Robuuste valleisystemen

voor versterking biodiversiteit en klimaatbuffering

NatuurpuntOost-Brabantheeftophetsymposiumvan18februari2017dezethematiekopdeagenda
gezet.Sindsdienhebbenwesamenmetdeafdelingenvoor2018-2019eencampagnegelanceerd.We
werkeneenvisievoordevalleienuit,ontwikkeleneententoonstelling,planneneenhelereeksthematische
focusactiviteitenvoorhetgrotepubliekenvoorzieneenvormingvooronzevrijwilligemedewerkers.
DetentoonstellingmetdefoldersenhetactieprogrammastellenwevooroponsjaarlijksNPOB-symposium
vanzaterdag24februari2018.Netalsvorigjaarzulleneenpaarspraakmakersditthemaendeaanpakvan
deachteruitgangvandebiodiversiteitbehandelen.

Wat goed is voor de natuur,
is goed voor de klimaatbuffering
Inhetalgemeenzorgtmeernatuuronderdevormvanplantengroei
enmeerruimtevoornatuurinhetalgemeenvoormeerabsorptie
inhetplantensysteem,meerinfiltratievanwaterindebodem,
enduseenafremmenvandewaterafvoerendeopnamevanhet
neerslagwaterindewatercyclus.Ditintegenstellingtotdedirecte
ensnelleafvoerinhetstedelijkengebetonneerdgebied,enin
deintensiefbewerktelandbouwgrondenmetsterkedrainage
enomvormingvanslotenenbekentotafvoerkanalen.Dank
zijdeverdampingheeftplantengroeieenregulerendeffectop
hetlokaalklimaat.Tijdensperiodesvangrotewarmtezorgthet
voorverkoeling.Eengebieddatnietgenoegkanverdampen
zalduskwetsbaarderzijnvoordeeffectenvaneenhittegolf.
Stedelijkegebiedenengrootschaligelandbouwgebiedenwarmer
snellerensterkeropdangebiedenmetbossenenmoerassen
ofnattegraslanden.Dezehitte-eilandenendehittestress
leidentotgewasschademaarooktotnegatieveeffectenopde
volksgezondheidenhetwelbevindenvandemenseninstedelijk
gebied.Dedringendeboodschapluidtdus:zetopalleniveaus,van
debuurt,degemeente,deprovincietothetVlaamsgewest,inop
vergroeningenmeernatuurelementen.Vanbossenenmoerassen
isookgenoegzaamgewetendatzekoolstofvastleggenendus
beschermingbiedentegendeklimaatverandering.

Grote winsten voor biodiversiteit en
klimaatbuffering te behalen in de valleien

Dathoudtindatderivierenterugmogenmeanderenenopnieuw
overstromenindenatuurlijkeoverstromingsgebieden.Nietopéén
geïsoleerdperceelmaarvalleibreed,zoalsvroegergebeurdevoor
zewerdeningedijkt,rechtgetrokkenof‘genormaliseerd’.Geefdus
ruimteaanderiviermethetwegnemenvandeindijking,door
hermeanderingen‘Renaturierung’enbeperkdewaterberging
niettotkunstmatigeopvangbekkensdienatuurvernietigendzijn.
Bevorderderetentie,infiltratieenopnameinhetwatersysteem
doorhetongedaanmakenvankunstmatigedraineringendiepe
ontwateringendooreenactiefonthardingsbeleidookbuiten
devallei.Hersteldenatteenvochtigegraslandenenkwelzones
indeboven-enmiddenloopvandevallei,herstelookde
benedenstroomsemoerassenenrivierhabitats.
Klimaatbufferingennatuurontwikkelinggaanhierhandinhand.
Datvraagtomeengedurfdeaanpakvannatuurontwikkelingin
devalleien,eenaanpakdiesteedsdringenderwordtnuookde
klimaatveranderingzichdoorzet.
Dezeaanpakgaatuitvandevalleialseensamenhangendsysteem
enzorgtervoordatheleriviersystementerugwerken.Datonze
valleienopnieuwinstaatzijnomwatertebergenendeafvoer
vanwatertevertragentijdensperiodenvanextremeneerslag.
Daardoorkrijgjeeenafvlakkingvandepiekdebieten,endus
vanhetoverstromingsrisico.Devalleienmetnattegraslanden,
moerassenenmoerasbossenhebbeneennatuurlijkesponsfunctie
enlevereninuitgesteldrelaisbenedenstroomswaterinperioden
vandroogte.Zeleverenookeenbijdrageaandezuiveringvan
grond-enoppervlaktewater(endusaandrinkwater).Natuurherstel
opsysteemniveauennietenkelopperceelniveauindevalleien
verhoogtdebiodiversiteitspectaculair:velesoortenkrijgenterug
overlevingskansenofwetenzichopnieuwtevestigen.Entenslotte:
natuurrijkevalleicomplexenverhogendeaantrekkelijkheidvanhet
landschapenvormeneentroefvoordezachterecreatie.Eenhele
reeksecosysteemdienstendiewordengeleverd.Nietsdanwinst
dus.

