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Verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
1. Trage wegenbeleid - knelpunten 
 

Schepen van Mobiliteit Koen Van Steenbrugge geeft een toelichting en standpunt van de 
gemeente over de trage wegen knelpuntenlijst. 
 
De inventaris van de trage wegen in Avelgem zal in december 2017 afgewerkt worden. Nadat 
dit in het college van burgemeester en schepenen (CBS) besproken werd zal er opnieuw een 
overleg met enkele vertegenwoordigers van de milieuraad, de landbouw en Natuurpunt zijn. 
 
Eind 2016 werden alle knelpunten van de trage wegen in de deelgemeenten gebundeld.  
 
In oktober 2017 werden de trage wegen van de deelgemeenten voorzien van een naambord. 
 
Sinds 2016 doet de technische dienst 4 keer per jaar een maaibeurt van de trage wegen waar 
nodig. 
 
Het oorspronkelijke doel van de inventaris van de trage wegen was om een alternatieve route  
voor het gebruik van de gewestweg te voorzien voor het fietsend schoolgaand verkeer. 
De gemeente ziet de trage wegen ook als wandeldoorsteekjes voor de omwonenden om te 
lopen of met de hond te gaan wandelen. 
 
Een overzicht van de knelpunten en de huidige stand van zaken: 
 
1. Sentier 16 en Sentier 18, Nieuwstraat-Vierschaarstraat, Waarmaarde:  

Het tracé voor S18 werd voorzien in een recent bouwproject. Het CBS stelt voor om S18 in 
te richten ipv S16, zoals ook voorzien op de ruilverkavelingsplannen 

 
2. Chemin 8, traject Rijtstraat-aansluiting zwaaikom Kerkhove:  

In november 2017 werd een brugje geplaatst.  
Het naambord wordt intussen ook geplaatst. 
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3. Chemin 7, Heye, Kerkhove: 
Het straatnaambord is geplaatst. Het bord aan de andere kant van de voetweg zal later 
geplaatst worden wanneer duidelijk is waar de voetweg precies zal uitkomen op de straat 
zelf. 
Momenteel is er een poort geplaatst die altijd open blijft. Er wordt gekeken om de voetweg 
te verplaatsen richting de Parochiebeek. Hiervoor moet de gemeente samenwerken met 
ANB. 
 

4. Sentier 31, Krevelstraat-Brugsesteenweg, Kerkhove: 
De gemeente wenst geen extra actie te ondernemen omdat dit geen meerwaarde geeft. 
 

5. Sentier 21, Krevelstraat-Koolbroek, Kerkhove: 
Aan de kant van Avelgem moet een afsluiting van een paardenweide verplaatst worden. Aan 
de kant Anzegem staan er 4 knotwilgen pal op de voetweg. De eigenaar is bereid om de 
wilgen te verwijderen zodat het wandeldoorsteekje gerealiseerd kan worden. 
De vraag rijst of het inrichten van dit onverhard paadje een meerwaarde is tegenover het 
verwijderen van deze 4 knotwilgen. De raad vindt van wel. 
 

6. Aansluiting Chemin 17 (Kerkhove) met verdwenen Sentier 61 (Elsegem); aansluiting 
Chemin 13 (Kerkhove) op verdwenen Sentier 62 (Elsegem); aansluiting sentier 26 
(Kerkhove) op verdwenen Sentier 65 (Elsegem). 
De C17 is een waardevolle verbinding om naar het jaagpad te gaan. Er is echter een 
missing link in Elsegem. 
De gemeente plant een overleg met het gemeentebestuur van Wortegem – Petegem om te 
zien wat hun visie is rond deze aansluitingen.  
 

7. Sentier 31, Sentier 13 en Sentier 27 (westkant kanaal, Bossuit) 
De gemeente wenst hier geen actie te ondernemen wegens obstructie door het kanaal 
Bossuit-Kortrijk. 
 

8. Sentier 30 en Sentier 33 (westkant van het kasteeldomein, Bossuit)  
De gemeente wenst hier geen actie te ondernemen daar er geen aansluiting is met de S33. 
 

