
Synthese uit infoavond ‘Studie Lotbeek en Oude Gracht’ (30/3/2022) 

Water 

 Lotbeek en zeker oude gracht weinig gekend, iedereen spreekt over Laekebeek (1 en 
2). Wordt verschillende keren vermeld (Laekebeek ipv Lotbeek) 

Inrichting: 

 Het gebied moet zeker mee ingezet worden om water op te vangen. Als er toch een dijk 
komt, zou de Zenne beter zijn gang kunnen gaan en het gebied als gecontroleerd 
overstromingsgebied gebruikt kunnen worden 

 Terugslagklep Zenne vermijden?  geen vismigratie mogelijk 
 Combinatie van winterbed en dijk 
 Recreatie, rietvelden, paaiplaatsen, amfibieënpoel, streetfishing  
 Beek breder maken en in het landschap poelen inrichten voor extra buffering in het 

landschap en versterking van de ecologie. 

Waterkwaliteit: 

 Belangrijk onderwerp! 
 De vijvers zijn mooi en proper, maar de langsgracht bevat ook vuil water? 
 Er moet sneller werk gemaakt worden van het verbeteren van de waterkwaliteit, via 

rioleringsprojecten als dat de oorzaak is van vervuiling.  
 Vroeger veel afvalwater vanuit metaalbewerking, sinds waterzuivering beter 
 Wat met zuivering voor afvoerwater R0? Nu rechtstreeks op Zenne 
 Wat met het afvoerwater van de Hengststraat? Huizen niet aangesloten op riolering? 
 Kan er niet overal zuivering in de vorm van riet? 
 Ook veel zwerfvuil in de beek zelf, moeilijk bereikbaar voor particulieren die willen opruimen, 

kan beheerder dit vaker doen?  

Waterbeleving: 

 Vroeger werd er veel gezwommen in het kanaal en de Laekebeek, ijshockey en schaatsen op 
vijvers/beemden 

 Kleine visjes en kreeftjes vangen in de vijvers en grachten 
 Huidige waterbeleving: eendjes in het water, de sportvissers langsheen de vijver 
 Actieve waterbeleving voor kinderen zou een groot pluspunt zijn. 

 draagvlak voor zowel winterbedding en dijk, veel belang gehecht aan waterkwaliteit (nood aan 
zuivering, rioleringsprojecten), meer waterbeleving gewenst 

Groeninrichting/natuur 

 Geen voorstander van inrichting met KLE’s en boccagelandschap (dit is maar een beperkte 
periode uit de geschiedenis die dan hersteld wordt, en heeft het oorspronkelijke open 
landschap opgedeeld, voor drainage/grondgebruik van verschillende percelen). Liever een 
aaneengesloten, open moeraslandschap. Het gebied is te klein om natuur in verschillende 
fragmenten te gaan ontwikkelen.  

 meer bos is belangrijk, maar evenwicht tussen openheid, landbouw … 
 Evenwicht en variatie is het belangrijkste + link over de snelweg (ecoduct + overkapping 

ring?) 



 Moeten de populieren allemaal weg, want ze nemen toch ook veel water op? Ok indien 
aangepaste bomen nodig zijn, en niet alles in 1 keer verdwijnt, enkele kunnen ook blijven 
liggen als dood hout. 

 Het voorbeeld van de moeraszone aan Felix Art is een mooi gelukt voorbeeld van wat hier 
ook zou kunnen ontstaan.  

 Er is zo goed als geen publiek toegankelijk groen in het centrum! De ACV-site zou 
omgevormd kunnen worden tot een toegankelijk parkje? (probleem om dit mogelijk te 
maken, bestemming van gebied?).  

 Bomen moeten op de juiste plaats gezet worden en tot hun recht kunnen komen. 
Straatbomen geven niet hetzelfde gevoel als in een park lopen.  

