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Demervallei eindelijk uit het slop?

Luc Vervoort
Er wordt al jarenlang nagedacht, gepraat, gezocht en geijverd om de problemen van periodieke overstromingen én verdroging in de
Demervallei tussen Diest en Werchter aan te pakken. Want beide euvels zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Door rechttrekkingen van
beken en de Demer zelf wordt het water te snel afgevoerd waardoor stroomafwaarts het risico op overstromingen verhoogt. Wanneer het
water dan weggetrokken is, daalt het grondwaterpeil in de uitgediepte Demer zo snel dat poelen, sloten en andere voorheen natte biotopen
een groot stuk van het jaar droogvallen. Dat heeft het leven gekost aan heel wat zeldzame fauna en ﬂora die de vallei vroeger rijk was en
veroorzaakt ook ongemakken voor de mensen. Het was onze vereniging die na de grote overstromingen van 1998 met het voorstel kwam
om de natuur terug zoveel mogelijk in te schakelen om overstromingen in woongebied te voorkomen. Met de klimaatverandering trouwens
een noodzaak, beseft men nu wel. Van de nood een deugd maken kan een veel boeiender, levendiger en aantrekkelijker valleilandschap doen
ontstaan. Een meerwaarde voor de mensen die er wonen en voor de mensen die er op bezoek komen.

Natte broeken = droge voeten
Bijdeoverstromingenvan1998enooknogdaarnableek
datonbewoondenattevalleigebiedendroogbleventerwijl
woongebiedeninDiest,ZichemenAarschotblankstonden.Om
ergertevoorkomenwerdenopdatmomentzelfseenpaarkeer
de–nognietlangvoordienaangelegde–dijkenvandeDemer
doorgestokenomhetrivierwaterindevallei(=winterbeddingvan
derivier)eenuitwegtegeven.Eenbewijsdatdeindijkinggeen
afdoendeenduurzameoplossingis.
Nadathetrivierwaterwasweggetrokken,daaldende
grondwaterpeilendrastisch.Oorzaak?DeDemerwasgemiddeld
1,5meterdieperkomenteliggendoordatmendegrondvoorde
aanlegvandedijkenuitderivierhadgehaald.Nochtanswaren
veelbroekgebiedenlangsdeDemer–zoalsdeDemerbroeken
tussenTestelt,ZichemenAverbode–allangeraangeduidals
natuurgebied.Zeverlorengaandewegheelwatfaunaenﬂora
doorhetuitsluitenvannatuurlijkeoverstromingenendegedaalde
(gemiddelde)grondwaterstand.Na1998klonkvanuitsteeds
meerhoekenkritiekophettotdantoegevoerde‘waterbeleid’.
UiteindelijkbeslistedebevoegdeVlaamseministertotdeopmaak
vaneenOntwikkelingsplanDemermetdeopdrachtomhet
waterbeheertelatensamensporenmethetnatuurbeleidinde
vallei.Velejarenlatereneenbergaanstudies,plannen,rapporten,
vergaderverslagenenintentieverklaringenrijker,gafdeVlaamse
regeringop23december2016haargoedkeuringaaneenintegrale
visievoordeDemervalleiendeLaaktussenDiestenWerchter.

Dezevisiezalgerealiseerdwordenbijdeuitvoeringvanhetzgn.
Sigmaplan,eenlanglopendprojectdatonsmoetbeschermen
tegenoverstromingenvanuitdeScheldeenhaarbijrivieren.

