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Na een grondige inventarisatie van het netwerk van trage wegen en paden, is het tragewegen-

project in Oosterzele in een volgende fase gekomen. Met een participatieve publieksbevraging 

vragen we inbreng van lokale actoren en bewoners. Dit gebeurt in een MAP-it workshop:  aan 

de hand van kaartmateriaal en stickerbladen met pictogrammen geven de deelnemers het 

tragewegen-project mee vorm. Het is een visuele manier voor collaboratieve reflectie, positieve 

feedback en kritisch debat vanuit verschillende achtergronden en sectoren.  

 

Het verloop van de MAP-it workshop verliep volgens een vooraf opgesteld scenario: 

 Introductie: situering tragewegenproject, toelichting methodiek, doel en werkwijze; 

 Evaluatie of waardering van de trage wegen vanuit de invalshoeken mobiliteit, recreatie, 

erfgoed en natuur; 

 Detecteren van kansen en knelpunten en formuleren van mogelijke oplossingen of ingrepen; 

 Destillatie van prioritaire wegen en actiepunten; 

 Tafelwissels: kruisgewijze interactie; 

 Samenvattende eindpresentatie. 

 

 
 

De workshop vond plaats in GC De Kluize te Oosterzele op maandagavond 18 september 2017. 

Er waren een 30-tal participanten aanwezig die in drie groepen verdeeld werden. De sessie 

werd gemodereerd door Laura Nagels (blauwe groep), Pieter Brusselman (rode groep) en de 

mobiliteitsambtenaar van Merelbeke (gele groep). De sessie duurde ongeveer 3 uur. 

 

Omwille van de grote opkomst en vele suggesties is dit apart verslag opgemaakt. Alle 

opmerkingen en adviezen van de participanten staan hieronder uitgebreid opgelijst. 

 

De blauwe en gele groep zijn tezamen genomen en worden eerst besproken in dit verslag. De 

rode groep heeft tijdens de workshop gewerkt rond een aantal langere trage wegen routes. 

Deze staan achteraan en corresponderen met aanduidingen op een bijgevoegde foto van de 

kaart die zij uittekenden tijdens de workshop. 
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3.1 Aangeduide trage trekpleisters 
 

Sporthal De Kluize - GC De Kluize - Chiro - aan Sportstraat 

Bibliotheek Oosterzele - Muziekschool - aan Stationsstraat  

Chiro - aan Poststraat 

Scouts Scheldewindeke - aan Hoeksken 

Scouts Oosterzele - aan Achterdries 

Voetbalvelden Windeke - aan Peperstraat 

Voetbalveld Balegem - aan Houte 

Voetbalvelden Oosterzele - aan Hogeveld 

Basisschool Balegem - aan Rooigemstraat 

Basisschool - aan Poststraat 

Lagere school - aan Dorp 

Basisschool-Leefschool Oosterzele - aan Groenweg 

Basisschool Oosterzele - aan Geraardsbergsesteenweg 

Basisschool Scheldewindeke - aan Pelgrim 

Kleuterschool - aan Wijkschoolstraat  

Windekemolen - aan Pastoor de Vosstraat 

Guillotinemolen - aan Molenstraat 

Molen - aan Roosbloemstraat 

Klepmolen - aan Bottelweg 

Kasteel Smissenbroek - aan Keiberg 

Stokerij - aan Issegem 

Station NMBS Scheldewindeke - aan Stationsstraat 

Station NMBS Balegem-Dorp - aan Houte 

Station NMBS Balegem-Zuid - aan Walzegem 

 

3.2 Mobiliteit 
 

1. Verbinding wijken Balegem ten westen en oosten spoorweg naar basisscholen 
Balegem. 

Blauwe groep: 

→ Veilige en trage schoolroutes nodig. 

Gele & Rode groep: 

Idem. 

