op naar robuuste valleisystemen bi
NatuurpuntOost-Brabantneemtdekomendetweejarenhet publiek meenaargroteenkleinevalleienin
haarwerkingsgebied.Zokrijgtheteenbeeldvandereëletoestandophetterrein.Watzijndeknelpuntenen
dekansenomtoteenrobuustevalleitekomendienatuurenbiodiversiteitversterken
entegelijkertijdkandienenalsklimaatbuffer?

Demervallei
Dijle-enLeibeekvallei

Demer-enLaakvallei

Begijnenbeekvallei
GroeneVallei
HagelandseVallei

DijleinLeuven

Molenbeekvallei

Getevallei
Velpevallei

HoegaardseVallei
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en binnen natuurpunt oost-brabant
Hoe natuur terugkwam in de velpevallei
Zondag 15 april 2018, publiekswandeling bunsbeek

een robuust landschap en
een functionerend valleisysteem als klimaatbuffer

DeVelpemeandertnogsterkinditdeelvandeVelpevallei.De
oeverszijnernietkunstmatigverstevigdenbrokkelengeregeldaf.
Derivierkanernogvrijzijnganggaan.
ErisdoordeRegionaleVerenigingNatuurenLandschap(nuNPOB)
enlaterNatuurpuntVelpe-Meneinverschillendefaseseenharde
strijdgevoerdomdeVelpevalleitebeschermen.Indejaren70
en80vanvorigeeeuwzijnercontinuplannengeweestomde
Velpeoverhaarvolledigelooprechttetrekkenendeoeverste
stabiliseren.Dehelevalleizoudrooggetrokkenwordenenelk
perceelzoumoetenkunnenomgezetwordennaarakker.Het
isdankzijdeniet-aflatendeinzetvandetoenmaligeRegionale
VerenigingNatuurenLandschap,nuNatuurpuntOost-Brabant,dat
dezeplannenuiteindelijknietuitgevoerdzijn.Hetwasdehefboom
omeeneindetemakenaanhetsystematischrechttrekkenvan
bekentenbehoevevandedrainagevanlandbouwgrondenom
graslandenbetertekunnenomzettennaarakkers.
Later,bijdeopmaakdeplannenvoorderuilverkavelingVissenaken
isNatuurpuntVelpe-Meneonverdrotentussengekomenom
dieplannenbijtestellenenhetvalleikarakterongeschonden
tebehouden.Enheeftsterkgeijverd–enmetsucces–omde
tweeaanwezigekleinerereservaatjes,nl.dePaddepoelende
Rozendaalbeekvallei,uittebreidentoteenaaneensluitenden
duurzaamnatuurcomplex.Finaalwerdin2008bekomendat
binneneenblokvancirca70ha,verworvenentoegedeeldaan
Natuurpunt,deruilverkavelingeenvernatti
ngrealiseerde.De
KleineVelpewerdovereenafstandvanhonderdenmeters
gedempt,zodathetwaterzijnwegkonzoekendoordegraslanden
vanNatuurpuntomverderopweerindeKleineVelpeuittekomen.
Zoontstondeenzogenaamd‘doorstroommoeras’.
Indeboven-enmiddenloopvandeVelpevalleiheeftNatuurpunt
intusseneennetwerkvannatuurgebiedenuitgebouwd.Inde
bovenloopzijnditdecomplexenHazenberg-Molensteenen
Snoekengracht.Indemiddenloopzijndato.m.dePaddepoel,de
MiddenloopVelpevalleiendeRozendaalbeekvallei.Natuurpunt