Slimme combinaties
Naastdebeschermingtegenoverstromingen,heeftdeinrichting
vandevalleitotdoeldenatuurenhetlandschapteherstellen
enteversterken.HiervoorkrijgtdeVlaamseregeringeen
duwtjevanuitdeEuropeserichtlijnenrondwaterennatuur,
zoalsdeKaderrichtlijnWaterendeVogel-enHabitatrichtlijn.
Dedoelstellingenrondteherstellenhabitatsenleefgebied
voorbeschermdesoortenwerdeneerderreedsvastgelegd
voordeDemervallei.Zonderhetherstelvaneenmeer
natuurlijkewaterhuishouding,ishetherstelofdeterugkeer
vandezesoortenuitgesloten.DeDemervalleibezitooknog
belangrijklandschappelijkencultuurhistorischerfgoeddat
indevoorbereidendestudiesgrondigisgeïnventariseerd.
VoorditpatrimoniumisdevalleidoordeVlaamseregering
erkendals‘ankerplaats’.Landschappelijkeingrepenzullendit
patrimoniummoetenontzienofversterken.Voordelandbouw
zoudenerstimulansenkomenvooreengebruikdatmeerin
overeenstemmingismetdevallei,b.v.hetherstelvangrasland
i.p.v.maïsteelt.EindelijkwordtookerkenddatdeLaakvalleivan
AarschottotTremelo,ooiteennevenstroomvandeDemer,deel
uitmaaktvanhethelewater-ennatuursysteemvandevallei.Ook
ditiseenoudstrijdpuntvanonzevereniging.
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kkevoort - Diest - Holsbeek - Lubbeek - Rotselaar - Scherpenheuvel-Zichem - Tielt-Winge - Tremelo
HetdoordeVlaamseregeringgekozenvoorkeursalternatief
heeftvolgensdemaatschappelijkekosten-batenanalyseeen
rendabiliteitdie31tot116miljoeneurokanbedragen.Ditdoorde
vermedenoverstromingsschade,debatenvannieuwenatuur-en
landschapontwikkelingendeverhoogdetoeristisch-recreatieve
waarde.
Reeds in de beginjaren nam onze
vereniging (toen ‘Regionale
Vereniging Natuur en Landschap)
het op voor de Demervallei en
was ze visionair inzake de troeven
die een rivier en een waterrijk
landschap kan bieden voor een
streek.

