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1. Stand van zaken. Het gemeentebestuur heeft het project goedgekeurd. Het Regionaal
Landschap Dijleland heeft een subsidie‐aanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams‐Brabant
voor de naamplaten, onder de titel 'Wegen ontmoeten Beken'.
Volgens Gerry heeft deze aanvraag een zeer goede kans. Voor de gemeente zou het
uiteindelijk financieel een nul‐operatie worden. De technische dienst van de gemeente zou
zelf instaan voor de plaatsing van de borden. Een 50‐tal naamborden moet zeker haalbaar
zijn in een eerste fase.
Trage Wegen vzw en Natuurpunt werden ook betrokken bij het project.
2. De 'Dag van de Trage Weg' op 18 oktober zou de publieke ouverture zijn van het project.
Bij die gelegenheid wordt een wandeling georganiseerd langs beken en trage wegen. Hubert
zal de komende weken twee alternatieve wandelingen van ongeveer 6 km voorbereiden, de
ene meer in het noorden van de gemeente (Dodebeek, monding van drie beken nabij de
Meerbeekse Hoek), de andere in de omgeving Ter Balkt, Wilder, Relst (Reisembeek,
Molenbeek, Weesbeek). We kiezen hieruit finaal 1 wandeling die geleid worden door 2
gidsen: 2 beperkte groepen van max. 20 personen elk, vertrekkend met 1 uur verschil,
tijdens de namiddag, eindigend in een drankgelegenheid, alles nog onder conditie van
eventuele aangepaste corona‐richtlijnen. Inschrijving op voorhand. Marijke zorgt voor
versterkingsapparatuur voor de gidsen.
3. De vormgeving van het naambord wordt opnieuw besproken. Steven Clays van Trage
Wegen vzw maakte eerder al enkele suggesties bij het voorontwerp door Erik, om het meer
te doen passen bij het model van de Trage Wegen.
Volgens ons moet de unieke QR‐code zeker in het bord geïntegreerd worden. Ook stellen we
voor dat onder de officiële naam (VHA) ook een eventuele alternatieve of historische naam
van de beek vermeld wordt in aangepast lettertype. Dit helpt ook de vele Leibeken en 2
Molenbeken ter plekke beter te identificeren. 'Gemeente Kampenhout' wordt geplaatst
boven rechts in het kader, net zoals bij de platen van de Trage Wegen. We pleiten ervoor het
aantal logo's en andere randinformatie op de platen zoveel mogelijk te beperken.
4. Via de QR‐code komt met op de website waarin men snel informatie kan vinden over de
beek via haar naam (& nevennamen). De uitleg (een tiental regels per beek) zal gehaald
worden uit het artikel van Hubert in het jaarboek 2019.
5. Op basis van de inventarisatie door Hubert hebben we al een idee over de exacte plaats
en de manier van plaatsing (paal, balustrade,...), maar dit moet toch nog plek per plek
definitief vastgelegd worden.

6. Het is onwaarschijnlijk dat de naamborden klaar zullen zijn tegen 18 oktober. Op die dag
kan wel minstens één voorlopig exemplaar worden aangemaakt, volgens het finaal
voorgestelde model.
7. Marijke stelt voor om op basis van de verzamelde informatie en de teksten een folder
samen te stellen en een publiek informatiebord.
8. Zo vlug mogelijk zullen er een aangepast voorstel van naamborden (Erik) en een voorstel
voor twee wandelroutes (Hubert) nagestuurd worden.

