Bekenwerkgroep 19 februari 2020
Hubert Gulinck, Erik Heymans, Sonia Van den Dries
1. De verzamelkaart wordt kritisch bekeken en enkele fouten en ontbrekende elementen
werden na de vergadering toegevoegd (kaartversie 14).
2. Deze kaart is in drie fasen opgebouwd:
‐ de kruising van wegen en beken gemarkeerd per beek
‐ markering van interessante (=goed bezoekbare) beek‐weg‐kruispunten (rode en groene
pijlen)
‐ hieruit een preselectie van plaatsen voor naamborden (groene pijlen & vetgedrukte
elementen in de rechterkolom in de kaart)
3. Samengevat hierbij een tabel met het aantal gepreselecteerde plaatsen per beek, met
verwijzing naar de kaart. Er wordt voorgesteld om per beek minstens 2 reserveplaten te
bestellen

Molenbeek (w):
Barebeek
Dodebeek
Brouwerijbeek
Beek
Bergbeek
Torfbroekleibeek
Keibeek
Weesbeek
Molenbeek (o)
Leibeek (Relst)
Langenbosbeek
Weisetterbeek
Listbeek
Gretsebeek
Reisembeek

aantal select.
4
2
4
1
1
1
2
4
11
8
2
3
8
1
1
1

nummers & locatie op kaart
nrs 1,2,3,4
nrs 5,6
nrs 8,10,12,14
nr 16
nr 17
nr 18
nrs 5,21
nrs 23,24,25,26
nrs 27,28,29,30,31,33,35,41,44,45,46
nrs 40,43,44,46,50,52,53,54
nrs 58,59
nrs 60,62,63
nrs 64,65,66,67,70,71,72,74
nr 37
nr 38
nr 39

totaal

54 + reserves

4. Erik heeft een ontwerp voor naamplaten gemaakt, in twee varianten. Er wordt
voorgesteld om deze hetzelfde formaat te geven als de naamborden van de trage wegen, of
iets groter.

5. Er werd een unieke QR code aangemaakt door Erik. De QR code verwijst reeds naar de nieuwe
webpagina http://www.campenholt.be/patrimonium‐wegen_ontmoeten_beken.php
Er zal via de QR‐code beknopte en aangepaste uitleg per beek aangeboden worden. Deze uitleg zal
grotendeels gebaseerd worden op het artikel "Betoverende Beken" uit het jaarboek 2019. Hubert zal
deze teksten voorbereiden en voor advies doorsturen naar Erik en Sonia.
6. Dit verslag en de verzamelkaart worden overgemaakt aan de gemeente voor goedkeuring van de
voorstellen.
7. Het is dan de bedoeling dat de kandidaat‐plaatsen bezocht worden samen met de technische
dienst, om een bestek op te maken van het aantal platen, de bevestigingswijze, de toegankelijkheid
van het terrein enz. Vervolgens de bestelling van de platen, de kalender voor de plaatsing van de
platen enz.