De Sigmaplannen concreet
HetnudoordeVlaamseregeringbevestigdevoorkeursalternatief
zouinovereenstemmingmethethuidigeSigmaplantegen2030
wordengerealiseerd.Devalleiwordtopgedeeldin8deelzones
diegefaseerdzullenaangepaktworden.Deeerstewerkenzouden
gebeurenindebuurtvandebelangrijkstenatuurgebieden,
tevensnogoverstromingsgebieden,zoalsdeDemerbroeken
tussenDiest,Testelt,AverbodeenMesselbroekendevallei
(metVorsdonkbroek)tussenAarschotenRotselaar.Hetisde
bedoelingomdeDemerterug(veel)langertemakendoorde(her)
inschakelingvaneen30-talvroegerafgesnedenmeanders(dezgn.
coupures).Terhoogtevandezenieuwe-oudemeanderszaleen
vastedrempelinderiviergeplaatstwordenzodathetwaterterug
doorde(veelminderdiepe)rivierkronkelkanvloeien.Indroge
periodenzaldeDemerdaardoor‘voller’blijvenindezomerzodat
zijhetomliggendegrondwaterminderaanzuigt.Bijhoogwater
echterkaneendeelvanhetrivierwateroverdedrempelheen
rechtdoorblijvenstromen.Bijheelhogewaterafvoerenkan
bovendieneendeelvanhetDemerwatervrijoverdeniet
ingedijkteoeversvandemeandersafvloeienrichtingdenatuurlijke
overstromingsgebieden.Berekendwerddatzoterugeen2000-tal
hectarenoverstromingsgebiedkunnenbenutwordentervrijwaring
vanlaaggelegenwoongebieden,goedvoor2miljoenkubiekemeter
extrawaterberging.Eeneersteproefprojectzalopkortetermijn
reedswordenopgestartdoordeheraansluitingvaneenoude
meanderinZichem,ditinhetkadervaneenEuropeesLife-project.
Wandel-enfietspadenzullenwordenaangepastaandenieuwe
situatiemetbehulpvanbruggetjesofomgeleidepaden.Sommige
vandezemeanderskunnen–dankzijhetzuiverderDemerwater–
zelfuitgroeientotnatuurpareltjesmetrietkragen,zandplatenen
holleenbolleoevers.Voorbroedendevogelszullendetracészo
wordenaangelegddaterook‘rustigehoeken’ontstaan.Eenveel
langereenkronkelenderivierzalhetzelfreinigendvermogenvan
deDemersterkverhogeneneenboostgevenaanhetwaterleven.
Zalnazovelejaren‘BigJump’-actiesinBetekomookhetzwemmen
inderivierterugtotdemogelijkhedengaanbehoren?
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roerdompenkwartelkoningterugkansenkrijgen.Maarookbever,
grotemodderkruiper,blauwborst,watersnip,grauweklauwier,
broekbossenenblauwgraslandenmoetenindeDemervallei
terugeenbeteroordvinden.Hetherstelvaneen‘normaler’
grondwaterpeilzalvoordezesoortenenhabitatsessentieel
zijn.Ookhetherstelvanaloudeoverstromingszonesisuiteraard
positief.
Erisechtereenmaar.‘Trop is te veel’enhetgeconcentreerd
bergenvanwatermassa’sintekleinenatuurgebiedenzaldietot
delaatstevierkantecentimeterblankzettenwaardoorergeen
vluchtplaatsenmeeroverblijvenvoordefaunaendemeeste
organismensimpelwegverdrinken.Vanuitdewatermassaslaanook
grotehoeveelhedenvervuildenvermestslibneerdiedevegetaties
doenverruigenendemeeste(bloem)plantendoenverdwijnen.
Ditscenarioisnietdenkbeeldigomdatdegrotedelenvanhet
natuurlijkvalleigebiedbuitendenatuurgebiedenomallerlei
redenennietmeerkunnenofmogenoverstromen.Menkiest
voorhetzoveelmogelijkopvangenvanoverstromingswaterinde
weinigenatuurgebiedenomlandbouwgrondenindevalleizolang
mogelijktevrijwaren.Nochtans,gedeeldesmartishalvesmart.
Eengroteroverstromingsgebiedgeefteenbeterespreidingvan
dewatermassawaardoorveelmindernegatieveeffectenkunnen
optreden.Veelbeterzouhetdaaromzijnomhetlandbouwgebruik
terugzoveelmogelijkinovereenstemmingtebrengenmethet
natuurlijkgegevenvaneenvallei.Winterseoverstromingenzijn
geenprobleemvoorgrasland.Aanakkerbouwdoenindevallei
isdaarentegenvragenomproblemen.Zowelomwillevanhet
regelmatigverlorengaanvanoogstenalsomwillevandedoor
degemeenschapoptehoestenschadeloosstellingen.Doorde
vannaturehogewaterstandenendegroteecologischewaardeis
eenvalleisowiesoaangewezenopeen‘verweven’gebruik,dus
landbouwdiezichinpastindevalleii.p.v.omgekeerd.Wekennen
momenteelzeergoeddenodenvanwaterennatuur,maarde
wensenvaneigenaarsengebruikerswegengewoonlijkzwaarder
door.Hetzalnuzaakzijndezezoveelmogelijkteverzoenen,
desnoodsookeendeeltevergoeden.Dekosten-batenanalyseis
duidelijk:optermijnwintdegemeenschapalsgeheeleralleen
maarbij.Dediscussieoverhetnieuwaftestemmenruimtegebruik
zaléénvandeeerstebelangrijketenemenhindernissenzijninde
realisatievandemooieplannen.