verwierfenbeheerthiermeerdan140hanatuurgebied.Ookhet
AgentschapNatuurenBosheeftindezevalleiprachtigerealisaties.
Dezeaanpakvanwaterbeheerenhetrealiserenvaneen
klimaatbufferopdepercelenvanNatuurpuntindePaddepoel
heeftopviervlakkeneensterkemeerwaarde:hydrologisch,
ecologisch,recreatiefeneconomisch.
Devernatti
ngzorgtervoordat–doorhetwaterlangeropte
houdenineenuitgestrektweilandgebied–dekansverkleintdat
woonwijkenstroomafwaartszoalsbv.inHalenonderwaterlopen.
Waterbergingindevalleiversterktheteffectvandewachtbekkens
inMiskom,SchulenenWebbekom.Dezepositieveeffectenzagen
webijdezondvloedvan29juli2014endewolkbreukenvande
zomer2016.Dankzijdeenormehoeveelhedenwaterdietijdelijk
geborgenwerdenindenatuurgebiedenindeVelpevallei,werden
echtecatastrofesinGlabbeekvermeden.
Oprecreatiefvlakiseenwandelontsluitingmetmeerderelussen
gerealiseerddievertrekkenvanuithetlandschapscentrum‘De
Gors’inVissenaken(Metselstraat75).
OpecologischvlakisdePaddepoelenhetdoorstroommoeras
eenparadijsvoorwatervogels,amfibieën,libellenenspecifieke
vegetaties.Debiodiversiteitendenatuurwaardenzijner
spectaculairgestegen,mededankzijhetdoordachteherstelbeheer
binnendeNatuurpunt-gebieden.Ofhoedenatuurterugkwamin
deVelpevallei.
Entotslotzienwedatdewaterpartijenvandevernatti
ngbij
debuurtbewonersalszeerfraaienattractiefwordenervaren
endewoonkwaliteitverhogen.Bijelkhuisdatindebuurtte
koopaangebodenwordt,staatexpliciet‘hetuniekezicht’en‘de
nabijheidvaneenprachtignatuurgebied’vermeld.
WatindePaddepoelendeMiddenloopvandeVelpegerealiseerd
is,isnogmaareenaanzetineen(te)kleinsegmentvandevallei.
Maarhetgeeftweleenbeeldvanwateenrobuustevalleikan
betekenen.Datwillenwetonenaaneenbreedpubliek.
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op naar robuuste valleisystemen bi
een robuust valleisysteem
voor de Gete
Zondag 29 april 2018, linter

Focusactiviteit

TijdensdeWalkforNature2017Getevalleisteldenweonzevisie
‘Perspectief2042’voor(zieNatuurenLandschap2017/1:Walk
forNatureGetevallei,Linter,23april2017).Hierinformulerenwe
doelstellingenomdevalleinatuurendebiodiversiteitrobuustte
makenvoordeuitdagingenvandetoekomst.Deverenigingzette
zichhetafgelopenjaaropnieuwhardinvoorderealisatieophet
terrein.Omditprocesmeeeenduwtjeinderugtegeven,werken
vrijwilligersvanterplaatseeenprojectuitrondeenrobuust
valleisysteemvoordeGete,enditbinnendecursusnatuurgids
diezevolgeninHetVinne.Wewillendelokalebewoners,
beleidsmensen,gebruikersvandevallei,maareigenlijkiedereen,
overtuigenvanhetbelangvandit
project.
Op29april2018nemenwejetijdens
defocusactiviteitvanNatuurpunt
Linteropsleeptouwdoorde
Getevallei,eentochtvolbeleving
geleiddoorhetwater…
Water doet leven
Bekenenrivieren,maarook
kwelzonesennatuurlijke
overstromingen,bepalennietalleen
onslandschapenonzenatuur.Water
isookdévoorwaardeomleven
Weidebeekjuffer. Een soort mogelijktemaken.Zuiverwaterin
die afhankelijk is van zuiver bekenenrivierenzorgtvooreen
toenameinbiodiversiteit.Zois
water. De laatste jaren is
erdelaatstejareneenduidelijke
deze soort weer veel te
zien langs de oever van de toenamevandeweidebeekjuffer
langsdeGroteGete,eenindicatie
Grote Gete!
Water in beelden. Water kan bedreigend zijn, natuur kan wild
lijken. Water kan rustgevend zijn, natuur kan doen ontspannen.
Beelden kunnen spreken, krachtig of subtiel, duidelijk of verscholen.
Met beelden proberen we het heden te vangen, maar ze worden
haast onmiddellijk geschiedenis, terwijl de toekomst zich aanmeldt.
Ze worden steeds gevormd door de realiteit maar lijken soms meer
op een utopisch ideaal.