9. Sentier 28 en Sentier 29: verbinding Bossuit-Moen 
De gemeente wenst hier geen verdere actie te ondernemen daar er geen verbinding is in 
Zwevegem (Moen) en er door het huidig bestuur ook niet zal worden op ingezet. 
 

10. Chemin 10 (Doorniksesteenweg-Smissestraat, Outrijve) 
De C10 is interessant in het kader van het mobiliteitsplan. De bestemming (fietsverbinding, 
wandelpad) ervan is nog niet bepaald. Voorlopig is er geen akkoord met de eigenaars.  
 

11. Chemin 9 (Groenstraat, Smissestraat-Oude Heesterstraat, Outrijve) 
De C9 loopt richting de Groenstraat. Dit is volledig eigendom van de gemeente. Deze wordt 
nog niet ingericht. De huidige situatie wordt voorlopig gedoogd.  
De gemeente wacht het standpunt van de provincie af betreffende de categorisering van de 
gracht. Indien deze als 2de categorie (provincie) wordt ingedeeld dan geldt de 5-meterstrook 
regel. 
 

12. Sentier 27 (Oude Heestertstraat-Smissestraat, Outrijve) 
Er is voorlopig geen doorbraak in dit dossier. 
 

13. Sentier 22 (Gentweg-Smissestraat, Outrijve) 
De eigenaar wenst geen afschaffing of verlegging en verwijst naar de geldige 
bouwvergunning. Dit is niet eenvoudig op te lossen. De S22 vormt geen functionele 
verbinding. Het kan wel gebruikt worden als wandellusje. 
 

14. Sentier 19 (Gentweg-Doorniksesteenweg, Outrijve) 
Dit is een minder interessante verbinding mits de C10 en C9 kunnen gerealiseerd worden. 
 

15. Chemin 3  (Smissestraat-Moenstraat, Outrijve) 
Dit is een minder interessante verbinding mits de C10 kan gerealiseerd worden. 
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2. Dag van de trage weg 
 

Op zondag 15 oktober 2017 namen een 130 tal personen deel aan de trage wegen wandeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurpunt laat weten dat men het stuk langs de Vuile Coupure, tussen de gewassen op het 
aangrenzende perceel en de Vuile Coupure, 2 weken voor de wandeling had gemaaid. De dag 
van de wandeling stelde men echter vast dat de gewassen verwijderd waren en het land verder 
was geploegd dan tot waar het akker komt. 
 
Voor de wandeling op 15 oktober 2017 had de gemeente een akkoord verkregen van Francis 
Moerman om eenmalig door zijn weide te stappen. 
Er is ook een overeenkomst dat de gemeente de oever zal herstellen en de trage weg (C54bis) 
daar zal inrichten. Er komt een nieuwe afsluiting langs de weide. 
 
Marc Bossuyt (Landbouwraad) merkt op dat er door bepaalde personen op eigen initiatief 
borden werden geplaatst als protest tegen het feit dat er op dit moment geen doorgang is via 
de weide.  
Op dit moment doorgang verlenen kan niet omwille van de veiligheid (dieren in de weide). 
 
De burgemeester heeft beslist dat omwille van de openbare veiligheid er voorlopig niemand 
door mag. 
 
Bart De Clercq (Natuurpunt) heeft een aantal foto’s meegebracht hoe op andere plaatsen een 
gelijkaardig probleem werd opgelost.  
 

Koen laat weten dat er met Francis Moerman werd overeengekomen om met een pomp te 
werken om de runderen te voorzien van drinken. 
 

3. Voordracht Milieuraad – Landbouwraad 
 
De Milieuraad heeft de traditie om samen met de Landbouwraad voordrachten te organiseren. 
 
De raad wordt gevraagd om voorstellen te geven van mogelijke onderwerpen. 
 
Koen stelt voor om de Vlaamse Bouwmeester Leo Vandenbroeck uit te nodigen. Hij heeft 
vernieuwende ideeën rond stedenbouw en om de open ruimte terug aan de natuur en de 
landbouw te geven. 
De leden vinden dit een goed idee.  
 