 
2. Verbinding Molenstraat naar Vrijhem: (446-447-77)  

Blauwe groep: 

→ schoolroute: doorsteek naar kerk en basisschool Poststraat 

 
3. Oosterzele Dorp: Verbinding wijken Meerstraat, Voordries en Groenweg met 

basisscholen aan Dorp en Groenweg (154-608-557 + 146-550 + 559-555-554 + 43-560 
+ 553-99) 

Blauwe groep: 

→ schoolroutes: doorsteken en verbindingen vanuit omliggende wijken naar 

basisscholen aan Dorp en Groenweg; sommige toegankelijk, andere vandaag niet 

toegankelijk/verdwenen 
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Gele groep: 

Idem. 

 
4. Doorsteek Patrijzenstraat - Geraardbergsesteenweg: (niet op kaart) 

Blauwe groep: 

→ mogelijk veilige shortcut schoolroute naar scholen aan Dorp, Groenweg en 

Geraardbergse steenweg vanuit Kasteelwijk 

 
5. Aankomst bij bibliotheek en muziekschool: 

Blauwe groep: 

→ Vandaag toekomen langs Stationsstraat; is er veilige parallelle verbinding mogelijk? 

 
6. Functionele trage weg naar GC de Kluize, parallel aan Windekouter: (527-491-494-542) 

Blauwe groep: 

→ Veelgebruikt wandel- en fietstraject naar GC de Kluize; nu wel met omweg langs 162 

als je van Dorp komt 

Gele groep: 

Idem. 

 
7. Aankomst aan scouts Oosterzele: (544) 

Blauwe groep: 

→ Vandaag is doorsteek vanaf voetbal aan het rustige Hogeveld (ipv doorgangsweg 

Windekouter) mogelijk maar moeilijk. 

 

3.3 Recreatie 
 

1. Lang recreatief tracé van kerk Balegem tot kerk Scheldewindeke: (485-617-53-349-
Mollekens-342) 

Blauwe groep: 

→ Mooi wandelen van dorpskern tot dorpskern; knelpunten op enkele wegen; Mollekens 

is bijna wandelpad (verkeersarm) 

Gele groep: 

Idem. 

 
2. Van Koekebroodstraat naar Broek en Rooigemstraat (400-401-402-aardebaantje niet op 

kaart-31-Apostelstraat-414-416-618-425) 

Blauwe groep: 

→ Mooi wandelgebied 

Aardebaantje tussen 402 en 31 stond nog niet op de kaart 

Gele groep: 

Idem.  

 
3. Van Berg naar Rooigemstraat (kruist met vorige route (2.)) (458-619-463-426-421-424-

423-422) 

Blauwe groep: 

→ Mooi wandelgebied 
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Gele groep: 

Idem. 

+ aanvulling: Ook voorbij Berg tot aan Geraardbergse steenweg zijn er kansen voor trage 

wegen. (25-109-41-62) 

 
4. Lang recreatief tracé: Van Hauwsestraat naar Morestraat (297-88-277-278-148-255-

256) en verder door naar Turkenhoek (296-295-298) 

Blauwe groep: 

→ Slimme en mooie tragewegenroute 

 
5. Mooie recreatieve doorsteek die vorige trace (4.) naar Turkenhoek kruist : Van 

Wijkschoolstraat naar Morestraat (293) 

Blauwe groep: 

→ Heel mooi stuk, nu afgesloten. 

 
6. Recreatieve doorsteek naar Gavere die aansluit op box.7 uit verslag rode groep (17 en 

45-314-313-315-322-609) 

Gele groep: 

→ Heel mooi stuk. 

Blauwe groep: 

Idem. 
 

3.4 Erfgoed 
 

1. Wandelnetwerk rond Kasteel Smissenbroek 

Blauwe groep:  

Mogelijkheden onderzoeken van tragewegennetwerk rond kasteel Smissenbroek en 

Ettingebos 

Gele groep: 

Idem. 

 
2. Windekemolen en Klepmolen 

Blauwe groep: 

→ beiden vandaag goed bereikbaar 

Gele groep: 

Idem. 

