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Binnen de BanaBa-opleiding Land-
schapsontwikkeling wordt in het der-
de kwartaal van het academiejaar 
het groepsproject ‘Project Landschap-
sontwerp II’ uitgevoerd. Onder be-
geleiding van Sylvie Van Damme en 
Harlind Libbrecht start een opdracht 
waarin de focus ligt in het opmaken 
van landschapsplannen en –ontwer-
pen uitgaande van kwalitatieve inrich-
tings- en beheersvoorstellen .

Zowel in het planningsproces als in 
het ontwerpproces wordt de multidis-
ciplinaire kennis van de groepsleden 
verzameld samen met de verworven 
competenties uit diverse opleidingson-
derdelen zoals: Planmethodiek, Land-
schap en beleid, Landschapsbeheer, 
Verkeerskunde, Recreatiekunde en 
GIS. 

Door middel van ontwerpend onder-
zoek wordt het landschap meerlagig 
en meerschalig benaderd. Daarbij 
wordt gestreefd naar nieuwe impulsen 
voor het projectgebied met inbegrip 
van een passende integratie inzake 
inrichting en beheer in functie van de 
beleidscontext. 

De opdracht ‘Strategisch Project Land-
schap van Erembald tot Kravaalbos’ 
is tot stand gekomen door een sa-
menwerking tussen Hogeschool Gent 
- School of Arts en Regionaal Land-
schap Schelde-Durme. Wij bedanken 
zowel de docenten, de projectbege-
leidster Evelyne Fiers, de bevraagde 
personen en de stakeholders voor hun 
tijd en informatie.

VOORWOORD



Deze bundel is het resultaat van een 
analyseproces en conceptvorming met 
een focus op de positieve en negatieve 
aspecten van de Leirekensroute en de 
toekomstvisie hieromtrent.

De Leirekensroute is een onderdeel van 
het strategisch project ‘Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’. Het project 
heeft als doel een globale samenwer-
king tussen de verschillende gebruikers 
in het gebied op poten te zetten. Aan 
de hand daarvan worden tal van doel-
stellingen bepaald die de toekomstvi-
sie van het gebied zullen bepalen.
Het specifiek onderdeel ‘Leirekensrou-
te’ bevindt zich in het noorden van het 
studiegebied en strekt zich uit in het 
landschap tussen Aalst en Opwijk. 
Het analytisch gedeelte van de bundel 
omvat twee luiken, waarin de goede 
en minder goede elementen op de rou-
te worden blootgelegd. Hierbij wordt 
ruim de tijd genomen om de verschil-
lende pijnpunten te verduidelijken aan 
de hand van kaartmateriaal en schet-
sen.

Een tweede conceptueel deel vloeit 
voort uit de analyse. Met behulp van 
conceptbeelden en verduidelijkende 
teksten wordt een visie gecreëerd waar 
wij, met onze groep, de voorbije we-
ken op gewerkt hebben.

INLEIDING



Figuur 1: Frank Gehry Designs ‘Fog Office’ for VITRA, 2008



.I DESKRESEARCH

Het project start met een stevige voorstudie waarin 
de analyse van het landschap in relatie met de Lei-
rekensroute centraal staat. Allereerst wordt de si-
tuering van het studiegebied besproken met hierin 
het projectgebied. 

Tevens wordt de vraag- en probleemstelling opge-
somd in functie van het projectgebied. Vervolgens 
worden verschillende analyses uitgewerkt waarin 
oplossingen en antwoorden uitvloeien in het ka-
der van de opdrachteisen. Om toekomstgericht te 
werken moeten we terugblikken naar het verleden, 
zodoende start een onderzoek naar de cultuurhis-
torische waarden in en rond het projectgebied. Na 
deze geschiedenisles worden specifieke aspecten 
gelinkt en verder vertaald naar diverse patronen 
en systemen in het landschap. Een belangrijk aan-
dachtspunt hierin is dat zowel (a)biotische facto-
ren als antropogene invloeden vorm geven aan het 
landschap. 

Op basis van deze vaststelling wordt de structuur 
van diverse visuele aspecten geanalyseerd in lijn- 
en vlakvormige elementen. Daarnaast volgt een 
analyse van de diverse zichten vanaf de Leirekens-
route door middel van een terreinstudie. De zich-
tanalyse toont op kaart aan tot waar de zichten 
zich beperken. 

Deze verschillende vormen van landschapsanalyses 
hebben als doel om het landschap als één systeem 
te beschouwen waarin de Leirekensroute actief aan 
deel neemt. Het is zo dat deze analyses van het 
landschap niet alleen staan maar elkaar versterken 
om te komen tot een gefundeerde visie- en concept-
vorming. 



Dit hoofdstuk geeft een kennismaking 
met zowel de context van de omgeving   
de gebruikers en de opdrachtomschrij-
ving. 

STUDIEGEBIED
Op basis van de landschapseenheden 
en in functie van de landschappelijke 
context is het studiegebied afgebakend 
in het kader van het strategisch  project 
‘Landschap van Erembald tot Kravaal-
bos’. Het studiegebied strekt zich uit 
over de provincies Oost-Vlaanderen 
en Vlaams Brabant. Respectievelijk be-
horen de volgende vijf gemeentes hier 
tot toe: Aalst, Affligem, Asse, Opwijk 
en Merchtem. De regio is typerend 
voor het hedendaagse landschap in 
Vlaanderen. Verspreid over het gebied 
is er een sterke verstedelijking met her 
en der zowel grotere als kleinere groe-
ne zones nabij de landbouwgebie-
den. Binnen deze groenzones komen 
verschillende vegetaties voor gaande 
van kruidachtige soorten tot grotere 
boscomplexen. Deze zones vormen de 
aanwezige natuurwaarden en zijn de 
groene longen nabij het verstedelijk 
weefsel.

01. OMGEVING &    
      HYPOTHESE

Figuur 2: Macro-situering, 
eigen verwerking van admi-
nistratieve gegevens (Geodata 
HoGent, 2015)
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OPDRACHTEISEN
In het kader van het strategisch  pro-
ject ‘Landschap van Erembald tot Kra-
vaalbos’ en in relatie met de visietekst 
‘gestroomlijnd landschap’ zijn er ver-
schillende vraag- en probleemstellin-
gen vooropgesteld waarin dit project 
verdere oplossingen en uitwerkingen 
voorziet. De vraagstelling gaat als 
volgt: 
 Hoe verandert het landschap  
 onderweg en hoe kan de  
 identiteit van die verschillen- 
 de landschappen versterkt  
 worden? 

 Hoe kan de Leirekensroute  
 in het omgevende landschap  
 geïntegreerd/verankerd   
 worden? 

 Hoe kan de belevingswaarde  
 en de toeristischrecreatieve  
 waarde van de Leirekensrou- 
 te vergroot worden? 

 Zijn er zichtassen die geac- 
 centueerd zouden moeten  
 worden en zo ja, hoe pak je  
 dat dan aan? 

 Zijn er verbindingen met om 
 gevende woonkernen, na- 
 tuurgebieden… die gemaakt  
 kunnen worden?
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De Leirekensroute is een voormalige 
oude spoorweg gelegen ten noorden 
van het studiegebied. Het tracé heeft 
een lengte van 9,5 km en vertrekt van-
uit  Aalst, eindigend in Opwijk. De 
route doorkruist daarbij de dorpen 
Moorsel, Baardegem en Nijverseel. 
Binnen deze zone vormt de Leirekens-
route de rode draad doorheen het on-
derzoek.

Een opvallende structuur op de kaart is 
de Dender met haar vertakkingen. De 
rivier baant zich een weg doorheen het 
landschap rond Aalst en zorgt zo voor 
een lichte valleiwerking in het gebied. 
Naarmate men zich verder richting 
Opwijk begeeft, gaat men meer weg 
uit deze vallei, waardoor de Leire-
kensroute zich vanzelfsprekend ook op 
een hoger niveau bevindt. Eén van de 
vertakkingen van de Dender is de Mo-
lenbeek. Deze kleine beek doorsnijdt 
het volledige gebied Erembald-Kra-
vaalbos en zorgt daardoor voor een 
dragende functie in het gebied.

Daarnaast heeft de wegenstructuur 
ook een zeer grote invloed op het ge-
bied. De route bevindt zich meestal 
ver van de wegen, maar op bepaalde 
plaatsen is de kruising ervan onver-
mijdelijk. Vooral de drukke N47 zorgt 
hier voor problemen met een onveilige 
oversteekplaats voor fietsers en wan-
delaars. Verder zien we vooral kleine-
re wegen die het stedelijke weefsel van 
Aalst binnendringen om er te eindigen 
op de ring rond de stad. Hier wordt 
duidelijk dat onze Leirekensroute zo-
wel verdichte als open ruimtes door-

snijdt, wat een troef kan zijn voor het 
tracé. Die wisselende enscenering van 
het landschap zorgt voor een apart ge-
voel bij de gebruiker van de route. Voor-
al de grote concentratie rond Aalst valt 
op. Deze deint echter sterk uit richting 
Opwijk. Het gebied blijft beschikken 
over een groot gehalte verstedelijking, 
maar een gewest als Vlaanderen lijkt dit 
vandaag de dag eerder onvermijdelijk.

Natuurgebieden bevinden zich eerder 
ten Zuiden van de Leirekensroute. Hier 
bevindt zich het Kluisbos, Kravaalbos en 
ook de Molenbeekvallei met haar kleine 
landschapselementen. Samen zorgt dit 
voor een bepaald geheel bestaande uit 
verschillende groene stapstenen in het 
landschap. In de nauwe omgeving van 
de Leirekensroute bevinden zich enkele 
waardevolle bosjes, houtkanten en knot-
wilgenrijen. Ook zijn er sporen terug te 
vinden van een oude, verwilderde fruit-
gaard. De fruitteelt is in de streek tussen 
Baardegem en Moorsel trouwens zéér 
sterk aanwezig met enkele fruitteeltbe-
drijven met bijhorende hectares leifruit.

De landbouw in het gebied bestaat voor-
namelijk uit akkerbouw en veeteelt. De 
afwisseling tussen graasweides en ak-
kers valt sterk op vanop de Leirekens-
route waar men vanop een iets hoger 
standpunt een mooi zicht heeft over het 
omliggende landschap. De teelt van 
aardappel en maïs primeert hier vooral 
met daarnaast het gebruik van graas-
weides voor vee. Zoals eerder al aan-
gehaald heeft ook de fruitteelt een groot 
aandeel in het landgebruik in dit gebied.

Figuur 3: Macro-situering, 
eigen verwerking van Top10v-
GIS (Geodata HoGent, 2015)

01. OMGEVING &    
      HYPOTHESE
PROJECTGEBIED
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Een uiterst belangrijk onderdeel van 
onze analyse bestond erin om al de 
belanghebbende partijen en gebrui-
kers van de Leirekensroute op te lijsten. 
Het resultaat is een uitgebreide op-
somming van alle actoren, variërend 
in omvang en inzet in het Strategisch 
project ‘Landschap van Erembald tot 
Kravaalbos’.

