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of paard van troje
voor de natuur in de Demervallei?

MethetSigmaplanwildewaterbeheerderDeVlaamseWaterweg
(vroeger:WaterwegenenZeekanaal–W&Z)dewaterafvoerterug
inovereenstemmingbrengenmethetnatuurbehoudinhetgebied.
Doordevroegererechttrekkingen,uitdiepingenindijkingvande
Demerverergerdebijhogeafvoerenhetoverstromingsgevaar
voorlaaggelegenwoongebieden.Deingrepenuitdejaren
1970-1980warentevensnefastvoordenatuurvandevochtige
valleigebiedenmetvooralproblemenvanverdrogingindezomer.
VoorhetnieuwewaterbeheerwerktedeVlaamseWaterweghet
SigmaplanuitmetmedewerkingvanhetAgentschapvoorNatuur
enBos.Bedoelingisdatdenatuurterugwordtingeschakeldin
hetwaterbeheerdoorhermeanderingvanderivierenherstelvan
denatuurlijkeoverstromingsgebieden.Ditzouookde(zomerse)
grondwaterstandentengoedekomen.Hierdoorkanookde
landschappelijkeaantrekkingskrachtsterkverhogen.
Mooieenambitieuzeplannen.Maarzalbijdeconcreteuitwerking
ervanhetnatuurherstelwerkelijkvolwaardigaanbodkomen?
Inwelkematezullendebestaandebelangengroepenvande
intensievelandbouwindevalleideconcreteuitwerkingnog

proberenomtebuigen?Eneenglobaleaanpakteherleidentot
eengesegmenteerdeaanpak?
DealertheidendeinzetvanNatuurpuntOost-Brabantzullenhéél
ergnodigzijnomtoteenaanpakeneenuitvoeringtekomendie
devalleialseenintegraalwatersysteembenaderenendieditook
bijelkemaatregelconcreetindepraktijkzullenbrengen.

voorstel voor een
nieuw Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan (RuP)
Omdevalleialsnatuurlijkeoverstromingszoneintekunnenrichten
eneenmeervolwaardignatuurstatuuttegeven,presenteerdehet
DepartementOmgevingvandeVlaamseoverheidafgelopenzomer
eeneerstevoorstelvan‘RuimtelijkUitvoeringsplan’.Dithoudteen
hertekeninginvanhetgewestplan,daterenduitdejaren‘70van
vorigeeeuw,metbetrekkingtoto.a.debestemmingennatuur,
landbouwenrecreatiegebied.Hetvoorliggendplaniszekereen
verdienstelijkepoging.Devoorgesteldeversterkingvanopen
ruimtebestemmingenendeoppervlaktenatuur-enbosgebied
(nogsteedsinuitvoeringvanhetondertussenvergeeldeRuimtelijk

Nog een laatste deel natuurlijke Demerloop tussen Langdorp en Rillaar, gered door actie van NPOB na de desastreuze overstromingen
van 1998, die het failliet van het ‘klassieke’ waterbeheer van rechttrekkingen en uitdiepingen heeft bewezen. Natuurpunt Oost-Brabant
pleit ervoor dat via het Sigmaplan de verloren landschappelijke en natuurwaarden zoveel mogelijk worden hersteld.
Foto Filip Meyermans
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StructuurplanVlaanderen…)zaldevrijwaringvandeDemervallei
beterondersteunenenhelpenafschermenvoorspeculatieve
activiteiten(bebouwing,ontginning)diehetnatuur-en
watersysteemverderaantasten.Wijhopendathiermeeeindelijk
eenhistorischeommekeerisingezetendathetecologisch-en
hydrologischherstelkanbeginnen.
Maarbeschermingvangebiedenvoormeernatuurdoetdepoppen
alsneldanseninVlaanderen,‘waarnatuurbelangrijkis,maartoch
liefstgeennatuuropdeeigengrond’.Daaromishetaankoopbeleid
vannatuurgebiedenzobelangrijk:pasdanisermeestalgeen
discussiemeeroverdenatuurbestemming.