 Er is bijna 5 ha aan binnengebied in Ruisbroek dat zou ingezet kunnen worden als 
gemeenschappelijk toegankelijk groen (bv gemeenschappelijke binnentuin, met natuurlijke 
spelelementen en weinig gazon, meer wildere natuur) 

 Beheer kan via ANB, Natuurpunt, begrazing door Schotse hooglanders,… 

 afweging tussen open en gesloten landschap: bos en moeras gewenst, evenwicht belangrijk 

Landbouw 

 Het gebied is niet geschikt voor agrarisch gebruik. Landbouwers moeten dan wel correct 
vergoed worden voor hun gronden. Stoppen met bewerken en herbicidengebruik zal wel 
positieve invloed hebben op gebied. 

 Goede gronden zijn schaars, niet veel/geen landbouwers in Ruisbroek zelf meer, komen van 
elders 

 Voorkeur voor Gallowayrunderen en paarden, graaslanden (natuurlijk). Wel aandacht voor 
aangepaste weiden ifv dier. Nu vaak paarden in de winter in de modder (worden wel goed 
verzorgd door eigenaars?) 

 Vroeger was hier in deze zone enkel weiland, geen akkerland. Beter al het akkerland 
omzetten in een combinatie van weiland en bos. 

 Vroeger was de naam van de wandelingenstraat: de Koeienstraat, wat wel aantoont hoeveel 
weiland er in deze zone was. 

 Het perceel van de familie Walravens wordt gebruikt als weiland. Er staat geen vee of 
paarden op, maar de boer komt om de zoveel tijd het gras zelf afdoen om dit aan zijn 
paarden te voederen. 

 consensus beter geen intensieve landbouw, wel nog begrazing mogelijk 

Recreatie 

 Speelzone langs Wandelingstraat is wel gekend, maar het ligt er vaak erg nat. In de zomer 
wordt het wel gebruikt door de speelpleinwerking en buurthuis 1601. Maar het ligt weinig 
centraal. Voor de dichtstbijzijnde speeltuin gaan velen naar Huizingen.  

 Er mag meer recreatieve ontsluiting, maar ook niet té druk worden: er ontbreken gezellige 
zithoekjes met picknicktafels,  meer inrichting langs het kanaal, de bruggen over en het 
wandelpad langs de Lotbeek zouden al veel doen, ook zitgelegenheid langs de Lotbeek 
gewenst. 

 Enige bezwaar tegen ifv meer vandalisme/criminaliteit in gebied. Te weinig sociale controle, 
vaak alles afgebroken. Vaak jeugd van elders (Vorst), drugs, sluikstorten,…  



 meer aanbod gewenst, maar angst voor overlast bij zitgelegenheden en extra verbindingen 
in het gebied 

 Maar is wel de bedenking dat als er betere verbindingen komen, er misschien ook meer sociale 
controle komt. 

Uitzicht van het ‘Lotbeekpad’: 

 Voor het pad liever enkel een wandelpad, het hoeft geen drukke fietsverbinding te worden. 
Geen asfalt in natuurgebied (bv thv hengststraat), enkel eventueel steenslag verbindingen  

 wandelweg stopt nu aan Paviljoentje en moet verder worden doorgetrokken  
 Het zou tof zijn om lusbewegingen te kunnen maken. Er zijn dus inderdaad ontbrekende 

verbindingen en stukken.  
 Semi-verhard pad zodat ook mensen met koetsen, of minder goed te been zijn het pad 

kunnen gebruiken, dit moet misschien niet over de gehele lengte. 
 Lotbeekpad: occasionele fietser maar niet uitbouwen als fietsroute. 
 Avontuurlijke paden in het gebied trekken vanuit het Lotbeekpad richting bv waterbeleving 

of andere gebieden 
 Versus Natuur wordt al te vaak opengesteld, hier mogen zones zeker ontoegankelijk zijn. De 

paden kunnen rondom het gebied lopen en het niet doorsnijden. Die openheid straalt ook 
meer rust uit. 
 