 
3. Klein ommetje langs molen aan Roosbloemstraat tot bij Kasteel Smissenbroek (124-

538-127-8- 531-532-530-533) 

Blauwe groep: 

→ mooie recreatieve doorsteek en lokale wandellus 
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3.5 Natuur 
 

1. Beekvalleien loodrecht op spoorweg bieden kansen om nieuwe tracés aan te leggen  

Blauwe groep: 

→ Veel trage wegen zijn afgeschaft in opeenvolgende ruilverkavelingen; huidig 

tragewegennetwerk biedt weinig kansen. 

Rode groep: 

Idem. 

 
2. Verbinding naar Drooghout en vallei Binnenbeek/Kaatsbeek en Molenbeek (279) 

Gele groep: 

→ Via 279 doorsteken naar gebied rond Drooghout. 

 

3.6 Kansen, knelpunten en ingrepen 
 

Wie en wat? Kroontje, duimpje, bom? 

 

1. Verbinding wijken Balegem ten westen spoorweg naar basisscholen 

Balegem. (enkel 443 aanwezig als aanleiding) 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: Veel trage wegen afgeschaft in opeenvolgende 

ruilverkavelingen; huidig tragewegennetwerk biedt geen kansen op 

aansluiten op Balegem-Dorp. 

→ Kans: beekvalleien loodrecht op spoorweg bieden kansen om nieuwe 

tracés aan te leggen 

Bvb. beekvallei tussen Houte en Bierman-Kalle, vanaf Evelandweg 

→ Ingreep: Verder onderzoek nodig voor het precieze tracé van een 

trage en veilige route vanuit wijken ten westen van station Balegem-

Dorp naar de basisscholen. 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: Hoe over spoorweg geraken? 443 is vandaag 

bewandelbaar. 

→ Ingreep: Voetgangerstunnel- of brug die aan 443 spoorweg 

oversteekt. Dit is veilige oversteek voor schoolroutes én zal aansluiten 

op toekomstige fietssnelweg. Eventueel alternatief: voetgangersbrug 

aan station Balegem-Dorp, om ook aan te sluiten op fietssnelweg. 

 

Rode groep: 

Idem. + aanvullingen zie apart verslag 

 

 

1x kroontje (blauwe 

groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 

 

 

2. Verbinding wijken Balegem ten oosten spoorweg naar basisscholen 

Balegem. 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt:  buurtwegen 445-444 vandaag grotendeels 

 

1x kroontje (blauwe 

groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 
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ontoegankelijk: 444 vandaag schapenweide 

→ Ingreep:  Kan deze veilige verbinding voor schoolkinderen terug 

opengemaakt worden? 

 

Bijkomend: 

→ Kans:  Verbinding maken tussen 22 en 445-444; zo is er directe 

veilige doorsteek uit wijk Huckerstraat mogelijk voor kinderen. 

→ Ingreep:  Onderzoek nodig naar tracé voor deze verbinding. Het te 

overwinnen hoogteverschil mee bekijken. 

 

Bijkomend: 

→ Knelpunt:  22 in slechte staat 

→ Ingreep:  tracé herstellen. 

 

Rode groep: 

Idem. + aanvullingen zie apart verslag 

 

 

3. Verbinding Molenstraat naar Vrijhem: (446-447-77)  

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: je kan passeren, maar weg ligt er modderig bij. 

→ Ingreep:  comfort verhogen met bvb ecologische halfverharding of 

houtschors 

 

 

 

4. Oosterzele Dorp: Verbinding wijken Meerstraat, Voordries en 

Groenweg met basisscholen aan Dorp en Groenweg  

  

Doorsteek (154-608-557) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtwegen 608 en 557 vandaag niet toegankelijk 

- 608: hond aanwezig, weg van boerderij naar akkers, de wegen in de 

akker zijn niet meer aanwezig 

- 557: waar ligt juiste tracé?; 2 wegen dicht bij elkaar niet helemaal 

duidelijk welke de juiste is, maar beide niet toegankelijk 

→ Ingreep: trage wegen terug openstellen 

 

Doorsteek (146-550), deze sluit aan op (154-608-557) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg 146 toegankelijk, enkel klein stuk buurtweg 550 

aan kant Achterdries is toegankelijk, voor de rest is gans tracé 

verdwenen 

→ Kans & Ingreep: tracé langs percelen aan Voordries onderzoeken, 

misschien haalbaarder dan 550 terug openstellen 

 

Gele groep: 

Idem. 