Op het hoogste niveau bevinden zich 
de Provincies Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant waarover de route 
zich uitspreidt. Daaraan gekoppeld 
hebben we de stad Aalst met omrin-
gende gemeentes Opwijk, Asse, Mer-
chtem en Affligem met bijhorende 
deelgemeentes en/of –gehuchten.

Het gehele project kadert in een visie 
uitgaande van Regionaal Landschap 
Schelde-Durme. Zij zijn als het ware 
de initiatiefnemers van dit geheel. 
Bijkomende instanties die meewerken 
aan het project zijn het Agentschap 
voor Natuur en Bos en de Vlaamse 
Landmaatschappij. 

De grootste groep actoren zijn on-
getwijfeld de gebruikers in het ge-
bied zelf. Dit zijn voornamelijk om-
wonenden, pendelaars, recreanten, 
landbouwers, natuurliefhebbers, ho-
recagelegenheden en diverse jeugd-
bewegingen.

Figuur 4: 
Data mining, actorenanalyse

Het is niet meer dan logisch dat elk 
van deze actoren een bepaalde waar-
de heeft voor de Leirekensroute. Zo 
zijn er de pendelende schoolkinderen 
en volwassenen richting Aalst en Op-
wijk. De horeca in de nabijheid van 
het tracé speelt dan weer in op de 
aanwezigheid van recreanten zoals 
wandelaars, vogelliefhebbers, wieler-
toeristen, … Ook landbouwers maken 
van bepaalde delen van het traject ge-
bruik om hun percelen te bereiken. De 
jeugd in het gebied wordt dan weer 
vertegenwoordigd door de verschil-
lende Scouts, KSA’s, Chiro’s, KLJ’s en 
andere jeugdverenigingen met bijho-
rende jeugdlokalen.

Een optimale communicatie met deze 
doelgroepen is onontbeerlijk in het 
constructieproces naar een samenhan-
gend eindresultaat. Vandaar dat de 
participatie en educatie langsheen de 
Leirekensroute een punt is waar moet 
op ingezet worden. 

ACTOREN
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In de loop van ons analyseproces 
stootten we op vzw Leireken, een or-
ganisatie die zich ontfermd over het 
beheer van de Leirekensroute tussen 
Opwijk en Londerzeel. Daar wij reeds 
enige tijd bezig waren met het gedeel-
te tussen Aalst en Opwijk, leek het ons 
niet meer dan logisch om contact op te 
nemen met hen.

De vzw werd in 1985 opgericht met 
als doel het stationsgebouw te redden 
van de sloophamer. Na enig overleg 
met de gemeente kreeg vzw Leireken 
het gebouw in erfpacht voor de vol-
gende 33 jaar. Met behulp van allerlei 
subsidies en talloze vrijwilligers werd 
het gebouw gerenoveerd tot een week-
endcafé, dat tevens ook de hoofdzetel 
is van de vzw.

Na enige communicatie tussen beide 
partijen werd duidelijk dat vzw Lei-
reken concrete plannen had omtrent 
het heropwaarderen van ons project-
gebied. Begin 2015 werd reeds een 
studie uitgevoerd om het rijcomfort 
in kaart te brengen. Dit werd uitge-
voerd met behulp van een meetfiets. 
Dergelijke ‘speciale’ fiets beschikt over 
meetapparatuur die de trillingen en 
de breedte van de route kan opmeten. 
Vervolgens werden alle resultaten op-
gelijst in een meetrapport. 

De studie van de route werd voorge-
steld door de vzw met het oog op een 
objectivering van de huidige kwaliteit 
van de route en een mogelijke verbe-
tering ervan. De resultaten vormen een 
basis voor gesprekken door de vzw 
met de betrokken gemeenten en de be-
trokken provincies. 

De auditresultaten bieden zowel een 
globale als een gedetailleerde eva-
luatie van de verschillende aspecten. 
De gegevens kunnen gebruikt worden 
voor grotere investeringen op de mid-
dellange termijn maar tevens beschik-
ken de wegbeheerders na de audit ook 
over concrete werklijsten met werkpun-
ten die snel en zonder grote investe-
ringen kunnen uitgevoerd worden. 
Voorbeelden hiervan zijn: acute com-
fortproblemen, overgroeide gedeelten, 
ontbrekende markering bij kruisingen, 
foute markeringen, ontbrekende bor-
den, …

Vzw Leireken bood ons vervolgens de 
kans om dit meetrapport in te kijken, 
wat ons meteen een nóg beter inzicht 
gaf over de Leirekensroute. Tevens 
kwam de vraag vanuit vzw Leireken 
om onze onderzoeksresultaten en con-
cepten door te spelen naar hen, daar 
dit een meerwaarde kan betekenen in 
hun volledige ontwerpdossier.

VZW LEIREKEN

Publieke plaatsen

Semi-publieke plaatsen

Privaat publieke plaatsen

Private plaatsen
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FUNCTIES

Huidige functies

Honingproductie
Akkerbouw
Veeteelt
Volkstuinen
Vicknicken
Horeca
Spelen
Petanque
Fruitproductie
Fietsverhuur
Recreatie
Toerisme
Verbinding
Ontmoeting
Welzijn
Gezondheid

Publieke plaatsen

Verbinding recreatie
Verbininding naar omliggende dorpskern (mechanisch verkeer)
Verbining naar omliggende  dorpskern (zacht verkeer)
Sociale ontmoeting, spelen jong en oud 
Rustpunten, observeren
Sporten, spelen, ontspannen,

Sport, vrijetijd
Sport, vrijetijd

Eten, drinken, rusten, vrijetijd
Toegangkelijkheid voor iedereen voor actief ontdekken 

Veeteelt
Gewasproductie
Teelen eigen groenten 
Vrije tijd, ontspanning, geestelijke rust 
Fruitproductie
Episch centrum van landbouwactiviteiten

Semi-publieke plaatsen

Privaat publieke plaatsen

Private plaatsen

Leirekensroute
Wegen
Buurwegen
Dorpspleinen
Zitbanken
Zwembadpark

BMX parcours 
Gemeentelijk zwembad

Oud stationgebouw
Fietsverhuur

Weilanden
Akkerlanden
Volkstuinen
Achtertuinen
Fruitgaarden
Boerenerf

GEBRUIKSRUIMTEN
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Met betrekking tot de cultuurhistoriek 
gaan we terug in de tijd naar het ont-
staan van het voormalig spoorwegtra-
cé. Daarnaast wordt kort teruggeblikt 
naar de naamgeving van het tracé 
en eveneens de cultuurhistorische be-
zienswaardigheden langsheen de Lei-
rekensroute. De route wordt samen 
met de bezienswaardigheden carto-
grafisch voorgesteld.

De leirekensroute is aangelegd op de 
bedding van een oude spoorlijn en 
maakte deel uit van een groot trans-
portproject: een grote internationale 
goederenlijn tussen de haven van Ant-
werpen en verschillende industriege-
bieden in het noorden van Frankrijk 
(bv. Douai). 

Dit grootschalige project is echter 
nooit gerealiseerd, maar spoorlijn 61 
kwam er wel. Tegen het einde van de 
19de eeuw werd de verbinding tus-
sen Aalst en Londerzeel gerealiseerd. 
Ondanks de beperkte realisatie van 
het spoorwegtracé vond er geen groot 
(inter)nationaal goederentransport 
plaats. Het tracé vervulde hoofdza-
kelijk de functie van personenvervoer. 
Het lokale goederenvervoer was ech-
ter wel van belang voor de afvoer van 
de landbouwproducten door de zoge-
naamde boemeltreinen en de aanvoer 
van onder meer bouwmaterialen door 
goederentreinen. Tussen Londerzeel en 
Opwijk werd het reizigersvoer stopge-
zet op 2 oktober 1952. 

02. CULTUUR- 
      HISTORISCHE 
      ANALYSE

Na de afschaffing van de lijn 61 
kwam de spoorweg in onbruik tot 
men in 1978 besloot om het gedeelte 
tussen Londerzeel en Opwijk om te 
vormen tot een recreatieve as. In 
september 1994 werd het wandel- 
en fietspad ‘Leirekensroute’ officieel 
geopend. Ook het vroegere station 
van Steenhuffel, staat bekend onder 
naam ‘Leireken’. Na de restauratie 
van het gebouw door vrijwilligers 
van de VZW Leireken werd er een 
horecazaak ingericht.

Over de naamgeving van het wan-
del- en fietspad ‘Leirekensroute’ be-
staan er verschillende theorieën, de 
ene al fantasierijker dan de andere. 
Een voorbeeld: Het stoomtreintje was 
berucht om zijn legendarische traag-
heid. Het duurde dan ook niet lang 
dat de passerende trein werd bespot 
met de titel “t Sukkeleireke”, dat later 
teruggebracht werd op ‘Leireke’. De 
meest realistische verklaring kan zijn 
dat naamgeving werd afgeleid van de 
machinisten Kamiel en Leire (Valère). 
Weldra werd er naar de trein verwe-
zen als ‘Pas op, Leire is daar’. Om die 
reden was het slechts een kleine stap 
naar de naamgeving ‘Leireken’. Van-
daag de dag wordt het volledige tra-
ject tussen Aalst – Opwijk – Londerzeel 
benoemd als ‘Leirekensroute’. 

SPOORLIJN 61

VAN SPOORWEGTRACÉ 
TOT FIETS- EN WANDEL-
ROUTE

TOPONYMIE

18



AALST
Het centrum van Aalst vormt een grote meerwaarde voor de beleving van de Leirekens-
route. Het traject dringt de periferie van Aalst binnen en loopt door naar het huidige 
station. Een analyse van de luchtfoto’s van het gebied wijst op een nog steeds bestaande 
structuur die na Aalst steeds doorloopt, dit is het vervolg van de historische lijn 61.

Aalst beschikt over een groot aandeel cultureel erfgoed. Naast het alombekende carna-
val, beschikt Aalst tevens over een mooi aandeel bouwkundig erfgoed zoals de Grote 
Markt met Beiaard en klok. Voor bewoners langs de route richting Opwijk en Londer-
zeel is de bereikbaarheid met de fiets dus ideaal.

OUD STATION VAN BAARDEGEM
Brouwerij Palm uit Steenhuffel is gelegen ten oosten van Opwijk. De brouwerij kocht 
dit station om het, naar het voorbeeld van het station van Steenhuffel, in te richten als 
ontspanningsplaats langs de druk bereden Leirekensroute. Brouwerij Palm restaureerde 
het gebouw en heeft er een aangename horecazaak van gemaakt.

OP WEG NAAR SANTIAGO  DE COMPOSTELLA
De weg naar het Spaans pelgrimsoord ‘Santiago de Compostella’ loopt een heel stuk 
over de Leirekensroute. Regelmatig zie je op de grond het gele merkteken ter grootte 
van een hand. Ongeveer 100 meter voordat het fietspad de drukke N47 (Asse-Dender-
monde) kruist, staat er langs het fietspad een echte mijlpaal: Santiago de Compostella 
2000 km.