Aangepast grondgebruik met meer en betere
natuur?
HetSigmaplanzegtdeverzoeningtussenwater-ennatuurdoelen
tehelpenrealiseren.Onzeverenigingheeftzelfveeldenkwerkmee
verricht.HetisdebedoelingdatEuropeesbedreigdesoortenals
P. 14: Campagnebeeld bij de actie die mee de aanzet gaf tot een nieuwe visie
op de Demervallei: een vergelijking tussen de vroegere heel biodiverse vallei
(beeld links), de toenamalige (en deels nog huidige situatie) van de vervuilde
en rechtgetrokken Demer met overstromingen op ongewenste plaatsen (beeld
midden) en een mogelijk toekomstscenario met een herwaardering van de
Demervallei als landschap vol leven en een kans voor mensen van de streek.
Tekeningen Luc Nagels
Achtergrond: nog natuurlijk meanderende Demer tussen Langdorp en Rillaar.
Foto Luc Vervoort

Waterviolier in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot). Dit is een
prachtige waterplant die in de Demervallei erg te lijden heeft gehad van
het dalende grondwaterpeil omwille van de uitgediepte, rechtgetrokken
en ingedijkte Demer. Hopelijk komt daar nu snel verandering in.
Foto Luc Vervoort
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek
Natuurpunt Diest leeft
Eerste Natuurlijke Nieuwjaarsdrink in Dassenaarde

Natuurbeheer op het ‘trilveen’ in het Vierkensbroek tussen Averbode,
Zichem en Testelt. Door aankoop en aangepast beheer kon onze
vereniging afgelopen jaren toch heel wat biodiversiteit behouden en
herstellen in de Demervallei. Hopelijk kunnen deze waardevolle plekken
de kiemen zijn waar terug een aaneengesloten waterrijk landschap kan
uit groeien. Foto Luc Vervoort

Kans voor een streek
DeDemerheeftvanoudsherdeidentiteitvandestreek‘tussen
KempenenHageland’meebepaald.Debewoningende
menselijkeactiviteitenwareneropgericht.Nadegrootschalige
watervervuilingenverloederingvandevalleikeerdemenzicher
vanaf.Hettroebelewaterinhogedijkenzosnelmogelijknaarzee
sturenwashetcredo.Projectontwikkelaarslietenhunoogvallen
ophetopenvalleigebiedvoorindustrieterreinen,verkavelingenof
weekendparken.Natuurgebiedwerdbeschouwdalswaardeloze
grond.Nubegintmenmeerenmeerdewaardetezienvan
waterengroenvooreenstadenstreek.Nietalleenvoordezgn.
ecosysteemdienstenalsbeschermingtegenwateroverlastof
watervoorziening,maarookalsbijdrageaandelevenskwaliteit.
AarschotenDiestproberenzichterugnaardeDemerterichtenom
bewonersenbezoekersaantetrekken.Hetopenleggenvan(delen)
vandevroegeringebuisdeDemerteDiestspreektboekdelen.
Aankoop,inrichtingenbeheervannatuurgebiedenheeft
voormensendeoverweldigendenatuurprachtvandevallei
geopenbaard.Nietvoornietszijnwandelknooppunteninde
DemerbroekenofdeDoodeBemdeindeDijlevalleibijdemeest
belopentracésinVlaanderen.HetSigmaplanbiedtdekansom
deDemervalleiterugeensterkeidentiteittegevenalséénvan
demooisterivierlandschappeninVlaanderen.Ietswaardestreek
kanmeeuitpakkeneneennieuwedynamiekrondkanontplooien.
ZoalseerderookalgebeurdevoorderegiorondAverbodemet
hetdomeinDeMerode.OokdaarstonddeRegionaleVereniging
NatuurenLandschap,nuNatuurpuntOost-Brabant,meeaan
dewiegvanhetproject,alhoewelweinigenzichdatnog(willen)
herinneren.Deverenigingzetzichalvanbijhaarontstaaninde
’70erjareninomdeDemervalleitelatenzienalseenkansvoorde
streek.Enheeftopveelplaatsenzelfdehandschoenopgenomen.
Projectendieinhetbeginvaakoponbegripstuittenennualseen
meerwaardevoorstadengemeentewordenervaren.Hopelijk
krijgtdeoudedroomvaneenbruisendeDemervalleinuverder
gestalteviahetSigma-plan.Weblijvenwaakzaam,maarwillen
tezelfdertijdmeteenjeugdigedynamiekimpulsenblijvengeven
voor‘meerenbeterenatuurvooriedereen’.
Meer info over de NP gebieden van de Demervallei en
Demeractiviteiten:ziedewebsitesvandeNatuurpuntafdelingenlangsdeDemerenwww.vorsdonk.be
Meer info over het Sigma-project Demervallei:
www.sigmaplan.be/demervallei