Broekbossen in de komgronden. Broekbossen die kunnen
overstromen, de ideale biotoop voor bevers?!
datdewaterkwaliteiteropvooruitisgegaan.Daarnaastmoethet
landschapzichwellenenvoorsommigewaterminnendesoorten.
Beversbijvoorbeeld,hebbeneenvoldoendehoogwaterpeilnodig
datdeingangvanhunholafschermt.Omhunburchttebouwen
enhetwaterpeilteregelen,zijnbomenlangsdewaterkant
onontbeerlijk.Tengevolgevandezelevenswijzehebbenbeversop
hunbeurtinvloedophetlandschapendenatuur.Beversworden
nietvoornietsalslandschapsarchitectenennatuurbeheerders
bestempeld.DeGetevalleibiedtinelkgevalvoldoenderuimteom
meerderepopulatiesbevertehuisvesten.
Nietenkeldenatuurheeftbelangbijzuiverwatereneengezonde
waterhuishouding.Ookwijmensenzijnerzeerafhankelijk
van.Deoverstromingenvan2016inLinterendedroge
periodesinhetvoorjaarvan2017warenfenomenendiewede
komendejarenallichtvakergaanmeemakenalsgevolgvande
klimaatveranderingen.Deeffectenoponsdagelijkselevenwaren
goedvoelbaar.
Water bepaalt ons leven
Waterkanonshetlevendanookheelmoeilijkmakenalswehaar
niet(terug)voldoendeplaatsgeven.Devoorbijeeeuweniserin
devalleieneenstrijdgevoerdtegenhetwater.Mensenwilden
hetwaterhunwilopleggen,tegendenatuurlijkeprocessenin.
Rivierenkunnennunietmeermeanderenofopeennatuurlijke
manieroverstromen,regenwaterkansteedsopminderplaatsen
hetgrondwateraanvullendoordathetversneldwordtafgevoerd
ofhetnietindebodemkandringen.Degevolgenvooronze
waterhuishoudingzijnlangzamerhanddramatisch.Hetbehalenvan
devooropgesteldenatuurdoelstellingeninonzenatuurgebieden
wordthierdoorsteedsmoeilijker.Natuurbeheerdersstaanvoor
eenzwareopdrachtomdebiodiversiteitinhungebiedente
maximaliseren.
Wemoetenopnieuwlerensamenlevenmetdenatuurendusook
metdenatuurlijkeprocessenvanhetwaterinonzevalleien.
Enofnatuurbelangrijkis!?Veelwoordenzijnhiertoenietnodig.
Voelenenbeleven,keeropkeerenmeerenmeer.
Tekst: Geert Motton, Tim Vanbeveren en Pieter-Jan Alles
Foto’s: Pieter-Jan Alles
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en binnen natuurpunt oost-brabant
vergeten (vallei)parels in
bierbeek: de bierbeekse
vallei
Zondag 13 mei 2018, bierbeek

Focusactiviteit

InBierbeekvormendevalleienvandeMolenbeekenhaarzijbeken
blauwgroeneadersdiezuurstofbrengenindegemeente.Het
brongebiedvandeMolenbeekligtopdegrensvanBoutersemen
Lubbeek(meto.m.dereservatenKoebosenSalveMater).Een
anderetakisdeMollendaalbeek/Bierbeeksebeekdieontspringt
inhetreservaatZwarteBosinhetgehuchtMollendaal.Deze
bekenzijndedragersvanhetlandschap,enzijnidentiteits-en
structuurbepalend.Zezijnvandaagnogaltijdalsgroeneaders
teonderscheidenenvormeneengroenetegenpoolvoorde
oprukkendeverstedelijkinginBierbeekzelfenvanuitdestad
Leuven.Deopenruimterondomisrelatiefgoedbewaardmaarstaat
welonderdruk.DezeBierbeeksevalleienmakendeeluitvanhet
Natura2000netwerkvanEuropesenatuurdieonderdeEuropese
Habitatrichtlijnvallen,waardoordebeschermingookvoorEuropa
prioritairis.
DeBierbeeksevalleienwerdeninhetgemeentelijkbeleidsteeds
aangeduidalsde‘GroeneT’enalsbelangrijkvoornatuur.Dat
alleszinszijndebeleidsintenties.Maardeverstedelijkingsdruk
opdesmallevalleienisdelaatstejarenenormtoegenomendoor
eensterkeverdichtinginBierbeek.Hetvormtdaaromeengrote
uitdagingvoorBierbeekomhetEuropeesNatura2000gebiedvan
deBierbeeksevalleientebewaren,endetoenemendedrukhierop
vanbebouwing,aanlegvaninfrastructuurendeomzetti
ngvan
natuurgebiednaarintensieveakkergebiedeneenhalttoeteroepen.
AlleenzokanditEuropeesnatuurgebiedinstandgehoudenworden
enkunnendezebeekvalleienhunfunctiesvoornatuurontwikkeling,
waterhuishoudingen-berging,erfgoedenzachterecreatieblijven
uitoefenen.Eenvalleiiseensamenhangendcomplexwaar
hetgeheelmeerisdanindividuelepercelen.Optermijnmoet
dezenatuurlijkestructuurvanBierbeekzichontwikkelentot
eengroteraaneengesloten,halfnatuurlijkvalleilandschapmet
rivierbegeleidendebossenincombinatiemetopen,nattenatuurin
degrasland-enmoerassfeer.Deleefbaarheidendeaantrekkelijkheid
vandegemeentekunneneralleenmaardoortoenemen.

