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NIEUWE POEL IN SINT-ELOOISWIJK
Op zaterdag 1 juli jl. had de feestelijke opening plaats van
de heringerichte restweide, gelegen in de Sint-Elooiswijk en
palend aan de Kraaiveldweg.
Het gemeentebestuur is hiermee aan een meervoudige doel-
stelling tegemoet gekomen:

- aan een stukje weide werd een natuureducatieve waarde
gegeven

- de inwoners van de Sint-Elooiswijk kunnen nu via een
knuppelpad de Kraaiveldweg bereiken die aansluiting
geeft op de Jozef Vandenbosschestraat (busverbindin-
gen)

- het traject maakt eveneens deel uit van het gemeentelijk
Voetwegenknooppuntennetwerk waardoor de wande-
laar langs een zeer mooi traject de St.Barbarakapel kan
bezichtigen

In samenwerking met Econet Vlaams-Brabant werden de
volgende herinrichtingswerken uitgevoerd:

- aanleg van een poel rondom een beplanting bestaande
uit zwarte els

- aanleg van een knuppelpad in hout (robinia met
FSClabel)

- aanplant van een bessenrijk voedselbosje met kornoelje,
meidoorn en gelderse roos

- planten van een wilgenhut
- creëren van een zithoek bestaande uit een grasperk met

zitbank (robinia met FSC-label), een afsluiting uit 
wilgenvlechtwerk en een beplanting bestaande uit 
veldesdoorn, hazelaar en haagbeuk

- aanplanting van een haag met haagbeuk als afscheiding
met de aanpalende privé-eigendom.

Daarenboven werd de aanwezige beek geprofileerd en wer-
den de bestaande (schiet)wilgen geknot. Een rietveldje voor
de nazuivering van het water werd eveneens langs deze beek
aangelegd.
Teneinde dit heringerichte stukje restweide in de toekomst
zijn educatieve waarde te laten behouden, werd aan het
begin en het einde van het aangelegde pad een kindvriende-
lijke (kinderkoetsen kunnen er door) sluis aangebracht. Dit
belet de toegang met motorvoertuigen.
De kostprijs bedraagt €1.800 (exclusief werkuren).
De Milieuraad en de Voetwegencommissie werden zeer
nauw bij de realisatie van dit project betrokken.

In de toekomst zal Econet Vlaams-Brabant deze educatief
ingerichte restweide als volgt onderhouden:

- maandelijks maaien van het gras in de zithoek
- beheer van het overige deel als hooiweide (2x maaien

per jaar met afvoer) en dit ter bevordering van de
plantensoortenrijkdom.
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