Figuur 5: De 96.017 
staat in Aalst klaar 
om te vertrekken naar 
Londerzeel 1951 (Leire-
ken de geschiedenis van 
lijn  61, 1996)
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BODEM
Het projectgebied Leirekensroute be-
vindt zich in de zandleemstreek. De 
ondergrond bestaat vooral uit een 
natte zandleembodem met een B-hori-
zont. De B-horizont duidt op een aan-
rijkingshorizont, die elementen bevat 
die afkomstig zijn van de A-horizont 
(of uitlogingshorizont). Deze bodem-
structuur overheerst in het gebied rond 
de fietsroute. Ten noorden van Moor-
sel echter, heeft men te maken met een 
niet-gedifferentieerde, zandlemige of 
lemige substraatgrond op klei-zand-
complex. Een oorzaak hiervan kan 
de sterke lintbebouwing rond Moorsel 
zijn. 

De Leirekensroute is aangelegd op een 
oude spoorlijn. Hierdoor is de onder-
grond op deze plaats sterk veranderd. 
Zo is er bij het aanleggen van de 
spoorlijn arme grond aangevoerd, die 
voor een verandering in de vegetatie 
heeft gezorgd. Op de huidige bodem-
kaart is dit nog niet aangepast, maar 
er kan aangenomen worden dat van-
uit het centrum van de spoorlijn een 
buffer van aan weerszijden 5m die 
bestaat uit voornamelijk arme, antro-
pogene grond.

Landbouw speelt een grote rol in de 
streek en dat merk je ook vanop de 
fietsroute. Er is een goede afwisseling 
tussen graasweides en akkerland. De 
akkers worden voornamelijk gebruikt 
voor de teelt van voedergewassen 
(maïs, aardappelen). Tussen de akkers 
en weilanden komen er lokale boom-
groepen voor die zich vooral op de 
nattere gronden bevinden. 

03. STRUCTUUR 
      ANALYSE

LEGENDE
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Figuur 6: Bodemkaart (GEODATA 
HoGent, 2015)21



03. STRUCTUUR 
      ANALYSE

WATERHUISHOUDING
De Leirekensroute bevindt zich in het 
stroombekken van de Dender. De ver-
schillende kleinere waterlopen zoals 
de Koestaartbeek, Rausbeek en de  
Bieselbeek staan via grotere waterlo-
pen zoals de Molenbeek in verbinding 
met de Dender. Het oppervlaktewater 
wordt dus hoofdzakelijk afgevoerd 
door de Dender. Het gebied is matig 
gevoelig voor grondwaterstroming. 
De kwaliteit van de geïnventariseerde 
waterlopen is zeer slecht, deze zijn 
geklasseerd tot zwaar verontreinigd. 
Qua overstromingsgevoeligheid zijn 
er enkele plaatsen van de Molenbeek 
aangeduid als mogelijk tot effectief 
overstromingsgevoelig.

LEGENDE

            Niet overstromingsgevoelig

            Effectief overstromingsgevoelig

            Mogelijk overstromingsgevoelig
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  Figuur 7: Watertoets (AGIV, 2015)23



Spoorwegbermen zijn over het al-
gemeen unieke natuurlinten in een 
landschap. De Leirekensroute verdient 
onze bijzondere waardering en be-
scherming door de fleurige begroeiing 
met zomerbloeiers in de omgeving van 
de twee stationnetjes (Steenhuffel en 
Baardegem) en door de aanwezigheid 
van een paar relictbosjes die op ver-
spreide plaatsen aan de berm gren-
zen. De zomerbloemen lokt bij zonnig 
weer diverse insectenpopulaties. De 
struiken en aanpalende bosjes bieden 
nestgelegenheid aan tal van kleine 
dieren.

Zoals eerder vermeld heeft de aange-
voerde arme grond gezorgd voor een 
verandering in de vegetatie. Langs-
heen de spoorweg staan veel berken 
(Betula ssp). Berken kwamen hier oor-
spronkelijk niet voor, maar zijn aan-
geplant door de lokale afdeling van 
Natuurpunt tijdens de aanleg van de 
spoorweg. Dit is nog goed te zien in 
Steenhuffel. Verder op de fietsroute be-
vinden er zich vooral houtkanten. De 
houtkanten bestaan uit Gelderse roos 
(Viburnum opulus), Sleedoorn (Prunus 
spinosa), Hazelaar (Corylus avellana), 
Wilde Pruim (Prunus avium), Honds-
roos (Rosa canina), Meidoorn (Cratae-
gus ssp.).

03. STRUCTUUR 
      ANALYSE

In de herfst geven deze dan weer een 
prachtig kleurenpalet. Er wordt in de 
omgeving van de route aan hakhout-
beheer gedaan. Hierbij wordt het dik 
hout gebruikt als opbrengsthout ter-
wijl de snoeiresten en dunnere takken 
worden verzameld in houtrillen. Dit 
zijn hopen los gestapeld hout, waarin 
insecten en kleine dieren een woon-
plaats vinden. Na verloop van tijd ver-
gaat het hout en voedt het de bodem. 
Bij de volgende kapbeurt kunnen ze 
dan terug opgevuld worden.

Het arm karakter van de ondergrond 
heeft positieve gevolgen inzake bloei-
ende kruiden. Hierdoor worden er 
veel verschillende faunasoorten aan-
getrokken. Enkele soorten die tijdens 
de terreinstudie opvielen waren de 
grote bonte specht (Dendrocopos ma-
jor), buizerd (Buteo buteo), fitis (Phy-
lloscopus trochilus), fluiter (Phyllosco-
pus sibilatrix), … De aanwezigheid 
van verschillende bejaagbare soorten, 
zoals de fazant (Phasianus colchicus), 
geeft ook aan dat er gejaagd wordt 
in deze streek. De Leirekensroute kan 
aanschouwd worden als een groen 
lint in het landschap, dat gebruikt kan 
worden als verbinding tussen andere 
groengebieden. 

Figuur 8: Fotocollage (2015)

BIOTIEK
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Figuur 9: Groenblauw netwerk, eigen verwerking 
van Biologische Waarderingskaart versie II en 
watertoets (GEOPUNT, 2015)
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De fietsroute ‘Leirekensroute’ gaat 
van Aalst naar Opwijk in de pro-
vincies Oost-Vlaanderen en Vlaams 
Brabant, waarbij verschillende cate-
gorieën van wegen de route door-
kruisen. Dit kan in bepaalde geval-
len tot gevaarlijke situaties leiden, 
meer bepaald op enkele oversteek-
plaatsen. Zo kruist de fietsroute de 
N47, een secundair wegtype I, maar 
elders ook de N411, een lokaal 
wegtype I, die beide tot gevaarlijke 
situaties kunnen leiden. Zoals af te 
leiden is op de kaart behoord de 
Leirekensroute tot een hoofdfietsrou-
te (Bovenlokale fietsroute), waarop 
verschillende functionele fietsroutes 
aansluiten. Naast de onderverde-
ling van wegen en fietsroutes, zijn 
ook de landelijke wegen in kaart ge-
bracht. Deze wegen worden vooral 
gebruikt door landbouwvoertuigen 
en wandelaars, maar ze kunnen ook 
mogelijkheden bieden aan fietsers. 
Door enkele eenvoudige maatrege-
len kunnen deze landelijke wegen 
perfect omgevormd worden om zo 
een combinatie te krijgen tussen 
landbouwweg en fietsweg, met de 
eventuele uitbreiding van een veilig 
fietsnetwerk tot gevolg. 

Figuur 10: Categorisering van 
de wegen, eigen verwerking van  
Grootschalig Referentie Be-
stand (Geodata HoGent, 2015) 28
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04. VISUELE  
      ANALYSE

Naar beleving toe is het zicht op 
de omgeving vanop de route zeer 
belangrijk.  Door  de grote variatie 
aan verschijningsvormen van de 
route in het landschap krijgen we 
ook veel variatie naar zichten toe.  
Een visuele analyse vormt daarom 
dus een onontbeerlijk onderdeel 
van dit onderzoek.  De resultaten 
van deze visuele analyse worden 
weergegeven in een samenvatten-
de kaart.

De visuele analyse is geïnspireerd 
op het model ‘Views from the 
road’ van K. Lynch en Sasaki. In 
dit vooruitstrevend werk wordt op 
basis van de visuele kenmerken en 
eigenschappen van een bepaald 
gebied een landschappelijke on-
derverdeling gemaakt. 

De vorm van de oude spoorweg-
bedding in het landschap is het 
meest bepalende element voor het 
zicht. We hebben 3 grote types, 
het eerste type bedding bevindt 
zich onder het maaiveld. We krij-
gen dan een soort van holleweg. 
De zichtbaarheid in dit  geval is 
beperkt. Vaak zijn de taluds aan  

de zijkant te hoog en kan het om-
liggende landschap niet worden 
waargenomen. Dit wordt nog ver-
sterkt door de vele bomen en strui-
ken die de taluds rijk zijn. Men 
heeft het gevoel door een groene 
tunnel te rijden.

Een gelijkgrondse bedding is het 
tweede geval. De bedding bevindt 
zich op hoogte van het maaiveld. 
De zichtbaarheid naar de omge-
ving toe is veel groter, maar kan 
nog steeds door opgaande vege-
tatie langsheen het tracé worden 
beperkt.

In de laatste verschijningsvorm 
van de bedding in het landschap 
spreken we van een verhoogde 
bedding. In dit geval ligt de route 
boven het maaiveld verheven en is 
er een veel betere zichtbaarheid 
op de omgeving. In dit geval wordt 
de gezichtsafstand bepaald door 
de aanwezigheid van kleine bos-
complexen, bebouwing of andere 
obstakels in het landschap. 

Op de kaart werden de verschil-
lende beddingtypes van het tracé 
aangeduid. Verder werden ook 
de volumes die een visuele barri-
ère vormen, de reikwijdte van de 
zichten en de waardevolle zichten 
aangeduid.  

We kunnen uit deze visuele ana-
lyse besluiten dat het landschap in 
de Dendervallei relatief gesloten is. 
We zitten hier in de uitlopers van 
de stad Aalst met als gevolg een 
hoge bebouwingsdichtheid waar-
door weidse panorama’s uitgeslo-
ten zijn. Ook de opgaande vege-
tatie in de beekvalleien vormt een 
scherm dat de kijkafstand verkort. 
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Figuur 11: Zichten vanaf de 
Leirekensroute, terreinstudie 
en eigen verwerking van Top-
10vGIS (Geodata HoGent, 2015)

Vanaf ongeveer Moorsel en Baar-
degem zien we het landschap 
opengaan en krijgen we weidse 
zichten te zien. Het landschap is 
hier veel opener en wordt bepaald 
door landbouwactiviteiten en ver-
stedelijkte linten tussen kleine ge-
huchten. Bebouwing en boscom-
plexen vormen de grootste visuele 
barrières langsheen de hele route. 

