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Robuuste valleien als klimaatbuﬀer
De klimaatopwarming is onmiskenbaar ingezet
In2016wasdemeerjariggemiddeldetemperatuuropaarde
1°Chogerdanindereferentieperiode.
Alsgevolgvandeopwarmingzullensteedsvakerextremehoeveelhedenneerslagzorgenvooroverstromingen.Ooklangere
periodenvandroogtezullentoenemen.

Een verstoorde waterhuishouding
DenatuurlijkewaterbergingisinVlaanderensterkachteruit
gegaandoordeconstantetoenamevanverhardeoppervlakte.
Bovendienzijndemeestewaterlopenrechtgetrokkenof‘genormaliseerd’,devalleigebiedengedraineerdvoordeintensieve
landbouwenisdenatuurlijkeplantengroeidiewaterkanophoudenenabsorberen,verdwenen.Rivierenrechttrekkenom
hetwatersnelleraftevoerenensteedshogeredijkenmaken,
zorgenenkelvoormeerwateroverlastenmodderstromenin
stedenendorpenstroomafwaarts.

Nood aan robuuste valleisystemen
Deenigeduurzameoplossingligtinhetteruglatenfunctionerenvandenatuurlijkevalleisystemen.Laatrivierenterug
meanderenzodatdewaterafvoervertraagdwordt.Vrijwaarde
natuurlijkeoverstromingsgebiedenvanverhardingendrainering.Watermoetterugkunneninfiltrerengespreidoverde
gansevallei,vanbrontotmonding.Zorgvoorrobuustenatuur
indehelevallei:moerassen,graslanden,ruigtes,broekbossen…
dieeensponsfunctiehebbenenindekomgrondenoverstromingentoelaten.

Natuurpunt Oost-Brabant maakt er werk van
BinnenhetwerkingsgebiedvanNatuurpuntOost-Brabantzijn
rivierenmetbredevalleienaanwezig:Dijle,Demer,deHagelandseVallei(Winge/Motte),GeteenVelpe,enkleinerevalleien
zoalsdievandeDrieBekenbijDiest,deBegijnenbeekvallei,
deHoegaardsevalleien,deMolenbeekvalleitenoostenvan
Leuven,deGroeneVallei,devalleienvanVoer,IJseenLaan…
Inelkvandezevalleienheeftdeverenigingreservaatprojecten
lopenenhersteltzijdenatuurlijkewaterhuishouding.Langsde

Overstroming ten gevolge van extreme zomerse neerslag in 2016.
Foto Nicole Smeyers

rivierenvindenwestedenzoalsLeuven,Tienen,Aarschoten
DiestwaartelkenseenactieveNatuurpunt-afdelingzichinzet
voormeernatuurindestadenopenrivieren.

Alleen een totaalaanpak kan soelaas brengen
Devalleienkunnenhunfunctievanwaterbergingmaarleveren
alszealseengeheelwordenbeschouwdennieteenpatchwork
vanversnipperdepercelenmetverschillendeenstrijdigefuncties.Jekannietopéénperceeldewaterhuishoudingherstellen
enophetaangrenzendperceelaandiepeontwateringvoor
intensievelandbouwdoen.Hetherstelvanhetwatersysteem
indevalleienomdepiekdebietenmetoverstromingeninhet
bebouwdgebiedtevermijden,ismaarmogelijkalsjedevallei
benadertalseensamenhangendsysteem.
Hetpleidooivoormeerwaterbergingmagerniettoeleiden
datenkeldehuidigenatuurgebiedenindevalleienworden
beschouwdalsgoedkopeopvangbekkens.Doorhetgebrek
aaneeneffectiefanti-erosiebeleidstromenvandaagbijhevige
regenvaltonnendoorpesticidenenmeststoffenvervuildemoddervandeakkersindereservaten.Daarbovenopkomtooknog
hetvuilerioolwatervanoverstorten.Eenrampvoordenatuur
enhetherstelvandewaterhuishouding!
Watdaarentegennodigis,iseentotaalaanpak:meerruimte
voorderivierenwaterbergingennatuuroverdehelevalleien
dehelegradiëntenniethierendaargestapeldengeconcentreerdineencompartimentjewaareenreservaatgelegenis.
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Biodiversiteit in robuuste valleien
Biodiversiteit slaat op de verscheidenheid van leven: de
verscheidenheid aan planten- en diersoorten, de genetische
verscheidenheid binnen deze soorten en de verscheidenheid
aan leefgebieden.
Een rijke biodiversiteit staat garant voor een gezond ecosysteem. Dat is het geheel van alle levende organismen in een
gebied en hun wisselwerking met elkaar en hun natuurlijk
milieu.