NatuurpuntheeftbinnendezeBierbeekse
valleieneenreeksnatuurreservaten
inuitbouwenhooptdietekunnen
versterken.DatgeldtvoorZwarteBosbij
debronvandeMollendaalbeekmetde
voorVlaanderenzeerunieke,kalkrijke
schraleblauwgraslanden.Doorgoed
beheerzijndezeoptimaalontwikkeld
eneenvoorbeeldvaninvullingvaneen
Europeeshabitatgebied.Gezienhet
internationaalbelangvanZwarteBosen
denoodzaakomvoorzulkegraslanden
minimumarealenenoppervlaktesvoor
instandhoudingtevoorzien,werdhet
ZwarteBosendeBierbeeksevalleienmee
opgenomeninhetLifeproject‘Herstel
Schotteshof. Foto Rik Convents
HagelandseNatuur’vanNatuurpunt.
Dankzijditprojecthebbenwedehooilandenkunnenuitbreiden.
Stroomafwaartszijnerookperceleninbeheerterhoogtevande
BeekstraatendeRuisbroekstraatmetnatteschraalgraslanden,
moerasspirearuigtenenelzenbroekbosseninontwikkeling.Inhet
Rottebos(stroomafwaartsWilderhof)heefteenvernatti
nggezorgd
vooreenmozaïekvanelzenbroekbossen,riet-,moerasspirea-en
zeggenruigten.OokhierissindshetbeheerdoorNatuurpuntde
natuurendeinvullingvandeEuropesehabitatssterkverbeterd.
IndevalleivandeMolenbeekligtopdegrensvanLovenjoel
enPellenberghetdoorNatuurpuntbeheerdenatuurreservaat
Koebos-Langebos.OokditiseenparelvanEuropesenatuurmet
mooiehabitatsineengoedestaatvaninstandhouding,bestaande
uitnattekalkrijkeensoortenrijkeschraalgraslanden,mooie
elzenbroekbosseneneikenbossen.StroomafwaartshetKoebos,
inhetParkSalveMater,zijneenreekshooilandeneneendeel
vanhetparkmeteenbijzonderedendrologischeverzamelingin
beheerbijNatuurpunt.Datgeldtookvoorhetnatuurreservaat
Weterbeekmetprachtigedottergraslandenenbroekbossenlangs
degelijknamigebeekdieooktothethydrografischbekkenvande
Molenbeekbehoort.
Komditallesmeeontdekkenenervangenieten!Komkijkenhoe
NatuurpuntVelpe-Menehierwerktaandeuitbouw
vanrobuustevalleirijkaanbiodiversiteit,
tevensklimaatbuffer.

Zwarte Bos. Foto Jules Robijns
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op naar robuuste valleisystemen
leuven, de Dijle en de voer
Zondag 27 mei 2018, leuven