De gemeente zal initiatief nemen en Leo Vandenbroeck contacteren. 
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4. Zwaluwen 
 
Er wordt gemeld dat de gemeente kunstnesten heeft voor de huiszwaluw en de gierzwaluw. 
Geïnteresseerden kunnen gratis zo’n nestkast bij de gemeente bekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirk Libbrecht (Natuurpunt) geeft een toelichting rond zwaluwen. 
 
In Avelgem huizen twee belangrijke kolonies huiszwaluwen. Er is een kolonie aan het 
stationsgebouw en een kolonie aan de brug in Kerkhove. Verspreid zitten ze ook in onze 
centrumstraten waar ze op zomeravonden het mooie weer maken samen met de gierzwaluwen. 
 
De toenemende bebouwing in Vlaanderen zorgt ervoor dat zwaluwen vaak moeilijk 
bouwmateriaal voor hun nesten vinden.  
 
De laatste jaren zijn vanuit het Stadlandschap Leie en Schelde, de gemeente en Natuurpunt al 
inspanningen gedaan om de kolonies te beschermen onder andere door het voorzien van 
kunstnesten aan het stationsgebouw en de middenschool.  
 
De kolonie aan de brug in Kerkhove gaat de laatste jaren sterk achteruit. Dit komt onder andere 
door het schilderen van de brug waardoor de nesten niet meer blijven hangen en in het water 
vallen. In de lente van 2016 werd, om dit te voorkomen, op initiatief van Natuurpunt een 
hechtverbeteraar op de brug aangebracht zodat de kolonie kan blijven bestaan. 
 
Door de bouw van de woningen achter het station was de plaats waar de zwaluwen het nodige 
materiaal (modder/water) vonden voor de bouw van hun nesten verdwenen. Daarom werd in 
april 2017 door het stadlandschap op vraag van natuurpunt een wadi gegraven op het terrein 
naast het station. 
 
Met het oog op de restauratie van het stationsgebouw is het belangrijk dat er bij de werken 
aandacht wordt geschonken aan de zwaluwkolonie. Werken aan de dakgoot zouden gefaseerd 
verspreid moeten worden over een 3-tal jaar. Het gebruik van aangepaste materialen en ruwe 
verfbedekking is noodzakelijk. 
 
De zwaluwkolonie zal sowieso hinder ondervinden van de voorziene werken aan het 
stationsgebouw. Het plaatsen van een zwaluwhotel in de groene zone dichtbij de wadi die wordt 
voorzien naast het stationsgebouw kan hier een oplossing bieden.  
 
Vanuit de milieuraad vinden we het belangrijk om de unieke grote zwaluwkolonies in Avelgem te 
beschermen. De Milieuraad zal de aankoop en plaatsing van zo’n zwaluwhotel mee opnemen in 
haar advies naar het college van burgemeester en schepenen voor het budget 2018. 
 
Dirk laat nog weten dat er in juni 2018 opnieuw een zwaluwwandeling georganiseerd zal 
worden. 
 

Kunstnest huiszwaluw Gierzwaluwkast 

Zwaluwhotel 
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5. Dag van de Natuur 
 
Op zaterdag 18 november wordt er op de Dag van de Natuur opnieuw geboortegroen 
aangeplant voor de 110 kindjes geboren in 2016. 
 
Er wordt aangeplant op het voormalig voetbalveld in Kerkhove. Het vroegere voetbalveld 
behoort tot het waterwinningsgebied Avelgem – Waarmaarde – Kerkhove van De Watergroep, 
waar Agentschap Natuur en Bos de aanleg en het beheer van het groen doet.  
Met het verdwijnen van de voetbalactiviteiten ontstond bij het gemeentebestuur het idee om dit 
deel publiek toegankelijk te houden en om te vormen naar een natuureducatief project.  

 
Dit project wordt uitgewerkt in samenwerking met De Watergroep en het Agentschap Natuur en 
Bos.  
 