 Pad langsheen de snelweg als tweesporenpad aanleggen: daar kunnen fietsers wel voluit 
gaan. Er werd sterk een nadruk gelegd dat er een beter fietspad langs de autostrade diende 
gelegd te worden. Het pad langs de autostrade dient vernieuwt te worden gezien deze in een 
veel te slechte toestand is om er te kunnen fietsen 
 nood aan veilige fietsverbindingen 
 

 Nu veel N-Z verbindingen, maar weinig W-O (bv. niet gemakkelijk om van centrum naar de 
bib te gaan). Betere ontsluiting tussen fietssnelweg kanaal en wijken. Meer doorsteken tot 
fietssnelweg en groene zone. Nu vaak heel Ruisbroek door om ergens te kunnen geraken. 

 Verbindingen vanuit de woonerven tot aan het Lotbeekpad maken is zeker een goed idee: dit 
in kader van lusbewegingen, veilige paden voor kinderen die dan niet meer via drukke wegen 
moeten gaan 
 

 Hellend vlak fietsverbinding nu onvoldoende/niet bruikbaar bv voor koets?  

 

 Lotbeekpad: lusvormig, vooral rondom het gebied (vb. uitloper naar grachten), deel 
halfverhard, focus op wandelaar, verbindingen met woonwijken gewenst 

 
Broekbrug: 

 Verbinding over RO langs fietsbrug. Brug ok, maar toegang er naar toe vereist 4x4. Vaak ook 
te drassig indien vochtige periode. 

 Bij niet-inwoners is de brug niet gekend, maar onder de ‘Ruisbroekenaren’ wel, vroeger een 
busverbinding 

 Tevreden over verbinding voor zwakke weggebruikers (voor fietsers niet bruikbaar) 



 Brug over autostrade waar het wit huizeke stond is van te slechte kwaliteit en te gevaarlijk 
om door fietsers te gebruiken. 

 Sluikstort waar de auto’s van de autostrade kunnen afrijden. (Is het een mogelijkheid om een 
paaltje te zetten zodat ze niet in de beemd kunnen rijden?) 

 Drukte: Door tijdelijke aanleg asfalt achter voetbalvelden (hengststraat?) komt hier nog (te) 
veel autoverkeer dat toch langs hier rijdt. 

 Broekbrug: nu OK voor wandelaars, maar te slechte staat voor fietsers + sluikstort 

 

 

 

Ring 

 Een bos aan de Ring mag, maar gaat het geluid zeker niet volledig dempen. Beter via 
heuvels/talud, meer effect dan bos? Andere oplossing zijn geluidschermen (blijkbaar ooit 
beloofd?) 

 File thv afrit Ruisbroek. Op te nemen met AWV, door slechte afstelling lichten vaak 's 
ochtends file doorheen ganse dorp. Ook te veel lichten ifv vlotte doorsteek fietsers  

 Binnen gebied minder last, meer last thv aansluiting met ring en bocht van Vorst, gedaver 
over uitzettingsvoegen 

 Bedenkingen bij verdwijnen bos calmeyn ifv geluidsbuffer 

 geluidsbuffer erg gewenst, voor de vorm zijn er verschillende opties 

 
 
 
 



Erfgoed 

 De linnenblekerij is zeker gekend (vorige generaties gingen er hun linnen kopen). De 
restanten van de grachten mogen gemaaid worden en zichtbaar worden. Vooral aan het 
Ruusbroec-huis kan dit een educatieve functie hebben. 

 Jeugd informeren over geschiedenis: Gracht blootleggen weverij + infoborden  
 Bronstraat  opnieuw open leggen  
 Pad doorheen domein kasteel trekken: zou meerwaarde zijn maar als dat niet lukt een 

paneel met historische referentie maken met uitleg over de geschiedenis van die plek. 
Blijkbaar lag er ooit een berenvel in het kasteel: beer sana (beer van Beersel) 

 Grachten van linnenblekerij mogen terug zichtbaar worden + link met kasteel ‘De Helle’ 

Ruusbroec-huis 

 Zeker een goed idee om het Ruusbroec-huis her op te waarderen. Op zich ligt het niet zo ver 
van het station en kan dus zeker een belangrijke plek voor uitstappen worden (scholen, 
jeugdbeweging,..). Dan zou het wandelpad aan de Lotbeek wel best aantakken op het 
ruimere wandelnetwerk (via Zennepad en Broekbrug).  