Door de grote afwisseling van open 
en gesloten volumes krijgen we 
sterke landschappelijke compar-
timentering. Hierdoor komen we 
telkens in een nieuwe scene terecht 
en ontstaat veel visuele afwisseling 
wat een zeer groot pluspunt vormt 
voor de beleving van de route.
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Figuur 12: Impressie van de 
bouwstenen, techniek Mixed-me-
dia



.II PERCEPTION RESEARCH

Dit hoofdstuk kadert in het tweede deel van de analyse en 
voert een onderzoek naar de beeld- en belevingskwaliteit 
omtrent de Leirekensroute in het landschap. De elementen 
die hiertoe bijdragen zijn onderverdeeld in acht bouwste-
nen: bruikbaarheid, samenhang, complexiteit, leesbaar-
heid, identiteit, aanwezigheid van groen en water, ruimte-
lijkheid en zintuiglijkheid.

In analogie met de opbouw van een lijnennetkaart wordt 
een algemeen beeld voorgesteld van de acht verschillende 
bouwstenen. Dergelijke systeemkaarten zijn vaak terug te 
vinden in vormen van openbaar vervoer zoals de metro. Dit 
type van kaart helpt gebruikers om via één blik de verschil-
lende verbindingen te zien van het openbaar vervoersys-
teem. Als voorbeeld laten ze gemeenschappelijke stations 
zien waar reizigers kunnen overstappen tussen de diverse 
vervoerslijnen. Niet zoals conventionele kaarten, zijn me-
trokaarten geografisch niet accuraat, maar benadrukken ze 
de topologische connecties tussen de verschillende stations. 
De grafische voorstelling is rechtlijnig opgebouwd en heeft 
een vaste minimale afstand tussen de stations, om het beeld 
van het transportnetwerk te simplificeren. Dit heeft vaak het 
effect om de afstand tussen de stations in de rand van het 
transportsysteem meer compact te maken en het vergroten 
van de afstand tussen de stations dichter bij het centrum.

De verschillende kleurcodes representeren elk één van de 
acht bouwstenen. De opbouw is tot stand gekomen door aan 
elk bouwsteen objectief verschillende kernwoorden toe te 
kennen om nadien verschillende tussenstops toe te kennen. 
Hierbij valt het op dat verschillende bouwstenen bepaalde 
kwaliteiten in gemeen hebben met elkaar of zelfs verster-
ken, waardoor ‘gemeenschappelijke haltes’ ontstaan. Bij 
de evaluatie van het landschap via deze systeemkaart valt 
het voor de gebruiker op dat de interconnectie van de ver-
schillende bouwstenen de waardering voor het landschap 
bepaald. Het valt echter op dat de bouwsteen ‘identiteit’ 
deze connectiviteit niet deelt met de andere bouwstenen. 
De reden om al dan niet gemeenschappelijke haltes toe te 
kennen op basis van verschillende kernwoorden verwijst 
naar de simplistische weergave van dit complex systeem. 
Hierbij komen sommige kernaspecten minder frequent voor, 
waardoor ze verder van het centrale punt voorkomen dan 
andere. Verder in dit hoofdstuk worden de ‘tussenstops’ van 
iedere bouwsteen verder toegelicht om via deze weg moge-
lijke ideeën te verwerven naar visie- en conceptvorming toe.



De sterke lijnvormige structuur van de 
oude spoorweg doorsnijdt niet enkel 
het landschap, maar houdt het als het 
ware ook samen. De historiek van de 
spoorweg verklaart dat de verschil-
lende landbouwers naast het traject 
duchtig gebruik maakten van het spoor 
om hun goederen te verspreiden. Het 
spoor zorgde er dus bijgevolg voor dat 
het een zekere waarde kreeg. Niet in 
de zin van landschappelijk, maar wel 
industrieel, cultureel en sociaal.

Het interessante aan de spoorweg is 
dat deze de hoogtelijnen in het land-
schap doorsnijdt, waardoor de route 
zowel hoger als lager loopt. Zo verkrij-
gen we op bepaalde plaatsen uitzich-
ten terwijl we op bepaalde plaatsen in 
een soort van ‘holle weg’ rijden. 
Het valt op dat de route nogal vrij in 
het landschap ligt zonder echte aan-

01. IDENTITEIT

knopingspunten met het eigenlijke ge-
bied Kravaalbos-Erembald. Één van 
onze speerpunten is dan ook om de 
link met het volledige gebied te ver-
sterken. Door gebruik te maken van 
trage wegels, plattelandswegen en de 
landschappelijke drager van het ge-
bied, de beekvallei van de Molenbeek 
trachten we dit probleem op te lossen.

Door het verbeteren van de aankno-
ping met de rest van het gebied; komt 
er tevens een wijziging in de identiteit 
van de Leirekensroute zelf. Deze wij-
ziging is van een positieve aard. De 
route wordt vandaag al veel gebruikt 
door werkende mensen en kinderen, 
maar recreatief zijn hier en daar nog 
verbeteringen aan te brengen. 
Het ‘tweede deel’ van de Leirekensrou-
te loopt van Opwijk tot in Londerzeel. 
Deze route is in een betere staat dan 

het deel tussen Aalst en Opwijk. De re-
den hiervoor is de aanwezigheid van 
vzw Leireken. Deze groep vrijwilligers 
zet zich al enkele jaren in voor het on-
derhoud en de beleving van de oude 
spoorweg. Het zou leuk zijn mocht er 
voor het ‘eerste deel’ tussen Aalst en 
Opwijk ook een dergelijke constructie 
opgezet zou worden. Dit zou ten goe-
de komen aan het onderhoud en acti-
viteiten op en rond de Leirekensroute.

Figuur 13: Leirekens-
route in het bestaande 
wegennetwerk (Geodata 
HoGent, 2015)
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Figuur 14: Leirekensroute in 
de huidige bebouwingsstruc-
tuur, eigen verwerking van  
Grootschalig Referentie Be-
stand (Geodata HoGent, 2015)
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De bouwsteen ‘Complexiteit’ heeft ons 
tijdens de analysefase meer inzicht 
gegeven in de landschapselementen. 
Deze bestaan voornamelijk uit kleine 
landschapselementen die zowel punt-, 
lijn- als vlakvormig zijn. Langsheen de 
Leirekensroute is de vegetatie anders 
dan verder in het landschap. Berken-
bomen, zwarte els en pioniersvegeta-
tie komen vooral voor vlak langs het 
fietspad, dit is te wijten aan de antro-
pogene ondergrond. Wanneer men 
verder kijkt in het landschap vindt 
men meer knotbomen, zoals wilgen, 
maar ook populierenbosjes zijn er te 
zien. Naast de bomenrijen en bosjes 
zijn er lijnvormige groenelementen die 
gevormd worden door verschillende 
struik- en heestersoorten. Complexiteit 
laat toe om ook naar de begrenzing 
en randen van de omgevings te kijken. 
In dit deelgebied worden randen en 
grenzen bepaald door zowel natuurlij-
ke elementen als antropogene elemen-
ten. Bij de natuurlijke elementen horen 
de bosgroepen en hagen, maar ook de 
beekvallei met de hieraan gekoppelde 
beken vormen een natuurlijke grens. 
Andere barrières worden gevormd 
door de afsluitingen van weides. De 
spoorweg is recht door de streek aan-
gelegd en gaat soms door structuren 
die sterk doen denken aan holle we-
gen.

Aan de hand van deze bouwsteen 
analyseren we welke functies door het 
landschap worden vervuld. Aangezien 
dit sterk overlapt met de bouwsteen 
‘Bruikbaarheid’ zal er in dat hoofd-
stuk verder op ingegaan worden. 
Wel is het duidelijk dat het landschap 
aan verschillende functies zal moeten 
voldoen of dat het voor verschillende 
functies kan worden gebruikt. 

02. COMPLEXITEIT
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Figuur 15: (links) 
Zicht in het land-
schap, (rechts) Holle 
weg structuur
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De bouwsteen ‘Bruikbaarheid’ vertelt 
ons iets meer over de verschillende 
functies van het landschap. Uit een 
terrein- en kaartstudie is gebleken dat 
het landschap gebruikt wordt voor 
verschillende doeleinden, bijvoor-
beeld de landbouw. Daar wordt het 
gebruikt (1) voor voedselproductie 
voor zowel mens als dier en (2) wordt 
het ook gebruikt onder de vorm van 
graaslanden voor vee. Ook voor re-
creatie wordt het landschap gebruikt, 
meer bepaald onder de vorm van 
zachte recreatie zoals wandelen en 
fietsen. 

Het landschap draagt ook bij tot het 
belevingsaspect en zorgt ervoor dat 
mensen aangetrokken worden tot de 
streek en volledig kunnen ontspan-
nen. De Leirekensroute is bereikbaar 
op verschillende manieren. Zo kan 
men er met de trein heen en vanuit 
bijvoorbeeld Aalst of Opwijk vertrek-
ken. Enkele grote invalswegen maken 
het ook mogelijk om met de auto tot 
in de buurt te komen. De fietsroute 
doorkruist ook verschillende dorpen 
en staat in verbinding met andere 
fietsroutes en -knooppunten, maar 
ook trage wegen vinden aanslui-
ting op de route. Hierdoor wordt het 
fietspad ook veel gebruikt door om-
wonenden als ontspanningsruimte of 
voor woon-werkverbinding.

03. BRUIKBAARHEID

Figuur 16: (links) Ak-
kers afgewisseld met 
weilanden en boomgroe-
pen, (rechts) Lokale 
bewoners die het pad 
gebruiken

de sterke afwisseling van vergezich-
ten, dichte begroeiing en bosgroep-
jes stijgt het verrassingseffect voor 
de recreant. Uit interviews met lokale 
gebruikers is gebleken dat de route 
overdag heel veilig is, op enkele ge-
vaarlijke oversteekplaatsen na. Ech-
ter, van zodra het donker wordt, mij-
den sommige mensen het pad door 
het gebrek aan verlichting. Langs de 
Leirekensroute zijn enkele horecaza-
ken voorzien, een hoevewinkel en in 
Opwijk bevindt er zich een fietsenma-
ker die ook aan fietsverhuur doet en 
daarvoor uitbundig reclame maakt 
langs de route.
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De zintuigelijke perceptie van de mens 
wordt voortdurend geprikkeld door-
heen zijn tocht van de Leirekensrou-
te. Tijdens de presentatie van de acht 
bouwstenen werd vooral ingespeeld 
op de zintuigelijke waarneming van 
het zicht en het gehoor. 

In verband met de visuele perceptie 
bevat de spoorwegbedding een unieke 
eigenschap om wille dat het de route 
beschut door de bomen aan weerszij-
den die naar het midden toe groeien. 
Het dreefeffect wat men hierdoor ver-
krijgt is doordat de bomen behoefte 
hebben aan zonlicht en via deze ma-
nier al het licht willen opvangen door 
naar het midden te groeien. 

