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1. Trage Wegenwandeling op 18 oktober
Thema 'Wegen ontmoeten Beken'
Gezien het beperkt aantal toegelaten deelnemers per wandeling (15) wordt een extra
wandeling gepland om 13u30. Gidsen zullen zijn Hubert G., Walter Ottevaere (van
Natuurpunt) en Brigitte d'Haese (Gidsenbond).
2. Naamborden, stand van zaken
Regionaal Landschap Dijleland contacteert hun ontwerper om zo snel mogelijk tot een
definitief model van naambord te komen, gebaseerd op de ontwerpen van Erik H. en
conform gemaakt met de borden van de Trage Wegen.
We voorzien bij gelegenheid van de wandeling één prototype naambord aan te brengen aan
de Weesbeek in Geilroede. Mogelijk zal er een klaar zijn via RL Dijleland, indien niet maker
we er zelf een aan. De heemkring zal zelf instaan voor een (voorlopige) paal. De exacte
locatie wordt bepaald tijdens een proefwandeling op 3 oktober (HG, EH, Walter Ottevaere)
3. Voorstelling van de beken op de website van Campenholt
Erik H. plaatste korte teksten per beek op de website, deze zijn opgesteld door Hubert G. en
gehaald uit het artikel 'Betoverende Beken', mits enige inkorting en aanpassing.
Aan de leden van de vergadering wordt gevraagd de teksten na te lezen op 'toegankelijkheid
voor het brede publiek'.
4. Opmerkingen vanwege de Provincie via het Regionaal Landschap Dijleland
Na een telefoongesprek met Wim Aertsen van het RL is het bevestigd dat de subsidie van de
provincie is goedgekeurd zonder verdere voorwaarden.
De provincie suggereerde wel een aantal verduidelijkingen:
‐ Uitleg over de landschappelijke context "over de positie waar de bezoeker zich bevindt"
De vergadering en ook Wim Aertsen zijn het erover eens dat een dergelijke toelichting per
positie niet haalbaar is. We blijven bij het principe van een unieke QR‐code en algemene
informatie per beek.
Wel is het zo dat nu enkele type‐beekwandelingen worden uitgewerkt (of reeds bestaan),
waarbij wel meer gedetailleerde informatie kan worden voorzien, de eerste van deze
wandelingen dus op 18/10. Volgens HG zijn er zo'n vier of vijf interessante beek‐
wandelroutes, waarvan de Barebeekwandeling reeds uitgewerkt is door Natuurpunt en ook
de Silsomwandeling is reeds gedaan door de Heemkring.
‐ Wie coordineert het draaiboek en hoe wordt dit geïntegreerd in het project?
We stellen dat het draaiboek volop loopt. De volgende fasen zijn:
* Controle van de preselectie van de 'punten' gemaakt door HG. Sonia en Marijke engageren
zich om een terreincontrole te doen, foto's te maken en te evalueren hoe de naamborden
ter plekke moeten bevestigd worden. De Technische Dienst wordt daarbij te gepasten tijde
betrokken.

* Het aanbrengen van de platen heeft geen grote haast, liefst toch wel tegen de komende
lente of zomer.
HG zal een en ander verduidelijken ten behoeve van de provincie en RL.
5. Hugo S. heeft het over een oproep vanwege UGent: masterstudenten
publieksgeschiedenis zijn op zoek naar projecten om monumenten, landschappen, …te
ontsluiten via een route en digital storytelling via een app. Hij zal hen de heemkring
Campenholt en zijn diverse thema's voorstellen. Het bekenproject is er een van.

