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Gete wordt mooiste plekje van hoegaarden
Bestrijding van watersnood in combinatie met recreatie en restauratie
Het gemeentebestuur waardeert, door een aantal opeenvolgende projecten,
de vallei van de Grote Gete op. De combinatie van waterbeheersing, waterzuivering, restauraties, recreatie en groenaanleg, maakt van de vallei ‘het
mooiste plekje van Hoegaarden’.

rechtstreeks af te leiden naar de Gete.
In een volgende fase, gekoppeld aan
de herinrichting van het kruispunt
Kloosterstraat-Klein Overlaar, wordt
de opvang van water vanuit de Lange
Grachtstraat geregeld.
Het gezelschap wandelde tot aan de
Kleine Molen (Celis) waar de overheid mee investeert in de restauratie
en het gebruiksklaar maken van de
moleninrichting om elektriciteit op te
wekken. Daarvoor is de Gete tijdelijk
omgelegd en de bedding langs de molen drooggelegd. Fietsers en wandelaars kunnen gebruik maken van een
vervangende brug. Via de nevengeul
zullen vissen zich stroomopwaarts
kunnen begeven.

Hier, achteraan De Polder, komt de nieuwste collector voor de opvang van
regenwater uit in de Grote Gete.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers
leidde mandatarissen en bestuursleden rond langs de diverse projecten
tussen De Polder en de Kleine Molen
tot aan de visvijver en de samenvloeiing van Gete en Paenhuysbeek. De
samenkomst aan De Polder (Kloosterstraat) geeft meteen de gelegenheid
om de toekomst van de gemeentelijke
gebouwen te bekijken. Nu maken o.a.
de technische dienst, de kinderopvang, Mariadal en Natuurpunt, ervan
gebruik.
Jean-Pïerre Taverniers: ‘We dienden
bij minister-president Kris Peeters
een dossier in voor subsidiëring als
‘brown fields’. Dat zijn te renoveren
oude industriezones. Concreet vra-

gen we de sloping van het achterste
gedeelte. Het dak is er slecht en een
herbestemming dringt zich op. In de
bruikbare gebouwen breidde kinderopvang Stekelbees recentelijk uit en
straks passen we de buitenspeelruimte
aan. In het voormalig OCMW-gebouw
zal Mariadal voor één jaar twee
klassen huiisvesten. Daarna gebruikt
jeugdhuis Paenhuys het gebouw, tijdens de duur van de herinrichting van
het gebouw aan de Stoopkensstraat.’
De voorbije maanden was Aquafin
werkzaam aan De Polder. Door het
baantje liep al een afvalwatercollector naar het zuiveringsstation. Nu
werd een collector aangelegd om het
regenwater hiervan af te koppelen en

In de buurt zien de wandelaars het
waterzuiveringstation (op de linkeroever) en het pompstation (rechteroever). Dat pompstation zal de komende
jaren afvalwater van Rommersom,
Outgaarden,… onder de Gete doorstuwen naar het zuiveringsstation.
De fietsroute op de oude spoorlijn
Tienen-Hoegaarden-Ramillies-Namen is een voltreffer. De gemeente
Hoegaarden plaatst straks een extra
infobord en creëert een schuilplaats
voor fietsers aan het vissershuisje. Na
de storm van juli was Interleuven op
de route in de weer om verschillende
omgewaaide bomen op te ruimen. Die
bleken slecht ingeworteld op oude
spoorweggrond. Ter info: de spoorlijn
ontstond in 1867 en de laatste reizigerstrein reed er in 1960. Goederenvervoer naar de suikerfabriek bleef

vers van de voormalige suikerfabriek
Grand Pont. Aan de rechterzijde vind
je bezinkingsvijvers van de al eerder
verdwenen suikerfabriek La Ghete.
Op deze laatste vijvers, nu eigendom
van de gemeente, is een vissersclub
actief. Rond de vijver loopt nu ook al
een pad. We gaan dat verbeteren en
maken, via een van de oude spoorwegbruggen, een verbinding met
de Kluisveldstraat en de Tuinen van
Hoegaarden.’