Bij het zintuig horen werden geluids-
fragmenten afgespeeld waarmee de 
gebruiker geconfronteerd wordt door-
heen zijn tocht. Zowel natuurgeluiden 
kon men horen zoals de aanwezige 
avifauna rode lijst-soorten fitis en flui-
ter als zowel algemene soorten zoals 
buizerd en grote bonte specht. Daar-
naast was er ook een geluidsfragment 
waarin men de verkeersdrukte kon ho-
ren ter hoogte van de N47. De geluids-
fragmenten toont de wisselwerking van 
de groene zones met de aanwezige 
natuurwaarden nabij het verstedelijk 
weefsel. Zodoende zal door de ge-
bruiker het horen van natuurfragmen-
ten als aangenaam worden ervaart en 
geluiden van een hoge verkeersdruk 
eerder onaangenaam.

04. ZINTUIGLIJKHEID

Figuur 17: Schetsma-
tige voorstelling van 
het dreefeffect
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05. AANWEZIGHEID 
      VAN GROEN EN WATER

Figuur 18: Aanwezigheid van 
groenstructuren, eigen verwer-
king van Biologische Waarderings-
kaart versie II (GEOPUNT, 2015)

De hoofdstructuur die we opmerken is 
de aanwezigheid van de Molenbeek in 
het landschap. Deze waterloop van 1e 
orde slingert zich door het landschap 
en is een aftakking van de Dender die 
centraal door Aalst loopt. De Molenbeek 
kronkelt doorheen het gebied Erem-
bald-Kravaalbos en vormt als het ware 
de groenblauwe ruggengraat van het 
volledige gebied. Door haar vele aftak-
kingen geeft ze een grote ecologische 
en landschappelijke waarde aan het 
gebied.

Bij het nemen van de Leirekensroute zien 
we in de nabijheid van Aalst de aanwe-
zigheid van de Molenbeek nog zeer dui-
delijk. De structuur van de waterloop is 
duidelijk merkbaar vanop de route door 
de aanwezigheid van knotbomen en de 
veelal lager gelegen ligging in het land-
schap. Door de licht hogere ligging van 
de spoorwegberm is het dus goed mo-
gelijk om deze structuren te waarnemen. 
Hun ecologische en visuele waarde dient 
echter nog sterker benadrukt te worden 
in de toekomst.
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Figuur 19: Dender en beekvallei 
van de Molenbeek, eigen verwer-
king van Vlaamse Hydrografische 
Atlas (GEOPUNT, 2015)

Enkele van de vele kleine waterloopjes 
die op de Molenbeek toekomen, snijden 
ook ons deelgebied aan. De spoorweg-
bedding loopt in totaal zo’n 7 keer over 
kleinere waterlopen van 2e orde. Tussen 
Baardegem en het kruispunt met de N47 
loopt voor enkele honderden meters zo’n 
kleine waterloop langs het traject zelf.
Langsheen de route bevindt zich voorna-
melijk landbouwgebied afgewisseld met 
kleine bossige ruimtes. Het is net die fil-
terende werking die de uitzichten vanop 
de route interessant maakt. 

Dit open/gesloten karakter geeft een 
aangenaam gevoel voor de passant. Op 
enkele plaatsen zijn er resten van fruit-
boomgaarden terug te vinden die van-
daag de dag veelal totaal verwilderd 
zijn. Deze zones kunnen in de toekomst 
heropwaardeerd worden om er een ont-
moetingsplek te creëren voor de recre-
anten en omwonenden.
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06. RUIMTELIJKHEID

DE MAAT EN/OF VORM 
VAN DE OPEN RUIMTE
De open ruimte wordt bepaald door 
de vorm van het landgebruik zijnde 
landbouw (akkerbouw en weiland), 
de natuurlijke beekvalleien en de 
bebouwde omgeving. De ruimtelijk-
heid bij de natuurlijke beekvalleien 
is beperkt, de vaak voorkomende op-
gaande beplanting vormt schermen 
die het zicht blokkeren. De landbouw 
domineert het omliggende landschap. 
De weilanden zorgen voor een soort 
van coulisselandschap waarbij de 
kleine landschapselementen zorgen 
voor visuele schermen die de zicht-
baarheid enigszins beperken. Noch-
tans ervaart men een relatief open 
ruimte. De akkerlanden zorgen voor 
weidse verzichten als de hoogte van 
de teelgewassen niet hoger is dan het 
menselijke oog (maïs beperkt zicht-
baarheid). Deze akkerlanden zorgen 
voor een grote ruimtelijkheid van het 
landschap.

Figuur 20: Open-gesloten 
volumes naar model van Af-
ter-Sprawl, eigen verwerking 
van Grootschalig Referentie-
bestand (GEOPUNT, 2015)

PROSPECT                               
             -REFUGE THEORIE
Voor de beleving van de ruimtelijk-
heid zijn langsheen de Leirekens-
route enkele zichten op het land-
schap en rustpunten voorzien. Het 
probleem met deze rustpunten is 
vaak dat de oriëntatie van de rust-
punten, naar onze mening, niet cor-
rect is gebeurd. De banken staan 
vaak met hun rug naar de mooie 
zichten op het landschap. Hiervoor 
zijn misschien onderliggende rede-
nen te zoeken bij de prospect-re-
fuge theorie. De mens heeft graag 
beschutting waardoor de banken 
misschien foutief zijn ingepland. Dit 
zou eenvoudig kunnen worden op-
gelost door eerst op een doordachte 
manier te bepalen waar men rust-
punten wil creëren en de vorm van 
het meubilair aan te passen zodat 
meer vrijheid ontstaat voor de ge- 

voor de gebruiker. Dit wil zeggen 
een bank met aan 2 kanten een 
zitbank, bank zonder rugleuning, 
picknick tafel, … Hierdoor kan de 
bezoeker zelf kiezen of hij geniet 
van het landschap of eerder een 
beschutte houding wil aannemen. 
De inplanting van de rustplekken 
dient te gebeuren door een aantal 
factoren af te wegen. Men dient re-
kening te houden met mogelijkheid 
tot triangulatieprocessen (bv. pluk-
gaarden, informatieborden, …), de 
aanwezigheid van water, bomen, 
warmte, zon en beschutting tegen 
wind. Deze elementen maken on-
derdeel uit van het model van Wil-
liam H. White. Volgens ons dient er 
nog een extra aspect in rekening 
gebracht worden dat niet aanbod 
komt in deze theorie, namelijk het 
zicht op het landschap.
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DE HOOGTE EN/OF ELEMENTEN IN HET LANDSCHAP

Knotbomen: wisselende hoogte, pas 
geknotte bomen zorgen voor een gro-
tere zichtbaarheid, structuurbrengers, 
laten ons duidelijk de percelen lezen, 
schermen

Houtkanten: dichte begroeiing, be-
perkte zichtbaarheid, accentueren 
van lijnvormige elementen zoals 
beekvalleien en voormalige spoor-
wegbermen

Bomenrijen: volgen ook vaak ook 
lijnvormige elementen zoals perceel-
grens, spoorwegbedding en beekval-
leien waardoor die lijnvormige struc-
turen ook vanop andere plekken in 
het landschap leesbaar worden. Vor-
men ook schermen in het landschap 
en doen niet direct afbreuk aan lan-
delijkheid maar geven een soort diep-
te aan het landschap.

Weiland: laagblijvend permanente 
zichtbaarheid, begrazing door scha-
pen en runderen

De verschillende landschapselemen-
ten die voorkomen worden geken-
merkt door een verschillende textuur: 

AKKERLAND
- Maïs
Beperkt ruimtelijkheid tijdens groeisei-
zoen vanwege de hoogte van het ge-
was, na oogsten van het gewas grote 
ruimtelijkheid

- Laagblijvende akkerbouw
Gedurende het groeiseizoen en na 
het oogsten gegarandeerde ruimte-
lijkheid door geringe hoogte van het 
gewas.

BEBOUWING
 - Stedelijke bebouwing
Gekenmerkt door rijbebouwing met 
kleine achtertuinen die grenzen aan  
de spoorwegbedding, veel verschil-
lende soorten afsluiting (typisch 
Vlaamse situatie)

 - Dorpsbebouwing
Geconcentreerde kernen met enkele 
uitlopers van lintbebouwing, relatief 
kleinschalig.

- Wegen: doorkruising van enkele se-
cundaire - en buurtwegen, vaak ge-
kenmerkt door lintbebouwing, doen 
afbreuk aan ruimtelijkheid.
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07. LEESBAARHEID

De uitwerking van de bouwsteen ‘lees-
baarheid’ resulteert in een ‘cognitive 
map’ (Kaplan en Kaplan, 1989). Het 
gebruik van een cognitive map tracht 
de opbouw en de accumulatie van de 
ruimtelijke kennis, verworven tijdens 
de terreinstudie, weer te geven in één 
beeld. De cognitive map is opgebouwd 
uit een aantal bronnen, zowel vanuit 
het visuele aspect als het functionele 
aspect. Daarbij is de verwerking zo 
objectief mogelijk tot stand gekomen 
om via deze manier een algemeen 
beeld te vormen van het landschap. 
Indien men een meer subjectieve me-
thode toepast zou een ander beeld 
worden verkregen. Zo zouden derge-
lijke uitwerkingen op basis van subjec-
tiviteit zich kunnen toepassen op per-
sonen met zintuigelijke gebreken. Een 
blinde persoon zou zijn cognitive map 
meer opbouwen op basis van geluiden 
en tast. Daarnaast zouden de kaarten 
gemaakt door rolstoelgebruikers meer 
de nadruk leggen op fysieke barrières 
in tegenstelling tot personen die meer 
vrij zijn om zich te bewegen. 

Op basis van de methodiek van Kaplan 
en Kaplan inzake landschapsperceptie 
is de leesbaarheid van het landschap 
‘a well-structured space with distinctive 
elements, so that it is easy both to find 
one’s way within the scene and to find 
one’s way back to the starting point’ 
(Kaplan en Kaplan, 1989). Zodoende 
wordt irrelevante of onbelangrijke in-
formatie gefilterd om te komen tot een 
landschap wat op een eenvoudige wij-
ze gelezen kan worden. Dit type van 
ruimtelijk denken wordt gebruikt als 
metafoor waarin de groene centrale 
lijn, zijnde de Leirekensroute, wordt 
beschreven als het groen lint doorheen 
het landschap.