 

 

2x kroontje 

(blauwe/gele groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 
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5. Doorsteek Patrijzenstraat - Geraardbergsesteenweg: (niet op kaart) 

 

Blauwe groep: 

→ Kans: Hier lag vroeger wegje, is 20 jaar geleden nog ingemeten door 

landmeter. 

→ Ingreep: Onderzoeken of hier wegje lag dat terug open te stellen is. 

 

 

 

 

6. Aankomst bij bibliotheek en muziekschool: 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: Toekomen via Stationsstraat. Kan je ook met fiets of te 

voet aankomen langs rustige achterkant? 

→ Ingreep: Verder onderzoek nodig, vandaag geen trage weg 

aanwezig. Mogelijke piste langs Begijnenbeek, Sint-Kristoffelstraat of 

Sint-Kristoffelkerk en dan door de akkers of langs perceelsgrenzen. 

Met opmerking dat het terrein achter de bibliotheek drassig is. 

 

 

 

7. Functionele trage weg naar GC de Kluize, parallel aan Windekouter: 

(527-491-494-542) 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: vandaag moet je omrijden langs 162 als je van Dorp komt, 

shortcut tussen 75 of 526 en 542 betekent kwaliteitsverbetering; 

vroeger kon je hier doorsteken (van 526 rechtdoor naar 542) 

→ Ingreep: Functionele link herstellen. 526 naar 542 en 75 naar 542. 

 

Gele groep: 

Zelfde tracé aangeduid, knelpunt niet vermeld. 

 

 

 

8. Aankomst aan scouts Oosterzele: 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: Vandaag aankomst via buurtweg 544 moeilijk, door slechte 

staat trage weg en prikkeldraad. Is nochtans een mooie shortcut; een 

parallelle veiligere aankomst via Hogeveld (de voetbal) ipv 

Windekekouter. 

→ Ingreep: comfort verhogen; regelmatig onderhoud voorzien, toegang 

verbeteren (ipv prikkeldraad een andere afsluiting tussen trage weg en 

aangelanden) 

 

 

1x kroontje (blauwe 

groep) 

 

 

9. Lang recreatief tracé van kerk Balegem tot kerk Scheldewindeke: 

(485-617-53-349-Mollekens-342) 

 

 

 

2x kroontje 

(blauwe/gele groep) 

2x duimpje (rode 

groep) 
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(617) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg 617 tussen kerkhof en Sint-Martensdries is 

overgroeid; tracé niet meer zichtbaar. Zou mooie start zijn vanaf 

kerkhof om door te wandelen tot kerk Scheldewindeke. 

→ Ingreep: tracé terug openstellen 

 

(349) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: 349 volledig overgroeid langs loop van de Molenbeek; bij 

aankomst aan Waterrad: loopt over privé-perceel 

→ Ingreep: tracé moet terug opengesteld worden 

 

OF  

→ Ingreep alternatief: route via 345-346 en dan loop Begijnenbeek 

volgen tot aan Mollekens. 

→ Bijkomende kans: veilig oversteken spoorweg voor voetgangers; 

onderdoorgang onder spoorweg voor voetgangers maken langs 

Begijnenbeek, ter hoogte van 346 

 

Gele groep: 

idem 

 

(344-343): aantakken op recreatief tracé 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: 343: scheiding 2 aangrenzende tuinen en haag als barrière 

geplaatst; 344: omgeploegd; tracé niet meer zichtbaar 

→ Ingreep: tracés terug openstellen. 