let goed van pas: ‘Daar loopt de Grote
Gete en hier aan de overzijde van het
fietspad vind je een kleinere waterloop
die vanuit Outgaarden komt. Neen,
het is niet de Kleine Gete. Dit is de
Paenhuysbeek die onder de rotonde
in Altenaken doorstroomt en kunstmatig is omgelegd om de vijvers van
de voormalige suikerfabriek heen. De
beek mondt uit in de Grote Gete ter
hoogte van de Grote Molen.’

Aan het vissershuisje, een oud seinwachtershuis, hangen de plannen
voor de omgeving uit. Het gebouwtje
wordt ingericht als clublokaal voor
de vissers. Rond de vijver komt een
pad in dolomiet. Dat de kleine spoorwegbrug wordt gerestaureerd wordt
geapprecieerd door experts in industriële archeologie die (zelfs in Brugge)
gelijkaardige nuttige constructies
zagen verdwijnen. De populieren
verdwijnen en worden vervangen door
streekeigen groen. De Paenhuysbeek
en de nevenloop van de Gete worden
heraangelegd om wateroverlast te
voorkomen.

Burgemeester Taverniers vult aan:
‘Dit is zowat het mooiste plekje van
Hoegaarden. En alles verwijst naar de
economische geschiedenis, die van
belang was voor onze grootouders en
ouders. In de richting Lummen zie je
links van de fietsroute een aantal vij-

Jean-Pierre Taverniers: ‘De huidige
installatie aan de Grote Molen voldoet
niet. Ze reageert niet automatisch in
noodsituaties. Daardoor gaat kostbare
tijd verloren. Bij hoog water moet
er meer water door de nevenloop
passeren. Daarom laten we oevers

De CD&V-groep ging op verkenning aan de Gete met vertrek aan De Polder.

langer bestaan maar in Hoegaarden
werden de rails opgebroken bij de
aanleg van de E40 in 1968-69.
In deze omgeving kwam, op gemeentegronden, een sportzone tot stand.
Tennifun en Hockey-in-Hoegaarden
(HiH) kregen er lokalen en speelvelden. De tennis wil er twee terreinen
bij aanleggen. HiH creëerde pas een
perfect kunstspeelveld. De gemeente
helpt met een erfpacht. Dit blijkt
een perfecte herbestemming van een
oude zandgroeve waarin ooit ons aller
huisvuil is gestort. Om het laatste stuk
van dat terrein te saneren wordt straks
de grond achteraan een meter diep afgegraven en gezeefd. Die strook geldt
als bufferzone tussen de sportterreinen
en de omgeving. Ze kan als speelbos
dienen.
Het is niet ver stappen tot aan het
‘station’. Daar kwam het containerpark tot stand en straks wordt,
als deel van de herinrichting van de
gewestweg, de oversteekplaats van
de fietsroute heraangelegd. Tevens
zal er een duidelijke verbinding
met Hoegaarden-centrum ontstaan
zodat langeafstandsfietsers horeca en
geschiedenis van onze gemeente niet
links (of rechts) kunnen laten liggen.
Hier komt de aardrijkskundige kennis
van CD&V-voorzitter Georges Stien4

De hockeyclub legde dit terrein aan op gemeentegronden aan de Zavelkuilstraat.
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Weetjes

Weetjes

* De gemeente laat een structuurplan
opstellen. Dat bepaalt de noden aan
woongebied, recreatie, bedrijventerreinen. De afbakening dient te gebeuren binnen van hogerhand opgelegde
maxima. Zo kan er voor bedrijven een
zone van vijf hectare bijkomen.

