Natuurprojecten 2014

Aankoop en inrichting van perceel in Broekbeekvallei (in te dienen als 2 aparte
natuurprojecten):
een perceel met oppervlakte van 82 a, grenzend aan de Broekbeek en via een nieuwe brug te
verbinden met gemeente eigendom, geeft mogelijkheid tot creëren van nieuwe wandellus en biedt
heel wat kansen naar natuurontwikkeling wegens de nabijheid van de oevers van de Broekbeek. Bij
de inrichting wordt extra aandacht geschonken aan de Dilbeekse koestersoorten: de ijsvogel, de
sleedoornpage, de eikelmuis, de steenuil. De aanleg wordt uitgeveord met de INL-ploeg van Pro
Natura samen met de plaatselijke scholen, natuureducatie in de praktijk.
Landschapszorg op meerdere locaties:
1) aanleg nieuwe houtkant in de boomgaard achter de kerk van Schepdaal en op de groene speelkoer
van de Klimop, de bestaande houtkant wordt terug gezet, en aagevld met nieuw bosplntsoen. Tevens
wordt een groene fietsenstalling gebouwd, een open afdak met groendak, de zijkanten zijn omheind
tegen diefstal maar worden beplant met klimop zodat een groene muur verschijnt.
2) aanleg nieuwe houtkant in weiland tegen kasteelpark La Motte, mogelijk in verre toekomst
uitbreiding van bestaande parking, maar houkant nu al aanplanten.

Pippezijpe wordt verder ingericht…
Natuur-en speelzone Pippezijpe wordt verder afgewerkt door aanplant van meerdere houtkante en
vogelbosjes. De toegang via het zwembad wordt uitnodigend gemaakt door in de berm een brede
trappenconstructie te maken die leidt naar een knusse, groene zithoek afgeschermd met houtkant en
hagen en natuurlijke zit- en hangelementen .Een bewuste keuze van de wijk om de leerlingen van de
laatste graad een vaste stek te geven die binnen de sociale controle van het zwembad valt. Na de
schooluren is de zithoek voor alle gebruikers van de natuurzone, bevindt zich vlakbij het zomerterras.
Aanleg van nieuw wandelpad naar de speeltuin toe, het huidige wandelpad in dolomiet spoelt steeds
uit wat de nodige opruimwerken meebrengt. In het bosje naar de Kaudenaardestraat toe worden de
steile hellingen vervangen door brede trapconstructies.

Advies milieuraad d.d. 10-12-2013:
Gunstig voor de ingediende natuurprojecten met oog voor de biodiversiteit in
functie van de Dilbeekse koestersoorten.
Met één uitzondering: de MAR adviseert de klimop op de fietsenstalling in
Schepdaal te vervangen door een andere inheemse klimplant zoals Clematis
Vitalba of een Lonicera peryclymenum