 

 

10. Van Koekebroodstraat naar Broek en Rooigemstraat  

(400-401-402-aardebaantje niet op kaart-31-Apostelstraat-414-416-

618-425) 

 

(416) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg 416 is overgroeid, natuurlijke omstandigheden 

→ Kans: Dit is een missing link in trage route tussen omgeving 

Koekebroodstraat en centrum Balegem. 

→ Ingreep: Grondig maaien en snoeien. 

Paarse groep: 

Idem. 

 

(618-425) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: 618 is afgezet en overgroeid 

→ Ingreep: Onderzoeken langs welk traject 416 kan verbonden worden 

met Rooigemstraat. Waarschijnlijk is 54 via Terstraeten meer haalbare 

optie dan openstellen 618. Zo passeer je ook langs het wachtbekken. 

 

1x kroontje (gele 

groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 
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Gele groep: 

Idem. 

 

 

11. Van Berg naar Rooigemstraat (458-619-463-426-421-424-423-

422) 

 

(458) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: 458 op privaat terrein, afgesloten met hekken langs beide 

kanten. 

→ Ingreep: Onderzoeken of dit open te stellen is 

 

(619) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: tracé niet meer zichtbaar 

→ Ingreep: Onderzoeken of dit open te stellen  

 

(421) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: tracé buurtweg niet meer zichtbaar, bos 

→ Kans: eigenaar is er zich niet van bewust dat er trage weg op zijn 

terrein ligt 

→ Ingreep: Onderzoeken of dit open te stellen is, dialoog opstarten met 

eigenaar 

 

(424) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: tracé buurtweg nog zichtbaar, maar overgroeid 

→ Ingreep: Grondig snoeien en maaien 

 

Gele groep: 

Idem. 

 

 

1x kroontje (gele 

groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 

 

12. Lang recreatief tracé: van Hauwsestraat naar Morestraat (297-88-

277-278-148-255-256) en verder door naar Turkenhoek (296-295-298) 

 

Opmerking 

Hoewel 254 aan Hauwsestraat een buurtweg is, is aansluiting op 

Hauwsestraat nu langs feitelijke 256 

 

(148) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: deel buurtweg overgroeid, deel omgeploegd 

→ Ingreep: Tracé terug open maken. 

 

 

 

1x kroontje (blauwe 

groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 
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(278) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg omgeploegd 

→ Ingreep: Tracé terug open maken. Het is makkelijker een tracé naast 

de perceelsgrens te trekken. 

 

(277) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: tracé buurtweg verdwenen in akker 

→ Ingreep: Tracé terug open maken. 

 

 

13. Mooie recreatieve doorsteek Van Wijkschoolstraat naar Morestraat 

(293) 

 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg ingenomen door akker 

→ Ingreep: Tracé terug open maken. 

 

 

1x kroontje (blauwe 

groep) 

1x duimpje (rode 

groep) 

 

 

14. Klein ommetje langs molen aan Roosbloemstraat tot bij Kasteel 

Smissenbroek (124-538-127-8-531-532-530-533) 

 

(531) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg 531 afgezet met houten schutting 

→ Ingreep: Tracé terug open maken. 

 

(530) 

Blauwe groep: 

→ Knelpunt: buurtweg 530 niet toegankelijk 

→ Ingreep: Tracé terug open maken. 

 

 

 

15. Wandelnetwerk rond Kasteel Smissenbroek 

 

Zie verslag rode groep voor voorstel omtrent tracé. (box 1) 

Ook vermeld door blauwe groep en gele groep. 

 

(478) 

Blauwe groep: 

→ Ingreep: buurtweg 178 ligt parallel, is genoeg, buurtweg 478 hoeft 

niet open te blijven. In ieder geval 1 van de 2 openhouden. 

 

Gele groep: 

Idem. 

 

 

 

 

1x kroontje (gele 

groep) 
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16. Recreatieve doorsteek naar Gavere die aansluit op box 7 uit verslag 

rode groep (17 en 45-315-322-609) 

 

Zie verslag rode groep voor voorstel omtrent tracé (box 7) 

 

(315-322-609) 

Gele groep: 

→ Ingreep: buurtwegen terug openstellen. 324 richting Morestraat ipv 

609 is ook optie. 