De techniek die wordt gebruikt voor 
de opbouw van de cognitive map is 
een vorm van ‘mixed-media’. Hier-
in worden verschillende soorten van 
beeldend werk samengevoegd. Het 
is een cross-over tussen verschillen-
de kunstuitingen waarin digitale en 
manuele technieken worden gebruikt. 
Deze wisselwerking tussen verschil-
lende disciplines zorgt voor een in-
teressant beeld en verwijst naar de 
multidisciplinariteit van enerzijds het 
landschap als de opbouw van de 
projectgroep anderzijds. De multidis-
ciplinariteit van het landschap wordt 
voorgesteld door de verschillende 
beddingen aan weerszijden van het 
groene lint, gaande van een holle 
weg tot een verhoogde bedding in het 
landschap. Daarnaast komt de multi-
disciplinariteit van het landschap tot 
uiting in de verschillende vormen van 
beleving. Zo worden termen gebruikt 
die verwijzen naar de andere bouw-
stenen zoals de potenties voor natuur-
ontwikkeling naar de aanwezigheid 
van groen en water, harde/zachte 
recreatie naar de bouwsteen bruik-
baarheid, trage wegen en spoorlijn 
61 naar de identiteit, de voorstelling 
van de verschillende beddingen naar 
de complexiteit en hoe al deze diver-
se elementen een zekere samenhang 
vertonen doordat ze verbonden zijn 
met het groene, centrale lint. De voor-
stelling van deze cognitive map biedt 
niet alleen een blik naar het lezen van 
de landschap in zijn huidige toestand 
maar omvat mogelijkheden tot verde-
re visie- en conceptvorming.
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Figuur 21: Cognitive map als im-
pressie van de bouwsteen ‘Lees-
baarheid’, techniek Mixed media45



08. SAMENHANG

We kunnen 2 grote soorten landschapsvormen onderscheiden langsheen de 
Leirekensroute. In de paragraaf hieronder volgt een korte opsomming van de 
karakteristieke landschapstypen.

02 LANDSCHAPSTYPE 2

-  Hoger gelegen gronden
- Groter aandeel akkerland dan in  
    landschap 1
-  Meer open landschap
- Minder bebouwing aanwezig op  
   enkele hoeves en gehuchten na
- Aanwezigheid van enkele fruitgaar- 
  den

Het tracé van de Leirekensroute in 
het landschap is zeer bepalend voor 
de beleving van de deellandschap-
pen. De route kent verschillende vor-
men van bedding in het landschap, 
gaande van holle weg tot een soort 
dijkstructuur in het landschap die de 
route boven het maaiveld verheft. 
Het is natuurlijk evident dat de bele-
ving vanop de route wordt bepaald 
door de inbedding van de route in 
het landschap. Het zicht op het land-
schap is beperkt als men zich in de 
situatie van de holle weg bevindt. 
Terwijl het landschap vanop de dijk-
structuur veel beter te overzien valt. 
Dit hoeft niet perse nadelig te zijn 
maar vormt juist een soort dynamiek 
waardoor een grote afwisseling ont-
staat van verschillende landschappe-
lijke belevingen. Door de afwisseling 
van gesloten en open volumes wordt 
die dynamiek nog sterker in de hand 
gewerkt. 

03 ABIOTISCHE ELEMENTEN

Antropogene bodem op het traject 
van Leirekensroute

Overwegend zandleem bodem voor 
aangrenzende percelen

Stijgend reliëf van Aalst tot Opwijk.  
Dit komt omdat Aalst langs de Dender 
ligt (Dendervallei) en dus lager in het 
landschap ligt dan Opwijk, wat zich 
op een soort plateau bevindt.

Nabij Aalst passeert het tracé van 
de Leirekensroute een aantal beek-
valleien. Deze beekvalleien worden 
gekenmerkt door opgaande vegetatie 
(broekbossen).

01 LANDSCHAPSTYPE 1

-  Lager gelegen gronden
- Beekvalleien (meanderend verloop 
   en broekbossen)
-  Voornamelijk weilanden
-  Meer bebouwing (dichter bij de stad  
  Aalst), Bebouwing komt voorname- 
  lijk aan de Westkant van de route 
   voor
-  Enkele akkers maïs

Naast deze 2 overheersende landschapstypes kunnen we de Leirekensroute on-
derverdelen in verschillende deellandschappen. Deze deellandschappen worden 
gevormd door de afwisseling van gesloten en open volumes in het landschap en 
dragen op die manier elk hun eigen identiteit. Het zal dan ook wenselijk zijn in 
de toekomst deze identiteit te versterken en te gebruiken als een potentie voor 
de beleving van de route.
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04 BIOTISCHE ELEMENTEN

Opgaande vegetatie op natte gron-
den. Dit vanwege de ongeschiktheid 
van de landbouw. De meest voorko-
mende soorten zijn elzen, wilgen, po-
pulieren, … 

Rijke kruidvegetatie met veel verschil-
lende soorten op de antropogene 
bodem van de Leirekensroute. (grote 
soortenrijkdom met ook enkele weinig 
voorkomende soorten).

Op de hellingen van de bedding van 
de Leirekensroute, aanwezigheid van 
houtachtige beplanting die zowel door 
aanplant als door spontane vestiging 
daar tot stand zijn gekomen.

landschap beperkt is door steile taluds 
op weerzijde van het tracé kan geop-
teerd worden om een hoge dichtheid 
van houtachtige gewassen na te stre-
ven. Deze kunnen gebruikt worden 
voor toekomstige energiesystemen of 
biomassaproductie (hakhoutbeheer). 
Het zal ook belangrijk zijn om de be-
staande visuele linken met de gehuch-
ten te behouden en te versterken om zo 
meer identiteit te geven aan de route.

05 ANTROPOGENE ELEMENTEN

De bedding van de Leirekensroute 
is uitgegraven en opgehoogd in het 
landschap.

Fysieke verbinding met omliggende 
dorpskernen door buurtwegen en 
wandelpaden.

De landbouwgronden met bestem-
ming weiland komen voor op de 
lager gelegen vochtige percelen. 
Terwijl de percelen voor akkerland 
voorkomen op de hogere, drogere 
en beter gedraineerde gebieden. 

Langsheen de weilanden gebeurt 
perceelsafbakening door knotwil-
gen waarbij de wilgen op de hoek 
van het perceel markante exempla-
ren zijn. 

De percelen voor akkerbouw zijn 
minder onderbroken door kleine 
landschapselementen.

Verschillende dorpskernen langs-
heen de Leirekensroute zijn visueel 
waarneembaar vanop het tracé.

Oude stationsgebouwen zijn vaak 
de enige overblijfselen van het vroe-
gere gebruik als spoorweg.

06 AANDACHTSPUNTEN VOOR 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELIN-
GEN

Voor de toekomstige ontwikkelin-
gen zal het belangrijk zijn dat de 
openheid van het landschap, die nu 
reeds aanwezig is, behouden wordt. 
Het kan raadzaam zijn om selectie-
ve snoei of kap toe te passen op de 
taluds van de Leirekensroute waar-
door in het dichte plantenscherm 
“vensters” ontstaan op het land-
schap. Op plaatsen waar het zicht 
op het landschap beperkt is door 
steile taluds op weerzijde van het 
tracé kan geopteerd worden om een 
hoge dichtheid van houtachtige ge-
wassen na te streven. Deze kunnen 
gebruikt worden voor toekomstige 
energiesystemen of biomassapro-
ductie (hakhoutbeheer). Het zal ook 
belangrijk zijn om de bestaande vi-
suele linken met de gehuchten te be-
houden en te versterken om zo meer 
identiteit te geven aan de route.
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.III C
ONCEPTUAL DESIGN

Door de grote landschappelijke verscheiden-
heid en afwisseling van de Leirekensroute zijn 
er vele potenties naar de toekomst toe mogelijk. 
We kunnen een aantal verschillende thema’s on-
derscheiden die we reeds van het begin van de 
opdracht in het project hebben meegenomen. De 
thema’s zijn energie, natuur, landbouw en toeris-
me. Door verschillende concepten uit te werken 
voor deze thema’s kunnen we de identiteit van 
en langsheen de Leirekensroute versterken wat 
één van de hoofdoelen is in deze opdracht. Be-
langrijk hierbij is dat de gebruiker centraal staat 
en enerzijds een invloed heeft op de omgeving 
en anderzijds de omgeving gebruikt voor vele 
verschillende vormen van beleving. 

In de ‘moodboards’ werd gewerkt met de term 
#social – groene netwerken. Dit betekent dat de 
conceptvoorstellen gebaseerd zijn op bottom-up 
principes waarbij participatieprocessen de basis 
zullen vormen voor de uitwerking van de con-
cepten. Door een grondige actoren analyse en 
een handvol voorgestelde concepten kan ge-
zocht geworden naar samenwerkingsverbanden 
tussen private initiatieven of initiatieven gesteund 
door verenigen om win-winsituaties te creëren 
die uiteindelijk als hoofddoel het versterken van 
de identiteit als doel hebben. 

Figuur 22: Circulaire systemen
Figuur 23: Win-winsituatie



01. ENERGIEPRODUCTIE

Een van de troeven van de route is de 
afwisseling tussen open en gesloten 
volumes. Deze gesloten volumes kun-
nen bijzonder interessant zijn naar 
energieproductie toe. Vele verschil-
lende vormen van productie kunnen 
aangewend worden. Houtproductie 
doormiddel van productiebossen kan 
verschillende einddoelen hebben. Min-
der kwalitatief hout kan worden gema-
len en gebruikt worden voor het persen 
van houten platen.

Een andere mogelijkheid is om het 
hout te gebruiken in functie van bio-
massaproductie. Zo kan korte-omloop-
hout worden toegepast op bepaalde 
percelen. Om de vijf jaar kan men het 
perceel kappen en kan het hout ge-
bruikt worden voor energieproductie. 
Men zou op deze manier bijvoorbeeld 
kunnen werken met stadsverwarming 
voor nieuwe wijken van Aalst of voor 
het verwarmen van de openbare ge-
bouwen.

De onbruikbare resten kunnen worden 
versnipperd en gebruikt worden voor 
het aanleggen van een Finse piste.

Om dit concept verder te laten uitwer-
ken, is het onze bedoeling om de om-
geving er bij te betrekken. Zo kan het 
geproduceerd hout worden verzaagd 
in een lokale zagerij om duurzaam 
constructiehout te leveren. Dat hout 
kan dan weer gebruikt worden voor 
het oprichten van het meubilair langs-
heen de route in een huisstijl die zorgt 
voor herkenbaarheid en identiteit. Het 
hout kan ook gebruikt worden voor het 
oprichten van paviljoenen langsheen 
de route of constructiehout voor nieu-
we openbare gebouwen of lokalen van 
jeugdbewegingen.

Naast deze lokale houtzagerijen is 
het de bedoeling om ook de jeugdbe-
wegingen mee te betrekken. En voor-
namelijk naar het beheer toe van de 
kleine landschapselementen. Lokale 
jeugdverenigingen zouden kunnen 
helpen met het knotten van bomen. 
Voor hun hulp kunnen ze het gewon-
nen hout krijgen dat ze kunnen ge-
bruiken als brandhout. Ook voor het 
her integreren van kleine landschap-
selementen kunnen lokale jeugdvereni-
gingen worden ingeschakeld. Het hout 
dat gewonnen wordt uit het beheer 
van de kleine landschapselementen 
kan ook gebruikt worden voor lokale 
ambachten. Zo kan het hout ideaal 
zijn als geriefhout, mandenvlechters, 
vlechten van afsluitingen,… .