 Meerdere functies mogelijk, laat dit open 
 Vrees voor weinig animo, interesse buurt. Iedereen trekt elders naartoe... 
 Niet zo veel potentieel in het Ruusbroeckhuis. Ook de naam was voor hun niet gekend. De 

gemeente noemt het zelf ‘Het Voddenhuis’ 
 Loungebar/café/buitenterras, maar vereist personeel? Vroeger had de cafetaria sporthal 

Ruisbroek een buitenterras en was zeer populair (nu: terras weg, minder bezoekers) 
 verschillende keren gevraagd! 

 Gebruik als informatiecentrum: rond geschiedenis en hengelsport   
 Verbinding naar de Laekebeeklaan positief 

 verwachtingen wat gemengd, maar eensgezindheid over nood aan buitenterras, educatie, 
informatie 

Elia masten 

 Van de Elia masten is er niet zoveel last. Gebruiken als een voordeel, want masten dwingen 
om een open landschap te behouden.  

 het went, geluidsoverlast door snelweg en spoorweg is erger (vraag naar groenscherm of 
geluidsschermen)  

 geen prioritaire zorg 

Prioriteiten 

 Wandelpaden 
 Hermeandering Lotbeek (de Lotbeek is daar vroeger getrokken om water uit de Zenne op te 

vangen) 
 Rioleringswerken  
 De geluidsoverlast en visuele hinder van de R0 wordt als hoogste prioriteit benoemd. 
 Overstromingsrisico aanpakken: meerwaarde maar impact van overstromingen eerder 

beperkt doordat de woonomgeving op opgehoogd gebied is gebouwd? Maar wat brengt de 
toekomst? 

 Barrièrewerking van de R0 aanpakken: broekbrug veiliger maken? 



 Lotbeek in deelgebied waar het in Zenne samentakt: op tijd en grondig ruimen 
 Natte gronden: wat betekent dit voor de boeren als er meer vernatting is van de gronden? 

 

Kanskaarten 

 Lievelingsplekje 
 Momenteel langs kanaal voor openheid en rust (2x) 
 Fijn dorpsgevoel in Ruisbroek omwille van kleine kern (breidt niet uit zoals Halle) 
 Geen meer, vroeger "Wit huizeke", maar niet meer toegankelijk/begaanbaar (2x) 

 1 miljoen 

 geluids- en visuele overlast van de R0 en spoorweg 
 Ecoduct/Overkapping/Overtunnelen Ring 
 Ringweg rond Ruisbroek? Fabriekstraat trekt te veel doorgaand verkeer/moordweg 

voor fietsers. 
 Ruisbroek te dicht bevolkt  minder appartementsgebouwen en meer open ruimte 

creëren 
 Striktere en betere handhaving  op overtredingen en hogere boetes 
 Zwembad/zwemvijver 
 Jachthaven 
 een boerderij met lokale producten en als ontmoetingsruimte,  

 
 Wat als je terug een 10-jarige bent… 

 10 jarige vroeger: sjotten, verstoppertje, fietsen, zwemmen in kanaal en Laekebeek, 
jaren 70 autoloze zondagen, op straat spelen, knikkeren, kampen bouwen, vissen   

 Probleem: nu komen 10 jarigen niet meer buiten 
 Veel meer verkeer, buren kennen elkaar niet meer en dus geen sociale cohesie en 

controle op straat 
 Autoverkeer minderen en veiligere routes maken voor kinderen: Lotbeekpad en 

verbindingen zouden hier goed voor zijn. 
 

 

 