 

 

17. Verbinding naar Drooghout en vallei Binnenbeek/Kaatsbeek en 

Molenbeek (279) 

 

Gele groep: 

→ Ingreep: buurtweg 279 terug open maken. (loopt verder in ander 

deelgebied) 

 

 

18. Aanvulling op 11. (Van Berg naar Rooigemstraat) (25-109-41-62) 

 

(109-41) 

Gele groep: 

→ Ingreep: buurtwegen terug openstellen.  

 

Blauwe en rode groep: 

Idem. 

 

1x kroontje (gele 

groep) 

 

 
 

Als je de kaart bekijkt die het resultaat is van de denkoefening van de rode groep, merk je een 

aantal routes op. 

 

Er zijn 2 noord-zuidassen (box 1 en 2), eentje ten oosten en eentje ten westen van de spoorlijn.   

Deze 2 assen worden met elkaar verbonden door twee min of meer oost-west georiënteerde 

routes (box 3 en 4). 

Verder zien we nog een aantal aftakkingen naar buur(deel)gemeentes (box 5, 6 en 7). 
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4.1 Box 1 
 

Deze verbinding loopt ten oosten van de spoorlijn en wordt hoofzakelijk voor functionele 

verplaatsingen voorgesteld. 

 

- Vertrekkend van aan het Station (Balegem-Zuid) loopt deze via Walzegem, 

Koekebroodstraat, via weg 400, 401, 429 (ontoegankelijk) naar Broek.  Dit als alternatief 

voor de Leenstraat) 

Er is een recreatieve aftakking via 402, nog te maken verbinding, 31, 414 en 158 

terug op Broek. 

- Vanaf Broek en 457 loopt deze verder over in de Kapelweg en Issegem (aan de 

Stokerij). 

- Vanaf de Stokerij wordt een doorsteek voorgesteld via 468 (ontoegankelijk, buurtweg) 

richting Hettingen.  Deze buurtweg zou eventueel verlegd kunnen worden naar de deels 

toegankelijke wegen 113, 473, 471, 93, 470, 16). 

- De route loopt verder via 184, 507, 508, 505, 182, 183 en 525 

 

Kroontjes, Duimpjes, Bommen? 

- Krijgt een kroontje van de rode groep thv Leemstraat en Broek: mooie recreatieve route 

- Krijgt een kroontje van de rode groep thv wandelnetwerk Kasteel Smissenbroek en 

Ettingebos, krijgt een duimpje van de blauwe groep: zou hele mooie realisatie zijn: alternatieve 

tracés te onderzoeken 

 

4.2 Box 2 
 

Deze verbinding loopt ten westen van de spoorlijn en wordt hoofdzakelijk voor recreatieve 

verplaatsingen voorgesteld. 

 

- Vertrekkend vanuit Bierman loopt deze route over Evelandweg, Cijnsweg, Frankenbos 

tot op de Spiegeldries.  Hier is mogelijks een afkorting te realiseren via weg 111.  Daar 

kan je nu reeds door voor georganiseerde tochten als je toestemming vraagt.  

Permanente doorgang zou interessant zijn. 

- Vanaf Spiegeldries loopt de route dan verder via 350, 137, Turkenhoek, 298, 296, 295, 

297, 88, 277 (nog niet zo heel lang geleden omgeploegd), 278 (ontoegankelijk), 148, 256 

tot op kruispunt Gaverse steenweg met Hauwsestraat. 

 

Kroontjes, Duimpjes, Bommen? 

- Krijgt een kroontje van de rode groep: het openmaken van 277 wordt apart vermeld als 

absolute must. 

 
4.3 Box 3 
 

Deze route vormt een verbinding tussen de eerste twee, ten zuiden van het projectgebied.  De 

route wordt voorgesteld als functionele verbinding tussen een wijkje met veel jonge gezinnen 

(Bierman) richting de school aan de Rooigemstraat en de voetbalvelden aan Houte. 