Ecosysteemdiensten levensnoodzakelijk
Dewereldkannietzonderdezediensten.Soortenenecosystemenzorgenbijvoorbeeldvoordeproductievanzuurstof,
vruchtbarebodem,afbraakvandodedierenenplanten,bestuivingvanplanten,waterzuiveringenklimaatregulatie.
Biodiversiteitbetekentvoordemensvoedsel,bouwmateriaal,
brandstof(hout)engrondstoffenvoorkledingenmedicijnen.
Maarookrecreatie,genietenvandenatuureninkomstenvoor
delokaleeconomie.

Onrustbarende achteruitgang biodiversiteit
Tochwordtdebiodiversiteitwereldwijdbedreigd.Plantenen
dierenstervenuit,vooralalsgevolgvanmenselijkhandelen.En
allebiodiversiteitdieverlorengaat,komtnooitmeerterug.
Hetleidtertoedatvolledigeecosystemenminderproduceren
enkwetsbaarderwordenvoorinvloedenvanbuitenaf.Visbestanden

Foto p. 8 links: Water in de Demerbroeken tussen Zichem, Testelt en
Averbode. Foto Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Foto p. 8 rechts: In het Natuur.gebied De Demerbroeken mag de
rivier nog overstromen. Foto Achiel Feyaerts

Soortenrijk hooiland: alleen nog
te vinden in beheerde reservaten.
Foto Pieter-Jan Alles

dreigenintestorten,bodemdreigtonvruchtbaartewordenen
bijenvolkerendreigenteverdwijnen.
Dezeverliezennamendeafgelopenvijftigjaarsnellertoedan
ooitindemenselijkegeschiedenis.
DatgeldtookvoorVlaanderen.Detoenemendeverstedelijking
endeintensievelandbouwverdringenwaternogrestaannatuur.Datleidttotfragmentatievannatuurinkleinesnippers.Er
isdevervuilingvanwater,luchtenbodemtengevolgevande
hogebevolkingsdruk,hetverkeer,deindustrie,doorhetovermatiggebruikvanmeststoffenenpesticidenindeintensieve
landbouw.Invasievesoortengroeiensomsuittotplagen.

Nood aan robuuste, samenhangende
natuurcomplexen
DoorhetaankoopbeleidvanNatuurpuntenhetinbeheer
nemenvannatuurgebiedenzijndeHagelandsevalleienonomkeerbaarinderichtingvanmeernatuurenmeerruimtevoor
deriviergeduwd.Integenstellingtotdaarbuitenhoudtindeze
reservatendebiodiversiteitstandengaatzelfsvooruit.Maar
hoeduurzaamisdiebiodiversiteit?Zullenderesterendepopulatiesoptermijnnietonherroepelijkuitstervenomwillevande
kleineoppervlakteendehogeisolatiegraadvandereservaten?
Daaromvragendenatuurgebiedennuomafrondingtotsamenhangendegrotecomplexenineenomvattendvalleisysteem
metongestoordewaterhuishoudingenruimtevoorderivier.Zo
kandevalleiterugoptimaalfunctionerentenvoordelevande
biodiversiteitenalsklimaatbuffer.
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Een tentoonstelling die er mag zijn
TijdenshetsymposiumvanNatuurpuntOost-Brabantop
24februari2018werddecampagne‘RobuusteValleisystemenvoor
klimaatbufferingenversterkingbiodiversiteit’metdebijhorende
tentoonstellingeninfofoldersvoorgesteld.Ronddeverschillende
valleieniseentaakgroepwerkzaamenwordenindeperiode

