
Burgerbudget - Loopomloop

Beschrijving
We stellen voor om een loopomloop aan te leggen in het Kasteelpark van Lembeek. Er zijn
veel enthousiaste lopers in de omgeving, zij lopen bijvoorbeeld regelmatig op het jaagpad
langs het kanaal. Om blessures te vermijden is het echter belangrijk om te kunnen lopen op
een zachtere, natuurlijke ondergrond. Het Kasteelpark van Lembeek biedt een uitstekende
locatie voor een natuurlijk loopparcours in een mooie omgeving. De nabijgelegen
verenigingen (Chiro Lembeek, TTC Lembeek, Judo Lembeek) en de school Sancta Maria
zouden hier ook gebruik van kunnen maken.
Als voorbeeld van dergelijke realisaties kijken we oa naar de Grote Weide achter het
Sint-Mariaziekenhuis en de Beemd in Huizingen.

Er is reeds een pad in het Kasteelpark dat hiervoor geschikt is, we stellen voor om dit pad
van ongeveer 1 km op te waarderen zodat dit een uitnodigend parcours vormt voor zowel de
beginnende sporter als de doorwinterde loper. Met een beperkte afstand van 1km is het een
uitgelezen traject voor een start-to-run-training of een sportieve activiteit met kinderen.

Het bestaande pad is momenteel te smal, ligt vol stenen en wortels en is op plaatsen
overwoekerd met planten. We stellen voor om dit pad opnieuw aan te leggen en een
bewegwijzering te voorzien.

Voor de aanleg van de loopomloop en de plaatsing van de bewegwijzering rekenen we op
de hulp van Stad Halle. Sport Vlaanderen kan hierbij een waardevolle partner zijn,
aangezien zij al investeringen doen om een netwerk van uniform, bewegwijzerde
loopomlopen in Vlaanderen te ontwikkelen. Het onderhoud van het Kasteelpark is reeds in
handen van Pro Natura, in samenwerking met Krinkels en het onderhoud van de loopomloop
zou hier dan deel van uitmaken.



Indien deze samenwerkingen realiseerbaar zijn, vragen we een budget van €30.000.
Dit budget omvat zowel de aanleg, het plaatsen van de signalisatie, het onderhoud en de
opening van het parcours.

Indien er geen ondersteuning mogelijk is van Sport Vlaanderen en de aanleg niet kan in
samenwerking met Stad Halle, rekenen we op €50000 euro voor dit project.

In een latere fase kan deze loopomloop nog uitgebreid worden in afstand, bijvoorbeeld langs
de Malakoff Toren aan de overzijde van het kanaal, of nog aangevuld met de inplanting van
een fit-o-meter, een Finse piste of een fin-o-funpark.