Water- en natuursysteem ondeelbaar!
Devoorgesteldeversterkingenuitbreidingvande
natuurbestemmingeniszekereengoedezaak.Hetwater-
ennatuursysteemvandeDemervallei–envalleieninhet
algemeen–functionerenechteralséénsamenhangend
geheel.Natuurlijkheidzoueengegevenmoetenzijnvoorde
gansevalleienrichtinggevendmoetenzijnvoordevolledige
ruimtelijkeinrichtinglangsdeDemer.Daarombetreurenwij
hetgehanteerdeprincipevaneenzeerkunstmatigeopdeling
innatuur-enlandbouwgebieden.Daardoorkrijgjeterugeen
sterkindelengesegmenteerdevalleiennieteenvalleisysteem
alsééngeheel.Intoekomstiglandbouwgebiedbinnendevallei,
zelfsmetoverdrukvanzogenaamde‘natuurverweving’,heeft
natuurvangeenenkelejuridischegarantiemeervoorbehoudvan
natuurwaarden.Hierkunnengraslandenontwaterdenomgezet
wordennaarmaisakkers.Plaatsvoornatuurwordthiervolledig
inhandengelatenvande–meestalwisselvallige–vrijwilligheid
enexploitatievrijheidvandegebruikers.Nietvergetendathetnet
onderimpulsvandeintensievelandbouwwasdatindevoorbije
periodederechttrekkingvandeDemerendeverdrogingingang

werdengezet.Datheeftgeleidtothetveelvuldig‘scheuren’van
deoudebeemdenenbroekenomzeomtezettennaarbiologisch
dodeenoverbemestemaïsakkers.
Hetwater-enecologischsysteemvormteensamenhangendgeheel
envereistnetmeerjuridischegarantiesviahetbestemmingsplan
omdittevrijwaren.Indiezinbiedtdehuidigebestemmingophet
gewestplan(sinds1978)van‘agrarischgebiedmetecologische
waarde’nogsteedseenbeterebescherming.Dezeplanologische
categoriemaaktdeomzettingvanhistorischgraslandnaarakker–
integenstellingtotdeaanduiding‘landbouwgebiedmetoverdruk
natuurverweving’–wélvergunningplichtig.Quabescherming
vandegraslandenisdenieuwebestemmingdanookeen
achteruitgang.Toegegevendatdehandhavingvandewetgeving
inhetverledenveeltewensenheeftovergelaten.Maarhetis
tochnietomdatermisdrijvengebeuren,datmenderegelsmoet
afvoerenendeovertredingendanmaarlegaalmoetverklaren?!De
vroegereovertrederswordenzobeloond.
NatuurpuntOost-Brabantbetreurthetdoordelandbouwsector
naarvorengeschoven‘scheidingsmodel’.Wezijnuiteraard
realistischgenoegomtebeseffendatenkeleennatuurbestemming
garantiesinhoudtopvlakvanhetoptimaalecologischfunctioneren
vanveeldeelgebieden.
Maardefactovindtinvelevandie‘natuurgebieden’enookop
terreinenvanonzevereniging,nogeen‘verweven’landbouwplaats
metboerendieviaeenextensieverebedrijfsvoeringvanhooien
enseizoenbegrazingdealoudevochtigegraslandenvanbeemden
enbroekenmeeinstandhouden.Hetgroteverschilisdatopdeze
doorNatuurpuntbeheerdenatuurterreinenwezelfdedoelen
voornatuur,erfgoedenwaterkunnenbepalenentoezienopde
handhavingvandezevoorwaardenbijdegebruiksovereenkomst.
Datisheelwatandersdandepapierenbeschermingdieerinde
feitendikwijlsgeenis.

De beheerde natuurgebieden fungeren al langer als echte klimaatbuffers en zijn de plaatsen waar nog ruimte is -of terug is gerealiseerdvoor natuur en water. Aankoop en beheer van deze gebieden geeft achteraf ook de minste discussie voor de invulling van deze
maatschappelijke noden. Beeld: Demerbroeken te Scherpenheuvel-Zichem met achteraan Gallowayrunderen op droge ‘donk’.
Foto Rollin Verlinde (Vilda)
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Akkers en diep ontwaterd weiland tot tegen de uitgediepte en grotendeels rechtgetrokken rivier. Met de nu geplande opdeling tussen
percelen met intensieve landbouw en natuur in het natuurlijk overstromingsgebied komt het Sigmaplan niet tegemoet aan de principes
van een ‘robuuste’ vallei. In de strijd tegen klimaatsverandering, wateroverlast en verdroging hoort iedereen zijn verantwoordelijkheid
op te nemen. Foto Eric Malfait