Overig hout kan gebruikt worden 
voor het maken van takkenbossen 
langsheen de route die een hoge na-
tuurwaarde kan bieden naar nest en 
schuilgelegenheid toe. 

Het hele energieverhaal kan ook be-
langrijk zijn om aan de kinderen over 
te brengen. Niet enkel kinderen maar 
ook de ouderen moeten worden mee-
genomen in dit verhaal om een draag-
vlak te krijgen om deze ontwikkelingen 
te steunen. Zo krijgt de energieproduc-
tie een educatieve functie.

PARTICIPATIE HOUTKAP

DOELGROEP
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Figuur 24: Sfeerbeeld concept 
‘Energieproductie’
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01. ENERGIEPRODUCTIE

Op de bijgevoegde kaart zijn de be-
staande populierenbossen aangeduid. 
In onze visie zouden we deze bossen 
stelselmatig kunnen vervangen naar 
een vorm van productiebossen en kor-
te-omloopbossen. De Leirekensroute 
zelf kan ideaal gebruikt worden om 
kleine landschapselementen langs aan 
te planten. 

LOCATIE

Figuur 25: Situering bestaan-
de populierenbossen, terrein-
studie en eigen verwerking van 
Top10vGIS (Geodata HoGent, 
2015)
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Allereerst is het de bedoeling om de 
natuurliefhebber aan te trekken naar 
deze gebieden. Daarnaast kunnen 
lokale schooltjes betrokken worden, 
zodat kinderen op de hoogte van het 
belang aan natuur en waterbuffering. 
Om dit te realiseren kunnen we be-
roep doen op de lokale afdeling van 
natuurverenigingen in samenwerking 
met de Regionale Landschappen. 
Door bijvoorbeeld het knuppelpad 
overdag vrij toegankelijk te maken, 
kunnen alle recreanten van de Leire-
kensroute hier stoppen en genieten 
van de natuur en landschap.

02. NATUUR

‘Kermit de kikker zoektocht’  
Gebruik van QR routes.
De Greeters van de Leirekensroute 
(principe van ‘greeters’ toepassen 
om de regio te verkennen).
Informatieve borden in een 
huisstijl die de herkenbaarheid en 
identiteit versterkt.
Knuppelpaden langsheen de 
percelen met waterzuiverende 
functie. Het hout voor het maken 
van de knuppelpaden kan ook 
door lokale houtproductie worden 
geleverd.
Vleermuizentocht in het kader van 
nacht van de duisternis.

 -
 -
 -

 -

 -

 -

In dit thema willen we ons toespitsen 
op drie deelthema’s namelijk waterzui-
vering, natuurontwikkeling en de edu-
catieve functie van natuurontwikkeling.

Voornamelijk de percelen langsheen 
de vallei van de Molenbeek kan inte-
ressant zijn voor een water zuiverende 
en water bufferende functie. Men zou 
kunnen werken met twee soorten ge-
bieden. In de directe omgeving van de 
Molenbeek kan ruimte worden voor-
zien die de beek meer ruimte geeft. 
Bij een hoge waterdruk kan het water 
deze ruimte binnenstromen en geleide-
lijk terugstromen naar de Molenbeek. 
Op deze manier kunnen de gevaarlij-
ke waterpieken worden afgevlakt. Een 
tweede gebied dat hier op aansluit kan 
ingericht worden met verschillende 
soorten water zuiverende beplanting 
in verschillende zones. In deze zone 
zou het regenwater en oppervlakte-
water uit de omgeving kunnen worden 
gezuiverd alvorens in de Molenbeek 
te stromen. Niet enkel de omgeving is 
hierbij gebaad want dit geeft ook meer 
mogelijkheden naar beleving en edu-
catie. Deze gebieden geven ook een 
meerwaarde door de unieke natuur 
die kan ontstaan in deze zuiver- en 
bufferzones. 

De combinatie tussen productiebossen 
en waterzuivering kan ook overwogen 
worden. Wilgen doen het uitstekend 
op natte gronden en hebben dan nog 
extra economische dimensie. 

1. WATERZUIVERING

Zoals eerder uitgelegd kunnen we de 
zuiver- en bufferzones combineren met 
de aanleg van natuurgebieden. Naast 
deze vorm van natuur opwaardering, 
willen we ook de nadruk leggen op de 
bijen problematiek. Door bijenkasten 
en insectenhotels langsheen de route 
te plaatsen, kunnen we ons steentje 
bijdrage om de problematiek tegen te 
gaan. Bij deze constructies kunnen we 
dan ook infoborden plaatsen om de 
recreant op de problematiek te wijzen.

Educatie is een zeer belangrijk onder-
deel dat zeker moet worden geïnte-
greerd langsheen de Leirekensroute. 
Door het unieke tracé van de route en 
de grote afwisseling kunnen vele the-
ma’s aangehaald worden voor educa-
tie. Natuur en landschap zijn thema’s 
om mee te nemen in de educatieve 
routes. Enkele ideeën omtrent educa-
tieve routes:

2. NATUURONTWIKKELING

3. NATUUREDUCATIE

DOELGROEP
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Figuur 26: Sfeerbeelden van 
de concepten  ‘Natuur’ (bo-
ven) Knuppelpad langsheen een 
perceel met waterzuiverende 
functie, (midden) Vleermuizen-
tocht, (onder) Honingproductie
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Figuur 27: Situering zuiver- 
en buffergebieden, knuppelpad, 
insectenhotels, terreinstudie 
en eigen verwerking van Top-
10vGIS (Geodata HoGent, 2015)

De zuiver- en buffergebieden zouden we 
kunnen aanleggen waar de Molenbeek 
en Leirekensroute elkaar kruisen (01). 
Dit zou een ideale locatie kunnen zijn 
aangezien de percelen in de nabije toe-
komst vrij zouden komen. In dit gebied 
kan dan ook een knuppelpad (02) gere-
aliseerd worden. Zoals eerder vermeld 
kunnen de insectenhotels en bijenkorven 
(03), langs de route worden gezet. 

02. NATUUR

LOCATIE
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03. LANDBOUW

Langsheen de route zijn er vele land-
bouwactiviteiten aanwezig. Ook fruit-
teelt maakt daar een klein deel van uit 
die wel enorme potenties heeft naar 
de toekomst toe. De in verval geraakte 
fruitgaarden ter hoogte van de oude 
heirbaan zouden kunnen worden om-
gevormd naar publieke plukgaarden 
waar de mensen zelf een stuk fruit kun-
nen komen plukken met bijvoorbeeld 
een vrije gift in ruil voor het fruit.

Niet enkel de fruitteelt bied moge-
lijkheden naar de toekomst. Ook de 
landbouw is zeer interessant. Zo kun-
nen vormen van Community supported 
agriculture worden geïntgreerd. Bij 
dit systeem betaald een bewoner een 
bedrag aan de landbouwer en mag in 
ruil voor dat bedrag zijn groenten ko-
men halen op het veld. Dit is een idea-
le win-win situatie voor zowel de land-
bouwer en de omwonende mensen. 

Langsheen de route zijn er reeds bijen-
kasten aanwezig. We zijn ons allemaal 
bewust van het belang van bijen. Het 
kan daarom nuttig zijn om een aantal 
punten langsheen de route in te richten 
voor imkers en bijen. De honing kan 
als een soort streekproduct worden 
verkocht of worden aangeboden. 

De hopcultuur neemt een belangrijk 
deel in van de geschiedenis van de 
omgeving. Aansluiting zoeken met 
het project van de collega studenten 
die dit thema behandelen kan daarom 
verrijkend zijn. 

CONCEPT DOELGROEP
De belangrijkste actor die we bij dit 
concept willen betrekken zijn de land-
bouwers uit de streek. Op deze manier 
hebben zij een extra vorm van inkom-
sten en betrekken we hun ook mee in 
het project. Naast de landbouwers zijn 
er uiteraard ook de toeristen/ recrean-
ten die de weg naar het gebied moe-
ten vinden en zo met de landbouwers 
in contact komen. Onder de vorm van 
educatie is het de bedoeling om elke 
bezoeker zowel jong als oud iets bij 
te brengen over de ‘boerenstiel’ en het 
leven op het platteland. 
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Figuur 28: Sfeerbeelden van de 
concepten  ‘Landbouw’ (links) 
Bijenkasten,(rechts) Collage 
vormen van hoevetoerisme, (on-
der) Publieke plukgaard 
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Figuur 29: Situering fruit-
gaarden en hoeves, terrein-
studie en eigen verwerking 
van Top10vGIS (Geodata HoGent, 
2015)

Bij dit concept zijn alle fruitboom-
gaarden (blauw gearceerde percelen) 
in kaart gebracht die langs de route 
aanwezig zijn. Verder zijn ook de na-
bij gelegen boerderijen (rode punten) 
aangeduid waar wij potentie in zien 
inzake hoevetoerisme, thuisverkoop en 
dergelijke. 

03. LANDBOUW

LOCATIE
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04. TOERISME

Naar toerisme toe heeft het gebied 
vele mogelijkheden. We kunnen de 
Leirekensroute beschouwen als een 
‘Mastertrack’. Die het landschap toe-
gankelijk maakt en de schoonheid van 
het landschap dat niet zichtbaar is, 
door de vele lintbebouwing onthult. Er 
zijn verschillende aftakkingen van de 
‘Mastertrack’ die we als ‘Sidetracks’ 
kunnen beschouwen. Deze ‘Sidetracks’ 
vaak onder de vorm van trage wegen 
maken de verbinding met het omlig-
gende landschap. Het voordeel is dat 
deze routes ideaal zijn voor fietsers en 
wandelaars die zo het landschap nog 
verder kunnen ontdekken. Naar toeris-
me toe zal het belangrijk zijn om het 
gebied rond de Leirekensroute te kop-
pelen aan andere gebieden om zo een 
recreatief netwerk te krijgen dat een 
één overkoepelende identiteit draagt 
en een keurmerk zal vormen voor de 
streek. Het voordeel van de verschil-
lende aan elkaar geschakelde gebie-
den is dat elk gebied zijn sub-identiteit 
heeft en daarom een gevarieerd aan-
trekkelijk geheel kan worden dat toch 
sterk met elkaar verbonden is. 

De identiteit van de Leirekensroute kan 
versterkt worden door de verschillende 
conceptuele ideeën die we in dit onder-
zoek voorstellen. Op die manier kan 
het landschap van de Leirekensroute 
ook binnen dit groot geheel gescha-
keld worden en kan er op die manier 
ook aan promotie gedaan worden. 

