoekering 

c49, 
Maudeweg, 
tramtracé 

C49 kan verbonden worden met 
Maudeweg langsheen de beek 
(een brede instapklare strook) en 
de weiden, en verder langs de 
bosrand en via bestaande 
veldweg naast bosje (met 
omwalde villa) tot Maudeweg.   
Hier overstekend kan ook 
aangesloten worden tot op PN53. 
Men kan zonder probleem tot op 
het eind van het Maudebosje. 
Om van daaruit het tramtracé te 
kunnen bereiken biedt een 
knuppelpad door het jonge 
broekbosje misschien uitkomst 
(?). Dat zou je in het 
doodlopende straatje (dat tot de 
Boekhoutstraat behoort en via 
het tramtracé bereikbaar is) 
kunnen brengen, ergens tussen 
de 2 woningen die het eind en 
het begin van dat straatje 
markeren. 
En aldus ontstaat het beeld van 
een Heistraat, die zich samen met 
de parallelstukjes ten noorden 
ervan, volledig en op schitterende 
wijze laat omcirkelen : een 
Heistraat met zicht op een mooi 
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en ontsloten landschap met 
wonderlijke hoekjes… (???) 

c53 c                 

f3 x Maudeweg     2-sporenverharding 
is fietsonvriendelijk 

f3, s117, f4 Heel stille verbinding van 
Maudeweg met Bavegemstraat. 
Moet wel geëffend en 
onderhouden worden.  Heeft 
heel eigen flora.  (Spring)Paarden 
dienen geweerd te worden 
wegens nat en zompig 
(hoefinslagen) 

    

f4, s117, f4 x                 

f5, s117, f4     B wandelweg met heel 
eigen mooie flora 
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f6           f6 Wellicht de mooiste recreatieve 
verbindingswegel 
(Boekhoutstraat & 
Bavegemstraat) door 
natuurgebied. Onderhoud dringt 
zich op OF de grindverharding 
wordt doorgetrokken vanuit C49 

    

 

 

Bijkomende opmerkingen 

 

*Een kleine extra verbinding voor wandelaars tussen s117 en de Boekhoutstraat (d.i. tussen de Letterhoutemstraat en de gemeentegrens met de Leenstraat, 
langs de elektriciteitscabine) kan als een link met het gebied onder de Boekhoutstraat (f25 enz…) een optie zijn
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Sector 9 

Alle trage trage wegen tussen Boekhoutstraat, Wettersesteenweg, IJshoute en de 

gemeentegrens met St-Lievens-Houtem. 

 

 

WEG Belangrijk WAAROM wat kan er 
beter aan 
toegankelijke 
wegen 

welke 
ontoegank
elijke 
wegen zijn 
belangrijk 

WAAROM P NP 

f24, 
s112, 
f1, f32, 
f33 

B belangrijke 
fietsnetwerkverbinding 

          

f25 B wandelverbinding   f25 Halverwege lijkt 
verbinding tussen f1 en 
Letterhoutemstraat 
verdwenen. Nochtans 
gaat het slechts over een 
klein hoekje dat langs de 
perceelsgrenzen loopt. 

    

nieuwe 
weg 

  Er is een nieuwe trage 
weg aangelegd op 
grondgebied SLH.  Een 
doorsteek van de s112 
zou er voor zorgen dat 
het geboortebos beter 
toegankelijk zou zijn 
via 
tragewegennetwerk 
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      Bestaat de 
mogelijkheid 
om het 
gedeelte van 
de HEIDE 
naast de N42 
door te 
trekken tot 
het bos en in 
het bos ligt er 
volgens mij 
reeds een 
pad 

        

 

Bijkomende opmerkingen 

 

1/ Er is een knappe verbinding mogelijk tussen het geboortebos en Houtembos, die niet op de 
evaluatiekaart is terug te vinden.  
 
De f24 volgend vanaf Scheurbroek is er vooreerst de mogelijkheid van een verwaarloosde verbinding die 
langs het bosje loopt (met het geboortebos op de rechterkant) maar verder in het veld lijkt te stranden. Als 
je rechtdoor de rand van die akker volgt, is een opening vanuit de Houtemstraat nochtans zo gemaakt, via 
een toegangsweg langs de Houtemstraat nr 70.  
 
En iets verder is er de toegangspoort van het geboortebos. Op het eind van de toekomstige middenbeuk 
daarvan kom je op een dwarsweggetje dat links naar de eerstgenoemde verbinding loopt. Rechts kan je 
tussen een verderlopende strook jonge aanplant en het maïsveld, en nog iets verder links de hoek van het 
veld makend, aansluiting vinden op het mooie wegje langs een knotwilgenrij dat uitkomt aan de 
Houtemstraat 88 (elektriciteitscabine). En daar ligt een niet aangemerkte, doch instapklare mogelijkheid 
voor de hand om, de Houtemstraat schuin rechts overstekend, langs de zoom van een stuk jonge aanplant 
de verbinding te maken met het fietspad op het tramtracé. Op die s112 een paar 10-tallen meter naar 
rechts hebben we vervolgens op onze linkerkant een schitterend wegeltje langs de bosrand dat uitkomt op 
de hoek f33-f32.  
 
Er dient nog vermeld dat er voor wandelaars in dat laatst vermelde hoekje een alternatief pad ligt dat de 
andere rand volgt van het kleine bosje in die hoek. 
 
(En daarenboven opent zich nog een mooie en verantwoorde ontsluiting van dit bosgebiedje aan de 
Houtemse kant, waarover men desgewenst in overleg kan treden. Van f32 komend loopt er iets voor 
halfweg f33 rechts een spoortje tot aan de beek die op de gemeentegrens ligt. Via een kaduuk houten 
brugje kom je een paar meter naar rechts door het bos aan de bosrand, die je langs de ene kant naar de 
knik van de Swessestraat kan brengen, en aan de andere kant even langs de beek en verder links en weer 
rechts langs het bos naar het tramtracé, dat je tenslotte langs het laatste stukje bos kan dwarsen naar de 
Houtemstraat. Deze laatste dien je bijgevolg maar over te steken om via de pas gerealiseerde Houtemse 
verbinding, parallel aan de gemeentegrens de connectie te maken met onze f24. Ziedaar, wat een 
netwerk!) 

 

2/ Bestaat de mogelijkheid om het gedeelte van de HEIDE naast de N42 door te trekken tot het bos en in 
het bos ligt er volgens mij reeds een pad 
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Sector 10 

Alle trage trage wegen tussen N42, IJshoute, Eke, Leeg Bracht en de grens met St-

Lievens-Houtem. 

 
WEG Belangrijk WAAROM P NP 

s92, s88 B mooie verbinding tssen Geraardsbergse steenweg en Bockstaele     

 Bijkomende opmerkingen 

Het stippellijntje (tussen s92 en Eke) dat de Geraardsbergse stw. met Leeg Bracht verbindt is een trage 
verbinding (berijdbaar voor fietsers) die hier geen nummertje heeft gekregen !  
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   26 

Algemene bemerkingen 
 
Volgens onze wandelclub 'WSV Land van Rhode' is het belangrijk dat zoveel mogelijk LOGISCHE 
verbindingen worden verwezenlijkt om wandelaars het zo aangenaam mogelijk te maken.  Indien er veel 
Trage Wegen aanwezig zijn in het land van Rode is de mogelijkheid er misschien om er een 
knooppuntennetwerk uit te bouwen, zoals er reeds veel voorbeelden zijn: vlaamse ardennen, pajottenland, 
enz.  Het grote probleem is de N42, waar er tot nu toe geen rekening gehouden is met recreanten 
 