De Demer van Werchter tot aarschot: te sterke
segmentering vallei
Ookandereontwikkelingenindevalleidruisenintegeneen
benaderingvandevalleialsééncomplexwatersysteem.Zo
kantNatuurpuntOost-Brabantzichtegenhetvoorstelomhet
woonuitbreidingsgebiedinWerchterverderaantesnijden.In
eentijddatgesprokenwordtvanonthardingenbetonstopzou
ditonbegrijpelijkzijn.Jezouditnogkunnenoverwegenals
compensatievoordeschrappingvanhetzeerongelukkiggelegen
weekendverblijfspark‘DeOlifant’tegendeoeversvandeDemer.
DegemeenteRotselaarpleiterzelfsvoorom‘DeOlifant’te
‘legaliseren’naar‘groenwoongebied’(lees:overtredersbelonen).
Endatterwijleroplossingenvlakbijliggen,nl.eenveelgunstiger
‘verplaatsing’buitenoverstromingsgebiedvandezeruimtelijke
blunderuithetverleden.Alsheterechtopaankomt,blijktdatvoor
gemeentennogsteedsuitsluitendméérwoongebiedertoedoet.
Betonstopindepraktijk:nognooitvangehoord!
NatuurpuntOost-BrabantbetreurtdatvoordeLaakvalleiin
Tremelodesamenhangvanhetnatuur-enwatersysteem
doorbrokenwordtdoor(teveel)aanduidingvan‘gewoon’
landbouwgebiedzonderenigeafstemmingmetnatuurenwater.
ZekervoordezoneaansluitendbijhetnatuurgebiedteTremeloVeldonkenhetreservaatproject‘Laekdal’ishetveellogischer
eneffectieverteopterenvooreensamenhangendi.p.v.een
versnipperdnatuurgebied.Minstenszouooklangsheendeloop
vandeganseLaakvanBetekomtotWerchtereenvoldoendebrede,
verbindendenatuurstructuurmoetenaangeduidworden.
DestrikteopdelingvanhetvalleigebiedtussenBetekom
enAarschotinzowelnatuur-alslandbouwgebiedinhet
reservaatproject‘Demerbeemden’vanNatuurpuntkunnenwij
omwillevandezelfderedenennietaanvaarden.Hoegajehierde
doorEuropaaangeduidewaardevolle‘overstromingsgraslanden’in
standhoudenterwijlopdezemaniertoekomstigeoverstromingen
structureelonmogelijkgemaaktworden?Overstromingendie
–toenzenogruimtekregenindevallei–doorderegelmatige
afzettingvantelkenseensnuifjerivierslibeenbijzonderewaarde
haddenvoordeproductievankwaliteitsvolhooi.Ookhiervoeren
weheelwatbeheeruitsamenmetsommigelandbouwers,maar
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daninfunctievannatuurdoelen.Allichtishetmetdeaanduiding
vangewoonlandbouwgebiedindezezonedeverdedigersvande
intensievelandbouwtedoenommeerafzetmogelijkheden(dump)
vanmestoverschottentecreëren.