 

In dit gebied heeft er een ruilverkaveling ‘oude stijl’ plaatsgevonden, waardoor de 

oorspronkelijke buurt- en voetwegen hier verdwenen zijn.  De kansen tot een verbinding lopen 

hier langs perceelsgrenzen en eventueel een reservatiestrook langsheen de beek.  Ter hoogte 

van de spoorweg is/was er een tunnel (wegje 443) die als onderdoorgang diende of opnieuw 
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zou kunnen dienen.  Via 444 en 445 (is wel degelijk toegankelijk – in tegenstelling tot wat op de 

kaart staat), de Diepestraat, 459 en 460 kom je dan op de voorgestelde eerste route. 

 

Er zijn 2 variaties mogelijk op deze verbinding: 

- Aftakking via weg 30, 151, Kalle, Rooigemstraat, 422, 423, 424 (afgesloten, 421 

(afgesloten), 426, 436, 619 (afgesloten) en 458 (afgesloten), Berg, 10, Berg, 25, 109 

(afgesloten), 41 (afgesloten) en 62 richting oversteekplaats N42. 

- Ter hoogte van de Molenbeek een afslag naar het noorden, langs de beek naar weg 22 

tot in de Huckerstraat en zo verder via 464 of 130, 446, 447 en Krekelberg naar de 

Stokerij.  

 

Kroontjes, Duimpjes, Bommen? 

- Krijgt een kroontje van de rode groep ivm het verbeteren van oversteekbaarheid spoorweg thv 

443 en het werken aan een functionele tragewegenroute voor schoolkinderen vanuit Balegem-

West én -Oost. Krijgt een duimpje van blauwe groep. 

 

4.4 Box 4 
 

Deze route vormt een verbinding tussen de eerste twee, maar dan ten noorden van het 

projectgebied, als een functionele verbinding.  Hier komt ook nieuwe ontwikkeling (tussen 

Turkenhoek-Waterrad), dus route is nuttig. 

 

Deze verbinding vertrekt ter hoogte van Streekt/Stationstraat via 338, 83, 94, Turkenhoek, 344 

(afgesloten), 343 (afgesloten), Hettingen, nog ontbrekende verbinding (als prioritair 

aangegeven), 484, ontbrekend stuk, 483 en Krekelberg richting de route uit box 1. 

 

Kroontjes, Duimpjes, Bommen? 

- Krijgt een kroontje van de rode groep en een duimpje van de blauwe groep: afweging moet 

gemaakt worden of dit als recreatief tracé ingericht wordt (MTB en voetgangers) of beter 

befietsbaar moet gemaakt worden (functioneel). 

 

4.5 Box 5 
 

Dit voorstel verbindt Drooghout (aantakkend op tragewegenkaart gebied 1) via 205, 204, 

Gaverse Steenweg, 266, 157, 302, 303, 268 (belangrijke schakel, ook in box 2!!), 284, 286 

(afgesloten), en 285 (afgesloten) richting (schooltje) Wijkschoolstraat.   

 

Deze route wordt eerder als recreatieve schakel gezien en kan bijvoorbeeld door de school 

gebruikt worden om uitstappen in de omgeving te doen. 

 

4.6 Box 6 
 

Dit is een aftakking van box 2 ter hoogte van Frankenbos/Spiegeldries.  Enerzijds langs het 

Munckbos (weg 60, 329, 330) richting Munckbosstraat.  Anderzijds, zuidwaarts via 325, 326, 

327 richting de lanen naar de Munckboshoeve in de buurgemeente.  -> eerder recreatief 
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4.7 Box 7 
 

Deze verbinding is een doorsteek tussen box 6 en box 2 via Spiegeldries, 321, 604 (aansluiting 

met  de Morestraat dient te worden gesnoeid + optreden tegen inname), 210, 209, 141, 602, 238 

tot in de Botsewegel. 
 

 

 

 

 

 

 