Dit oud spoorweggebouw wordt een trefpunt voor vissers en fietsers.

versterken en de doorstroming verbeteren. Tegelijk ontstaat een passage
voor de vissen. Door de verbetering
van de waterkwaliteit leeft er immers
opnieuw vis op de Gete, zowel in
Vlaanderen als in Wallonië. Voor dat
Geteproject werken de twee gewesten
samen. Sommigen twijfelen daaraan,
maar er zijn wel degelijk frequente
contacten. Hoegaarden was vorige
maand aanwezig toen koning Albert
Geldenaken bezocht en ik ben ook
jaarlijks te gast in Bevekom.’
De Gete-as kent een merkwaardige
opleving. De sluiting van de suikerfabrieken en de spoorlijn lieten een de-

solaat landschap na. De investeringen
van InBev op de beide sites deden de
streek opleven. En we mogen dromen
van een duik in een gezuiverde rivier,
een goede beheersing van noodsituaties, de samenwerking tussen de
gewesten op het vlak van recreatie…
Water blijkt in al zijn verschijningsvormen belangrijk voor Hoegaarden:
als energiebron in zowel de Kleine
als de Grote Molen, als recreatief
element, als dorstlesser uit de kraan,
als ingrediënt voor onze brouwers. Als
ruggengraat van het landschap van
Lummen tot Rommersom verwerft de
rivier de titel van ‘mooiste plekje van
Hoegaarden’.

* Door een automatische telling
wordt het verkeer op alle doorgangswegen in kaart gebracht. Op een
aantal cruciale plaatsen (Kauterhof,
Elst…) worden panelen geplaatst
met de opgave van het aantal
snelheidsovertredingen.
* In augustus werd voor de werkzaamheden aan de gewestweg
(inbegrepen twee schoolomgevingen)
kunnen de bouwvergunning gevraagd.
Nu volgt de aanbesteding. Om abnormale aanvoer van water door de
rioleringstelsel op te vangen worden,
als onderdeel van deze werken, nog
extra wachtbekkens aangelegd in het
Delleke en aan de Langegrachtstraat.
* Na de storm van juli zijn dossiers
ingezameld met het oog op de erkenning als natuurramp. De gemeente
verzamelde houtafval op een terrein in
Elst. Voor de opruiming van vernield
vlas werd een verzamelpunt in Aalst
aangeduid.
* Opnieuw waren er een aantal speelstraten, in de vakantiemaanden. Het
principe raak meer er meer bekend. Er
waren o.a. in Meldert en Outgaarden.

De restauratie van deze oude Getebrug maakt het natuurgebied toegankelijk.
jaargang 10 - nr. 4 - september - oktober 2010

* Hoegaardiers stonden nationaal in
de belangstelling: Tom Cool leidde
de circusanimatie tijdens Suikerrock
(Circusschool Salto), componistmuzikant Jeroen D’Hoe was met Paul
Michiels op tv één, zangeres Chaira
Borderslee veroverde het podium van
Voices, beeldend kunstenaar Johan
Creten was deze zomer te gast in het
Anhtwerpse Middelheim. Enz. Enz.
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Opleving van Dorpsfeesten en brouwersverleden

De jongste weken bewees de nieuwe
tentoonstellingszaal, de zaal Grand
Cru op de hoogste verdieping van het
gemeentehuis, alweer zijn nut. Meester Albert Guilluy toonde er pronkstukken uit zijn unieke verzameling
Hoegaards bierverleden. Een andere
Hoegaardier, Jef Rozenski, bracht er
de laureaten van de nationale fotowedstrijd Argus samen. Straks volgen de
foto’s van Michiel Hendrickx over de
Vlaamse rand.
Intussen heeft de Hollewegenjogging
zijn twintigste editie beleefd. Jaarlijks
wordt die bekroond met een massale
deelname van alle leeftijden. De lopers doen zowel de landschappen van
de gemeente als de brouwerijen eer
aan. In de mate dat ze daar oog voor

konden hebben, passeerden ze ook
de (gewezen) brouwershuizen op ons
Brouwleerpad. Dat is eerder ingewijd
en combineert geschiedenis met proeverij. In het Paenhuys leren amateurs
zelf brouwen.
Brouwerij Nieuwhuys presenteerde
op Hapje Tapje in Leuven de Blonde
Alpaïde en in Outgaarden pakte ze uit

met een eenmalig feestbier. Dat laatste
vormde een van de ingrediënten voor
het Dorpsfeest in de tuin van de pastorie. Dat is een uitstekende gelegenheid
om de samenhorigheid te bevorderen.
Meldert doet op dat vlak trouwens
niet onder: oude en nieuwe inwoners
troffen er elkaar op een smakelijk
Dorpsfeest in de Ermelindisstraat.