Focusactiviteit

een stad en haar rivieren, een haat-liefde
verhouding, een verhaal van geven en nemen.
DeDijleinLeuvenis,zoalsdetitelluidtvanhetmooieboekwerk
De Dijle in Leuven, een vloek en een zegen(*)inderdaadeen
tweesnijdendmes.Datwaszevroeger,endatiszenogaltijd.Talrijk
zijndegetuigenissenoverderivierdeDijle,desnelststromende
riviervanhetScheldebekken,enoverderijkdomdiezeaanbracht
indevormvanhaarenergie.Energiediegebruiktwerddoorde
watermolens.ErhebbeneropdeDijleooit17gestaantussen
deringmurenvandeoudekernstad.HetLeuvensHistorisch
Genootschapheeftereenhelekluifaanomuittezoekenwaarze
stondenenwatzededen.OokopdeVoerwarenerwatermolens
actief,wathetaantalmolensinkernstadLeuvennogeens
verhoogde.
Eventalrijkzijndegetuigenissenoverdeoverstromingendie
Leuvenhebbengeteisterdof,alshetnodigwas,Leuvenhebben
beschermdtijdensoorlogen,belegeringenenanderonheil.
Vroegerwerdenrivierenookgebruiktalsafvalvergaarbaken–
afvoer,endeDijleevenalsdeVoer,warendaargeenuitzondering
op.OnzegrootvaderskondennoggetuigendatdeDijle“rood
zagvanhetbloed”wanneerhetoudeslachthuis,gelegenaande
huidigeAmerikalei,haarafvalloosdeindeDijle.Indeindustriële
19deeeuwenbegin20steeeuwoverschreeddevervuilingalsnel
derecuperatiekrachtvanderivierenwaardoorzeopenriolen
werden.Voegdaaraantoedatbeidewaterlopenhunfunctie
alsenergieverstrekkerenalsverkeers-entransportweghadden
verloren.
Hettoenmaligeantwoordisbekend,derivierenwerdenoverwelfd
omdestankaftesluitenenookomplaatstewinneninhet
stadscentrum.InLeuvenheeftzichdatdoorgezettoteinde
vandejaren’50vandevorigeeeuw.
Indiensommigehandelarenhunzin
haddengekregen,zoutotindejaren
’70nogmeerDijlezijnoverwelfdomde
bijgekomenruimtetekunnengebruiken
alsparkeerplaats.O.a.hettoenemende
milieubewustzijnvandiejarenheeftdaar
eenstokjevoorgestoken.

•Tenderde:hetverhogen
vandeaantrekkelijkheid
dieeenrivieraaneen
stadverleent.
•Tenvierde:eenopen
riviermetnatuurlijke
oeversheefteengrotere
buffercapaciteitom
extremerewaterstanden
aantekunnen.En
lastbutnotleast,de
herborenmogelijkheid
omdestroomsnelheid
vanderivierte
gebruiken,nunietvoor
hetmalenmaarwel
voordeopwekkingvan
elektriciteit.
VoordeVoergelden
Open Dijle in Leuven. Foto Vincent D’Haese
aldezeopgesomde
argumentennogveel
sterker,wanthaarziejenauwelijksopduikenindebinnenstad.
Dezeredenenhebbenvoortdurendaankrachtgewonnenwantde
biodiversiteitscrisisblijfttoenemen,deklimaatwijzigingdreigtonze
stedenonleefbaartemakenenhernieuwbareenergieismeerdan
ooitnodig.
De Dijle levend door leuven special
Hetisintussenaleenstevigetraditie:iederjaarrondeindmei
leidenNatuurpuntLeuvenenhetLeuvensHistorischGenootschap
jeindestadrondmethistorischeennatuurweetjes.Tijdensde
wandelingvolgenwedeVoerwaarzeonzestadbinnenstroomt.
(*)Justin La Rivière et al.,DeDijleinLeuven,eenvloeken
eenzegen.Eenrelaasvanmeerdan120jaarwaterbeheersing
1891-2014.UitgavevandeVlaamseMilieumaatschappij.
Viainternet:uitgave01-06-2015,zie:https://www.vmm.be/
publicaties/de-dijle-in-leuven-een-vloek-of-een-zegen

Endatnatuur-enmilieubewustzijn
zettezichdoor.Wantin1999,nureeds
19jaargeleden,heefthettoenmalige
bestuurvanNatuurpuntLeuven(toennog
NatuurreservatenLeuven)hetplanopgevat
omietstedoenronddeDijle.Hetinitiatief
‘DeDijlelevenddoorLeuven’,wasgeboren.
Daarwarengoederedenenvoor.DeDijleen
deVoerwerdenproperder.Deoverwelving
vandeDijlebeletteverschillendefuncties
vaneengezonderivier.
•Teneerste:demigratievandiverse
soorteninhetwaterenlangshaaroevers.
•Tentweede:hetafkoelingseffectvanopen
water.
Molen van Kasteel van Arenberg.
Foto Yves Vanden Bosch
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