van aarschot tot Diest, een gemengd verhaal
Hetaangeduidelandbouwgebied–zonderbeperkingvoor
hetscheurenvangraslanden–inLangdorpenRillaarisveel
tegrootbemetenenbevatzelfsgedeeltenzeerwaardevol
overstromingsgraslanddiemomenteelalsnatuurgebiedbeheerd
wordenenineigendomzijnvanNatuurpunt.Inditdeelgebied
werdendeafgelopenjarennogoeroudebeemden–opjuridisch
dubieuzewijzeenzonderdevereistevergunning–gescheurden
omgezetnaarintensievemaïsakker.Nuaanduidenalsgewoon
landbouwgebiedisdeovertredersbelonen.
Voorhetnatuurbehoudzijngradiëntenenovergangenvanlaag
naarietshogervanzeergrootbelang.Daaromisheteengemiste
kansdatderesterendenoggavehogergelegengrondenniet
inéénsamenhangendnatuurgeheelmetdevalleibeschermd
werden.Zekerwanneerdevalleimeerzalbenutwordenals
overstromingsgebiedzijnditnetdelaatstevluchtplaatsenvoor
heelwatdierentijdenshethoogwater!
Positiefishetvoorsteldatdeweekendzone‘Roebos’inhet
overstroombaargebiedvanhetDoodbroekteZichemnatuurgebied
zouworden.HierwerktdestadScherpenheuvel-Zichemwèl
meeaaneenconstructieveensociaalbegeleideoplossing.
PositiefiseveneensdatindedeelgemeenteAverbodehet
woonuitbreidingsgebiednabijdeMartensstraatgrotendeels
geschraptwordt.Ditgebiedvormteenbelangrijkebuffer
eninfiltratiegebiedvoorhetvangrondwaterzoafhankelijke
EuropeesHabitatgebiedVierkensbroek,eentopgebiedinhet
reservaatproject‘Demerbroeken’vanNatuurpunt.Hetvoorstelis
ditbuffergebiedomtezettennaaragrarisch-enbosgebied.Ook
terhoogtevanhetgelijkaardigekwelgebiedvan‘hetKraanrijk’
teMolenstedeishetpositiefdatderesterendeopen(lees:niet
volgebouwde)hogeregrondenmaximaalinéénsamenhangend
natuurgeheelmetdeDemervalleibestemdworden.
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voorontginningofuitbreidingsgrondvoorindustrieenbebouwing.
Ondertusseniserveelenthousiasmegekomenvoorhettoeristisch
verhaal.Terecht,enwezijnblijhieringehoordtezijn.Maarhet
moetduidelijkzijn:denieuweinteressevoorhettoeristischrecreatiefluikmaggeenaanleidinggevenomditluikvooruitte
schuivenendeanderetreineninhetstationtelatenstaan.

Water die over gans de (onbewoonde) vallei nog plaats krijgt
tijdens winterse overstromingen laat nog ruimte zowel voor enige
vorm van extensieve landbouw als voor natuur. Ontwaterde en
verdroogde landbouwgebieden en verzopen natuurgebieden
laten het landschap ontredderd achter. Dit zou ook de
belevingswaarde voor bewoners en bezoekers sterk aantasten.
Foto Achiel Feyaerts

en ondertussen…
HetSigmaplanvoordeDemervalleiiseenstevigwerkstuken
moeteenommekeerinluidenvoornatuur-enwaterbeheerin
deDemervallei.Eenreeksschoonheidsfouteninhetgedeelte
Langdorp,LaakvalleienDemerstroomafwaartsAarschot
zoudennogmoetenrechtgezetworden.Voorhetoverigezijn
veelvoorstellengoedonderbouwdennaarVlaamsenormen
vrijambitieus.Kanmoeilijkandersnabijna20jaarintensief
studiewerk,hetvoortdurendslalommentussenpolitiekeenandere
obstakelsennogeenaantaloverstromingentussendoor.Nunog
realisatiestevelde.Enbudgettenomdezeterealiseren...
Inhetrecenteverledenkwamhierookaleenduwtjevanuitde
EuropesenatuurfondsenvanhetLife-programma.Onlangswerden
deplannenvoordeaansluitingvaneeneersteoudemeander
tussenDiestenZichem,aandevoetvandeVinkenberg,uitgewerkt
envoorgesteldopeenburenwandeling.WiehetDemerverhaalal
langervolgt,weetdathetSigmaplanvoorsteltomdeDemerterug
metbijnaéénderdeteverlengendoordeheraansluitingvaneen
30-taloudebochtenofmeanders.
Ditheraansluiteniseenessentieelonderdeelvanhet
Demerherstel.Debeddingvandevroegeremeandersligtnogeen
stukhogerdanderechteenverdiepteDemer.Dooreendrempelte
plaatseninderechteloopwordthetwaterindezomeropeenveel
hogerniveaugehoudenwaardoordeDemerzijnomgevingminder
zal‘leegzuigen’.Deoudemeanderszijnnogzonderdijken.Bijhoog
waterkunnenvanhieruitdeomliggendelagevalleigrondenterug
overstromen.