Op het Brouwleerpad: Marleen Lefevre, Willy Lambrechts, Bart Hendrix, Cyriel Vandermolen,
Jean-Pierre Taverniers, Godelieve Hardiquest, Albert Guilluy, Filip Havet.

Man in Meldert wordt honderd
Victor Myter uit Meldert (Begijnenblok) werd door het gemeentebestuur gehuldigd voor zijn 100-ste verjaardag. Dit gebeurde in aanwezigheid van naaste familie en vrienden.
Victor heeft lang in het bouwbedrijf Meeuwens in Klein Overlaar gewerkt.
Daardoor was een behoorlijke delegatie uit Overlaar aanwezig.
Voor schepen van bevolking
Hardiquest was het de vierde
100-jarige uit haar loopbaan,
maar wél de eerste man.

Elke dag een bericht op
hoegaarden.cdenv.be
Raadpleeg elke dag de website
van de lokale CD&V en verneem
waarom de burgemeester opdook op
een manifestatie in de buurgemeente
Bevekom, hoe bestuursleden een
zomeravondwandeling aanpakken,
welke burgers jubileren en welke
thema’s de politiezone deze maand
in de kijker stelt.
Zie hoegaarden.cdenv.be

Het Koninklijk Paleis had
naar goede gewoonte een
gesigneerde foto van het
koningspaar opgestuurd als
geschenk, die door de burgemeester werd overhandigd.
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‘Bier’ stond centraal bij verschillende gelegenheden de jongste weken
en dat niet enkel omdat Hoegaarden
deelnam aan de actie ‘Vlaanderen
Lekkerland’. Talrijk waren de vele
unieke festiviteiten voor eigen volk.
Geen wonder dat Will Tura (70)
op Voices zong: “Mooi. ’t Leven is
mooi.”

Georges Stienlet treedt aan als voorzitter
Georges Stienlet (Nerm) neemt de
functie van afdelingsvoorzitter van
CD&V-Hoegaarden op zich. Georges
was tot nu bestuurslid.
<foto Georges Stienlet>
Hij is dertig jaar actief in overheidsdienst en is momenteel adjunctkabinetschef bij minister Philippe
Muyters. Georges Stienlet treedt op
als beleidsadviseur inzake Begroting
en Financiën. Hij is onder andere ook
lid van de raad van bestuur van de
KU Leuven.
Hij woont twintig jaar in Hoegaarden
en is in zijn vrije tijd onder andere als
voorzitter actief in de verenigingen
voor neerhofdieren. Stienlet is ook
literair actief en is auteur van twee
historische romans.

VML viert 150ste jaar
De harmonie Vrije Muziekliefhebbers heeft er een feestelijk jaar opzitten naar aanleiding van de 150ste
verjaardag. Het concert ‘Exclusief’
(februari) onderstreepte nogmaals
welke kwaliteit, muzikaal en organisatorisch, de VML in huis heeft.
Nadien trad de formatie op op vier
plaatsen in deelgemeenten en trok de
bigband naar het woonzorgcentrum
Villa Hugardis.
Op zondag 14 november volgt om
16uur een academische zitting in
brouwerij De Kluis.
Op 14 november 1860 besliste de
Hoegaardse gemeenteraad tot de
oprichting van een muziekvereniging.
Vandaag, 150 jaar later, is de VML
het gevolg van deze belangrijke beslissing. Exact 150 jaar na de stichting werp de vereniging een blik naar
het verleden en de toekomst.