DeafdelingDiestheeftnietdegewoonteeenaparte
nieuwjaarsreceptietegevenomdatwedatmeestal
combinerenmetonzejaarvergadering.Aangeziendealgemene
ledenvergaderingditjaarpasop12februariplaatsvindt,
hebbenwehalfjanuarideEersteNatuurlijkeNieuwjaarsdrink
georganiseerd.Eenheeltofconceptdatzeker25ledennaar
Dassenaardelokte.Dedrinkbegonom17uur.Opdatmoment
washetnoglichtinDassenaarde.Maaralsnelvieldeduisternis.
Omwarmteblijvenhaddenweenkelevuurkorven,enerwas
natuurlijkgenoegdrankenwatomteeten.Hetwaseenbijna
magischeervaringomopeenzeerdonkerewinteravondinde
natuurtezijn.Zodrajejeevenvanhetvuurverwijderde,stond
jeineenbijnaondoordringbarezwartenacht.Kijkendnaarhet
vuurenluisterendnaarhetgepraatvandeaanwezigenkonjeje
eveneenzaamvoelen,eenbuitenstaander.Maarzodrajeterug
staptenaarhetvuurwerdjemeteenweeropgenomeninde
groepenverdweendatgevoelalssneeuwvoordezon.
Hetwaseenheleleukeactiviteitdiezekervoorherhaling
vatbaaris.

Aan de slag in de natuur
WatNatuurpuntzospeciaalmaaktisdatdeorganisatiedrijft
opvrijwilligers.Hetzijniniedereafdelingdevrijwilligersdiede
activiteitenorganiseren,deelnemenaandeMilieuraad,leden
wervenenopveleanderemanierendehandenuitdemouwen
stekentenvoordelevandenatuur.
Eninveelafdelingenzijnhetookvrijwilligersdie(eendeelvan)
hetbeheeropzichnemen.ZoookinDiest.Wehebbeneenmooie
groepvrijwilligersdievrijweliederemaandinDassenaarde,
ophetGrootveldofopdeLazarijbergtevindenzijnommet
inzetvanalhunkrachtendenatuureenhandjetehelpen.We
verwijderenAmerikaansevogelkersenAmerikaanseeikommeer
lichtenruimtetemakeninonzebossenvoorinlandsebomen
zoalszomereik,vuilboom,hulst,lijsterbesenzoetekers.Ook
verwijderenwehooivanbloemrijkegraslandenomdevanoudsher
aanwezigevegetatieweerdekanstegevendekopoptesteken.
Innattehooilandengaathetdanvooralomdotterbloemen,gele
lis,pijptorkruidenveleanderesoorten.Indedrogerehooilanden
mikkenweopgrasklokje,zandblauwtje,reukgrasenveleandere
bloemendiezeeraantrekkelijkzijnvoorvlindersenbijen.Envoor
onzewandelaarsnatuurlijk.
Ookjijkuntdeeluitmakenvanhetteamdatzichalvelejareninzet
voordeDiestsenatuur.Iedereenwerktnaareigenkunnen,ende
bonusisdatweachterafnogevengezelligbabbelenmeteenpintje
ofeenglasfruitsap.

Midweekwandelingen Rotselaar

Beninksberg.
Foto Kevin Feytons

Hebjijhetookvaakzodrukinhet
weekend?Enhebjeindeweek
zinomeensﬂinkvandenatuurte
genieten?Danisditietsvoorjou!
Elketweededinsdagvan
demaandgenietenenkele
RotselaarseNatuurpuntersvan
eennatuurparelindebuurt.
Iedereeniswelkomommeeop
staptegaan.
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