treinen met verschillende snelheden?
DeverschillendetreinenvanhetSigmaplanmoeteninprincipe
samenvanstartgaan:hetwaterbeheer,hetnatuurbehoud,dezorg
voorheterfgoedendetoeristisch-recreatievetrein.Natuurpunt
Oost-Brabantwiltoeziendatdetreinennatuurbehoudenerfgoed
nietmetonoverbrugbarevertraginggaanrijdentenopzichte
vandetreinwaterbeheerendepolitieksympathieketoeristischrecreatievetrein.
Datiseenopdrachtdieweonszelfgevenvoordetoekomsten
wezullenhierperiodiekenbreedindepubliekeopinieover
rapporteren.
EengroenereenbiodiverseDemervalleihoudtzekereentroef
invoordetoeristisch-recreatievevalorisatievandestreek.Wij
warendeeerstenomhieroptewijzen,nogineenperiodedatalle
gemeentebesturendevalleizagenalswaardelozegrond,restgebied

Deafgelopenperiodegingechteralheelveelaandachtnaar
detoeristischeontwikkelingenontsluitingvanhetgebied.
Metpoortenenbakens.Metplannenvoorroutesenandere
infrastructuur.Hierwordenwelonmiddellijkmiddelenenmensen
tegenovergezet.VoorNatuurpuntOost-Brabantishetplanéén
enondeelbaarenmoetinelkefaseaandeviertreinentegelijk
gewerktworden.HetisgoeddatwealsNatuurpunt–methet
toegenomendraagvlakendesterkeledengroei–deoverhedenin
ditverkiezingsjaarhieraanherinneren.
Toerismeenrecreatiekunnenuiteraardookeenbedreiging
inhoudenvoornatuurenlandschapalsdedraagkrachtenhet
duurzaamgebruikoverschredenworden.Detoeristischeontsluiting
vandevalleimaggeenobstakelvormenvoorhethandhavenvan
denodigerustgebiedenvoordefaunaenmoetookderuimte
voordedynamiekvanderivierrespecteren.Deontwikkelingen
inpassingvandeinfrastructuuren(horeca)gelegenhedenmoeten
zodanigzijndatsamengaanmetnatuurontwikkelinggegarandeerd
is.

Enderealisatiesvoornatuur:mooiopdeplannen.Papieren
plannenzijnechterverduldig.Nureedsisduidelijkdatereen
discrepantieistussendeplannenendebereidheidofurgentie
vandeuitvoeringindepraktijk.Eenbekendzeer.Bijvoorbeeldook
inderuilverkavelingen.VoorNatuurpuntOost-Brabantzalditde
nagelzijnwaarwezullenblijvenopkloppen.Deplannenmoeten
gerealiseerdwordenalsééngeheel.Robuustevalleisystemenals
klimaatbufferenvoorbiodiversiteitmoetenwerkelijkheidworden.
Nietalleendigitaalofinfolders,maarophetterrein.Daarzullen
wedagdagelijksdeoverhedenopaansprekenenookbreedover
blijvencommuniceren.

verleiden doe je niet met een lege doos
Enkelhetaanbiedenvaneenbiodiversenattractieflandschap
enhetkoesteren,hetontwikkelingeneninstandhoudenvande
natuur,heterfgoedeneensamenhangendlandschapzalbezoekers
blijvendkunnenboeienvoordeDemervallei.Indiezinzijnwe
ergerustin.Denkendatmensen‘vanheindeenverre’afkomen
alsallesbijhetverfomfaaideoudeblijft,iswelheelergwishfull
thinking.Mensenproberentelokkennaareengrotendeelslege
doosisnognooitgelukt...
Natuurenlandschapalshefboomvoortoerismeenrecreatie.
Enomgekeerd.Daarzalhetopaankomen.Indatverhaalkan
enwilNatuurpuntOost-Brabant,RegionaleVerenigingNatuur
enLandschap,eenbelangrijkerolspelen.Omgebiedskennis,
inspiratieenprojectenaantereiken,meeboeiendeplekkente
creëren,toegankelijkheidmeeaftestemmenopdekwetsbaarheid
vangebieden,kijkplaatsenvoorbijzonderenatuur,landschapen
erfgoedterealiseren,eenondersteunendvrijwilligersnetwerkte
enthousiasmeren,meeeenstreekverhaaltemaken.
Benieuwdinhoeverredekansenvandelevenbrengenderivier
(inverschillendebetekenissen)eenitemzullenwordeninde
verkiezingsprogramma’svanonzeDemerstedenen-gemeenten.
Ookhierreikenwijdehand.
Demerwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale
Vereniging Natuur en Landschap.
Campagne Robuuste Valleisystemen voor
klimaatbuffering en versterking van biodiversiteit.
Aarschot, 15 januari 2018
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