Foto Marc Op de Weerdt

Demeestewinsteninhetmilderenenopvangenvan
deklimaatveranderingenliggeninnatuurherstelen
natuurontwikkelinginonzevalleienendezetebeschouwen,niet
alseenpatchworkvanbestemmingen,maaralseensamenhangend
geheel.Robuustevalleiendus,waarruimtegegevenwordtaande
rivierenderivieroverheelhetcomplexperiodiekbuitendeoevers
kantreden.Ruimtegevenaanderivierissynoniemvanruimte

gevenaannatuurenbiodiversiteitsherstel,enbetekentinditgeval
hetherstellenvandenatuurlijkewaterhuishouding.

Aronst Hoek, groots waterrijk natuur.gebied in de Getevallei. Foto Marc Op de Weerdt
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Middenloop Velpevallei/Paddepoel: doorstroommoeras. Foto Pieter-Jan Alles

Geen patchwork van versnipperde
percelen en strijdige functies in de vallei.
een totaalaanpak is absoluut nodig
Devalleienkunnenhunecosysteemdienstenmaarleveren
alsdevalleialseengeheelwordtbeschouwdennietalseen
patchworkvanversnipperdepercelenmettegenstrijdige
functies.Wanneerakkersofbebouwingeencomplexvan
valleigraslandendoorsnijden,zalerdirectweerstandontstaan
voorvalleibredeperiodiekewaterberging.Jekannietopéén
perceeldewaterhuishoudingherstellenenophetaangrenzend
perceeldiepeontwateringsgrachtenmakenofbehouden.Het
herstelvanhetwatersysteemindevalleienomdepiekdebieten
metoverstromingeninhetbebouwdgebiedtevermijden,ismaar
mogelijkalsjedevalleibenadertalseensamenhangendsysteem.
Hetpleidooivoormeerwaterbergingmagerniettoeleidendat
enkeldehuidigenatuurgebiedenindevalleienmoetendienen
alsgoedkopeopvangbekkens.Doordeconcentratievandeze
‘gedoogde’overstromingsgebiedenindevalleieneneengebrek
aaneenanti-erosiebeleidstromenvandaagbijhevigeregenval
-zoalswediegekendhebbenindezomer2016-tonnendoor
pesticidenenmeststoffenvervuildemoddervandeakkersin
dereservaten.Daarbovenopkomtnoghetvuilerioolwater
vanoverstorten.Eenrampvoordenatuur!Zo’naanpakomde
overstromingenkeltegedogenindenatuurgebiedenleidttot
hettegenovergesteldevanwatnodigisomdewaterhuishouding
endebiodiversiteitteherstellen.Watdaarentegenvereistis,is
eentotaalaanpak:meerruimtevoorderivierenwaterberging
ennatuuroverdehelevalleiendehelegradiëntenniethieren
daargestapeld/geconcentreerdineencompartimentjewaareen

reservaatgelegenis.Eenstructureleoplossinghoudtin:geen
ofminderverhardingonderwelkevormdanook(bebouwing,
infrastructuur…)enindevalleiengeenintensievelandbouwmet
ontwatering.Eristrouwensnogzeerveelwerkaandewinkel
omtekomentoteenernstiganti-erosiebeleidenhetongedaan
makenvandeoverstortenmetongezuiverdrioolwater.Pasdaarna
kunnendevalleienvoluithunrolspelenindemilderingvande
piekdebieten,inhetopvangenvandebiodiversiteitscrisisénvande
effectenvandeklimaatverandering.

biedt het sigmaplan hier soelaas?
Vooreengrootdeelvanhetoverstromingsgevoeligdeelvan
VlaanderenisdoordeVlaamseoverheideenzeerambitieus
programmauitgewerkt,nl.hetSigmaplan.Hierdoormoethetrisico
opoverstromingeninAntwerpenendebebouwdeomgevingrond
deScheldeenhaarzijrivierenverkleinen.Behalvewaterbeheer
neemthetSigmaplannatuurontwikkelinginzijnprogrammamee
enwildetypischeriviernatuurinereherstellen.Dezeopdracht
isdestedringendernudeklimaatveranderingzichdoorzetmet
verhoogdepiekdebieten.Ambitieus.Enalleszinseenaanpak
dieveelstructurelerenintegralerisdanalwattotnutoerond
waterbeheerplaatsvondinVlaanderen.Involgendartikelbekijkt
onzeverenigingofhetSigmaplanvoordeDemervalleideze
beloftenkanwaarmaken.
Door onaangepaste ploegrichting en verdwijnen van bermen stroomt
bij zware wolkbreuken tonnen door meststoffen en pesticiden
vervuilde modder van de akkers naar beneden. Foto Luc Vervoort

Foto Marc Op de Weerdt

Bij zware wolkbreuken zijn de verharde (ruilverkavelings)wegen
en fietspaden kolkende beken die water van het plateau te snel
afvoeren naar de vallei en de dorpskommen. Alleen ontharding in
het landschap en verlaging van de afstroomsnelheid zowel door
maatregelen in het landbouwgebied als binnen het bebouwd
gebied kunnen een oplossing voor de toekomst bieden. Tijd
voor een brongerichte aanpak, die verder gaat dan loutere
vrijwilligheid. Zoutleeuw, 23 juli 2016.
Foto Nicole Smeyers
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