CONCEPT

DOELGROEP

Figuur 30: Sfeerbeelden van 
de concepten  ‘Toerisme’ (bo-
ven) Slaapbos, (links) Strand-
stoelen with a view, (rechts) 
Hangmattenbos

Een eerste voorstel omtrent het thema 
toerisme is het oprichten van een Boe-
ren Bed & Breakfast (BBB). Dit concept 
kan weer ontstaan door de juiste men-
sen bij elkaar te brengen en te overtui-
gen van de win-win situatie die in de 
toekomst zou kunnen ontstaan. Bij een 
BBB denken we aan volgende activi-
teiten die naar eigen believen kunnen 
worden ingevuld of aangevuld. Men 
kan naar keuze ’s morgens helpen met 
ontbijt. Dieren helpen voederen, eie-
ren halen, slapen in hooiberg, de koe 
melken, confituur maken, fruit plukken, 
taart/koeken maken en appelmoes 
maken. Het is zeker voor biologische 
landbouwbedrijven zeer interessant 
omdat het een extra inkomen kan zijn 
daar hun productie lager ligt dan bij 
een klassiek landbouwbedrijf.

De mensen die we hier vooral willen 
mobiliseren zijn gemotiveerde land-
bouwers die open staan om recreanten 
te ontvangen, te begeleiden en iets bij 
te leren. De Leirekensroute willen we 
aantrekkelijk maken voor wandelaars 
en fietsers. De vzw ‘Leirekens’ kan een 
belangrijke actor worden omdat ze 
ook onderzoek doen om het tweede 
gedeelte op te waarderen. Ze zorgen 
er voor dat de Leirekensroute mee 
aansluit op andere fietsroutes, waar-
door het mee opgenomen wordt in het 
fietsnetwerk. 
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Figuur 31: Situering ‘Master 
track’ en ‘Side tracks’, ter-
reinstudie en eigen verwerking 
van Top10vGIS (Geodata HoGent, 
2015)

Net zoals in het voorgaande hoofdstuk 
zijn hier ook alle mogelijke landbouw-
bedrijven in kaart gebracht. Omdat 
we de leirekensroute zien als ‘Master 
track’ hebben we de aansluitende fiets-
routes (‘Side tracks’) weergegeven op 
de kaart. Daarnaast zijn ook enkele 
bestaande toeristische elementen aan-
geduid op de kaart zoals het BMX-par-
cours (01), restaurant de Graankorrel 
(02), dorpspleintje met speelaangele-
genheid (03). Bij puntje 04 hebben we 
zelf een concept bedacht om een soort 
van overnachtingsplaats te creëren in 
het bos. Verder zijn ook nog het station 
van Baardgem (05) en een verkoop-
punt van groenten en streekproducten 
(06) aangeduid.

04. TOERISME

LOCATIE
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05. MOBILITEIT

              N47            
         DENDER                     OPWIJK
           
 
  AALST                      
     
                    
  

OPEN LANDSCHAP MET LANDBOUW, RECREATIE EN NATUUR

BEEKVALLEIEN

LEIREKENSROUTE

Binnen de sterk bebouwde zone van 
Aalst zijn er verschillende aankno-
pingspunten die aansluiten op de Lei-
rekensroute. Binnen dit raster is het 
zowel mogelijk om via verschillende 
tracés het stadscentrum te bereiken 
als aansluiten op andere bovenlokale 
fietsroutes. Door het terreinbezoek en 
de kaartstudies viel het op hoedat de 
sterk bebouwde zone van het centrum 
van Aalst uitnevelt tot Moorsel en dat 
men zich vanaf hier meer in een lande-
lijke omgeving begeeft. Het tracé van 
de Leirekensroute is vanaf Moorsel is 
landschappelijk zeer aangenaam tot-
dat men de N47 moet passeren om de 
gemeente Opwijk in Vlaams Brabant 
binnen te treden. Deze oversteekplaats 
is een zeer drukke verbindingsweg 
en heeft qua verkeersveiligheid een 
zeer lage score. In het kader van de 
fietssnelwegen op Vlaams niveau kan 
de Leirekensroute hierop inspelen om 
een veilig en conflictloze woon-werk-
verbinding te realiseren tussen Aalst - 
Opwijk - Londerzeel. Om in te zetten 
op een fietssnelweg wordt een vlotte 
fietsrit gerealiseerd zonder onnodige 
vertragingen of stops. Momenteel zijn 
er al tal van fietssnelwegen gereali-
seerd rondom Brussel en de Vlaamse 
rand. Zo kan het bestaande tracé van 
Brussel naar Asse aansluiten op de 
Leirekensroute vanuit Opwijk. Dit alles 
om trage mobiliteit te promoten, ver-
beteren en verkeersvrij te maken.  

1
2

3

PROBLEEMSTELLING
Ter hoogte van het gehucht Rozen 
kruist de Leirekensroute de Moorsel-
baan (N411). Dit verkeersknooppunt 
zorgt in de huidige situatie voor een 
onveilige oversteekplaats voor de fiet-
sers. Fietsers moeten hier schuin de 
oversteek maken om via de Achterweg 
terug aan te sluiten op de Leirekens-
route. Het kruispunt is momenteel voor-
zien van enkele signalisatieborden en 
een oversteekplaats bestaande uit twee 
witte, onderbroken lijnen. 

1. OVERWEG
    LEIREKENSROUTE - 
    MOORSELBAAN (N411)

CONCEPT
In het kader van het mobiliteitsplan 
van de gemeente Aalst is net zoals uit 
onze terreinstudie gebleken dat deze 
overweg een duidelijk gevaar is voor 
de fietser. Het gevaar voor de overste-
kende fietser is om wille van de moei-
lijke zichtbaarheid van de naderende 
voertuigen op de N411. De oversteek 
situeerd zich op zo’n 300 meter voor 
de bocht waardoor er zeker risico’s 
zijn verbonden met de voertuigen die 
70 km/h rijden. Daarnaast wordt in 
zowel het mobiliteitsplan van Aalst als 
deze van Opwijk de Leirekensroute 
beschreven als fietssnelweg. Een fiets-
snelweg heeft als doel om de gebrui-
ker moeiteloos een lange afstand te 
laten afleggen, zonder dat hij/zij moet 
stoppen voor gevaarlijke overwegen. 
In het volgend conceptbeeld wordt 
duidelijk gesteld dat door middel van 
een brug de fietser ongeremd de N411 
kan doorkruisen. 

Figuur 32: Abstracte weergave 
van de Leirekensroute
Figuur 33: Schets van de hui-
dige Moorselbaan (N411)
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              N47            
         DENDER                     OPWIJK
           
 
  AALST                      
     
                    
  

OPEN LANDSCHAP MET LANDBOUW, RECREATIE EN NATUUR

BEEKVALLEIEN

LEIREKENSROUTE

Figuur 34: Voorstel fietsbrug 
t.h.v.d. Moorselbaan (N411)
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05. MOBILITEIT

PROBLEEMSTELLING
Moorsel heeft een vrij landelijke dorps-
kern en staat via de N411 in verbin-
ding met Aalst en Opwijk. De N411 
valt daarom onder de categorie van 
lokale wegtype I. In en rond de dorps-
kern zijn er veel landelijke wegen van 
type I, die voornamelijk gebruikt wor-
den door landbouwers (L) en wande-
laars. Enkele van deze wegen zouden 
geschikt zijn om nieuwe aansluitingen 
te kunnen maken op de Leirekensroute, 
mits aanpassing van het wegprofiel. 
Hierdoor kan er een veilig fietsnetwerk 
worden uitgebouwd. Momenteel be-
staan deze landbouwwegen voorna-
melijk uit onverharde zandstroken. 

CONCEPT
Om een aansluiting te creeëren tus-
sen de bestaande landbouwwegen en 
de Leirekensroute wordt er geopteerd 
voor een herinrichting van de bestaan-
de landbouwwegen. De herinrichting 
heeft als doel om een begaanbaar 
tracé te realiseren voor landbouw-
voertuigen, fietsers en wandelaars. De 
onverharde wegen worden vervangen 
door wegen in tweesporenbeton. De 
standaard tweesporenbeton die wordt 
aangelegd is 3m. breed en heeft zij-
bermen van 1,5m. De twee betonstro-
ken zijn 1m. breed en de tussenruimte 
tussen deze stroken is 1m. Dit type weg 
is vlot berijdbaar door landbouwver-
keer en fietsers maar ontmoedigt sluip-
verkeer. Bovendien past het goed in 
een 

2. LANDELIJKE WEGEN
    VAN MOORSEL

Figuur 35: Situering land-
bouwwegen in Moorsel, eigen 
verwerking van  Grootschalig 
Referentie Bestand (Geodata 
HoGent, 2015)
Figuur 36: Voorbeeld van een 
weg in tweesporenbeton

landelijke omgeving. In het vorig 
abstract structuurkaartje valt op dat er 
vanaf Moorsel een open landschap ont-
staat. Samen met de voorgestelde brug 
wordt deze zone in het projectgebied 
versterkt als zijnde een toegangspoort 
voor de landelijke omgeving vanaf het 
centrum van Aalst. In het kader van 
de landrinrichtingsprojecten van de 
Vlaamse Landmaatmaatschappij kan 
de VLM een sterke partner spelen in de 
uitvoering van dit concept. Zodoende 
laat dit concept blijken dat oude ruil-
verkavelingswegen geen eenduidige 
landbouwfunctie meer hebben maar 
bijdragen aan verkeersveiligheid, re-
creatie, toerisme en landschapszorg.

68



Figuur 37: Schets van de hui-
dige oversteekplaats N47l
Figuur 38: Voorstel van een 
tunnel t.h.v.d. oversteek-
plaats N47.

PROBLEEMSTELLING
De N47 is een bovenlokale weg 
die een verbindende functie 
vervult tussen Dendermonde en 
Asse. Op deze rijbaan geldt een 
snelheidsbeperking van 70km/u. 
Op de kruising van de N47 en de 
Leirekensroute zijn enkele signa-
lisatieborden geplaatst om auto 
en fietser te waarschuwen. Ech-
ter, op deze borden na, worden 
de fietsers aan hun lot overgela-
ten. Op de kruising is ook niets 
voorzien om het doorgaand ver-
keer af te remmen.

3. OVERSTEEK N47

BOVENAANZICHT

DWARSDOORSNEDE
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06. BESLUIT

Het is zeer belangrijk om de con-
cepten te beschouwen als puzzel-
stukken die gemakkelijk onderling 
kunnen worden gecombineerd om 
zo geschikte initiatiefnemers warm 
te maken om te investeren. Zo kan 
er gezocht worden naar combina-
ties die economisch interessant zijn 
voor de desbetreffende actor maar 
die wel bijdragen tot de landschap-
pelijke kwaliteit, de herkenbaarheid 
en de identiteit van het landschap 
langsheen de Leirekensroute.

Figuur 39: Situering concep-
ten, terreinstudie en eigen 
verwerking van Top10vGIS (Geo-
data HoGent, 2015)
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