Op de Dag van de Natuur 2017 werden 12 maandbomen (2 boskersen, 2 fladderiepen, 1 
zomerlinde, 2 veldesdoorns, 2 zwarte elzen, 1 haagbeuk, 2 wintereiken) en 6 knotbomen (1 
Schietwilg, 1 Kraakwilg, 1 Haagbeuk, 1 Zomereik, 1 Zomerlinde en 1 Veldesdoorn) aangeplant. 
In de loop van de winter zullen duizenden struikjes geplant worden en eind 2018 worden 
nogmaals 12 maandbomen (1 zomerlinde, 3 ruwe berken, 2 lijsterbessen, 3 wilde appel, 3 wilde 
peer) als geboortegroen op het terrein aangeplant. 
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6. Verslag jaarlijks overleg waterbeheer 
 
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgend overleg. 
 
 

7. Overzicht ‘Bomen in Wijken’-actie 
 
Koen Van Steenbrugge geeft een overzicht van de bomen die worden aangeplant in de wijken 
(zie onderstaande tabel). 
 
BOOMEVOLUTIE 2017  (vaststelling op 12.11.2017) 
      
Plaats geveld lokaal 

vervangen 
compensatie 
uitgevoerd 

compensatie 
toekomst 

totaal geplant / 
te planten 

Oudenaardsesteenweg  73 38       
Op terrein v.d. De 
Watergroep 

    11     

Geboortebomen op De 
Watergroep (2017) 

      12   

Geboortebomen op De 
Watergroep (2018) 

      12   

Knotbomen op De 
Watergroep (2017) 

      6   

    38 11 30 79 
          waarvan 6 

bomen op 
overschot 

gecompenseerd 
            
Wijken en straat (De Ronde, 
Molendam, Ettenheimstraat, 
Stampkotstraat) 

135 75       

Korenstraat  1 0       
Geboortebomen 2016     6     
Op De Watergroep (afkomstig 
Krinkels)  

    15     

Knobbelstraat (afkomstig 
Krinkels)  

    8     

WZH      18     
WZH (meerstammige)      3     
Stationsomgeving (2018) 1     31   
Stationsomgeving 
meerstammig (2018) 

      7   

Sint-Amandswijk (2018)       13   
Nijverheidslaan (2018       24   
    75 50 75 200 
          waarvan 65 

bomen op 
overschot 

gecompenseerd 
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Vanuit de Milieuraad komt de vraag welke variëteit van de bomen er wordt aangeplant. Gaat dit 
om bomen die uitgroeien tot monumentale bomen of gaat het om een variëteit die klein blijft? 
Koen laat weten dat er voor de soortenkeuze gebruik wordt gemaakt van de info die ter 
beschikking wordt gesteld door de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen). Afhankelijk van de 
locatie wordt voor bepaalde soorten gekozen (straat t.o.v. open gebied). 
 
De gemeente is van plan om de bermen van het industriegebied als bloemrijke bermen in te 
richten door gebruik van bloemenmengsels.  
Er wordt opgemerkt dat hiervoor beter geopteerd wordt voor de mengsels van ecoflora 
(autochtoon, ecologisch maar duur) dan voor de mengsels die ter beschikking worden gesteld 
door de provincie. 
 

8. Subsidieaanvraag Natuurpunt 
 
Coupure Deweer is de laatste jaren uitgegroeid tot een plaats waar heel wat mensen (jong en 
oud) komen vertoeven. Er is echter niet veel zitinfrastructuur. Om hieraan tegemoet te komen 
zou Natuurpunt graag een boomstamzitbank plaatsen in de 2de boomgaard, dicht bij de Oude 
Schelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Natuurpunt heeft bij de Milieuraad een aanvraag voor subsidie ingediend voor de aankoop van 
een bank. 
 
De milieuraad beschikt echter niet meer over budgetten om nog subsidies te geven. Dit is ook 
niet het doel van het budget dat de raad jaarlijks krijgt van de gemeente. 
 
De Milieuraad zal wel het college van burgemeester en schepenen adviseren om hiervoor budget 
te voorzien. 
 
 

Boomstamzitbank 