2018-2019focusactiviteitengeorganiseerd.Eeneerstereeksvan
focusactiviteitenkondenopruimebelangstellingrekenen:inde
Velpevallei,HoegaardseValleien,Getevallei,enrondhetthema
DijlelevenddoorLeuven.OokdeWalkforNature2018inde
GroeneValleistaatinhettekenvandeRobuusteValleien.Daarzal
dezetentoonstellingooktebezichtigenzijn.
Erzijntweesetsvanalgemenerolbannersenpervalleitwee
bannersresp.rondklimaatbufferingenbiodiversiteitvoorzien,
evenalseeninfofolder.Indeloopvandecampagnezalde
tentoonstellingtelkensaangevuldwordenmetdevalleien
waarfocusactiviteitenhierrondplaatsvinden.Bijdegrote
publieksactiviteiteninhetwerkingsgebiedvanNatuurpuntOostBrabantzaldusopelkogenblikgelijktijdigoptweeplaatseneen
mooietentoonstellingrondRobuusteValleienkunnenopgesteld
worden.
EnditallesmededankzijdesteunvandeprovincieVlaamsBrabant.
Inlichtingen en reservatie:christine.daenen@natuurpunt.be
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Terugblik succesvol symposium van Natuurpunt Oost-Brabant
24 februari 2018

Foto’s Christine Daenen

Robuuste Natuur en functionerende valleien: een strategie voor de toekomst

Eenafgeladenvollezaalmetgeïnteresseerdeaanwezigenophet
symposium:eentraditiemaarookeenplaatswaarbakensverzet
worden.Noteernualvast23februari2019injeagendavoorhet
symposiumvanvolgendjaar.

Prof. Dr. Frank Berendse, Wilde
apen, een nieuwe strategie voor
natuurbehoud
Conclusievanprof.Berendse:
Erzijn3voorwaardenomnatuur
enbiodiversiteitteredden:
• 30%vandeoppervlaktemoetnatuurgebiedworden.
Voldoendeoppervlakteisdemeestcrucialefactor.Ditis
mogelijkgeziendehogeproductiviteitindelandbouw
enhetslinkendaandeelvandelandbouwsectorinde
werkgelegenheid.
• InNederlandburgerinitiatievenaanmoedigenomregionale
natuurnetwerkentevormendiezelfhetheftinhandennemen
dooraankoopgrondenvoornatuurennatuurvriendelijke
landbouw.
• Opnaareenschonelandbouwd.m.v.eenfiscaalsysteemdat
aandeenekanthetgebruikvanbestrijdingsmiddelenende
invoervanvoederbelast,enaandeanderekantbiologische
landbouwbevoordeligt.
Luc Vervoort analyseerde het
Sigmaplan voor de Demervallei.
Hijkwamtotdeconclusiedat
ondanksdebelangrijkeinspanning
nogessentiëlevoorwaardenniet
vervuldzijnomtotdevormingvan
eenrobuustensamenhangend
valleisysteemtekomen(zieook
NatuurenLandschap2018/1,p.6-9).

Dr. Tobias Ceulemans,
Fantoompopulaties
en extinctieschuld
in Hagelandse
natuurgebieden.
ConclusielezingTobias
Ceulemans:
Indetekleine
natuurgebiedenworden
wegeconfronteerdmet:
• Fantoompopulaties:datzijnpopulatiesvanrelictsoortendieer
nogzijnmaarzichdoordegewijzigdemilieuomstandigheden
nietmeervoortplanten.Eenrelictpopulatieiswateroverblijft
nalandschapsveranderingenveranderingvandevroegere
milieucondities.
• Extinctieschuld:desoortisnogwelaanwezig,maarzalop
termijnverdwijnenvanwegehabitatverliesentekleine
aantallen.Datisinveelvanonze–tekleine–reservatenhet
gevalondanksgoedbeheer.Zondermaatregelenzullendeze
soorten/populatiesoptermijnverdwijnendoorgebrekaan
genetischefitheid/variatie.
Voorduurzameinstandhoudingzijnminimumareaaloppervlaktes
vereist:
•Bos:min.150hanodigvoordetypischebossoorten
•Hooiland:min.50ha(nugemiddeld1ha)
•Heide:min.25ha(nugemiddeld0,8ha)
ZonderversterkingenareaaluitbreidingkunnendehuidigeNatura
2000-gebiedenoplangetermijngeenduurzamebiodiversiteit
garanderenwegenstekleinenvaaktegeïsoleerd.
Deconclusieisdatermeeroppervlakteaaneengesloten/
samenhangendenatuurmoetkomeninmeerrobuuste
natuurcomplexen.
Krien Hansenriepde
Natuurpunt-afdelingenop
omwerktemakenvaneen
memorandumvoordekomende
gemeenteraadsverkiezingen.
Daarinkunnenzedeprioriteiten
voormeerenbeterenatuurin
degemeenteonderdeaandacht
brengenvandelokalepoliticien
partijen.

Onthulling
tentoonstelling
metMargrietVos,
HugoAbts,Lieven
DeSchamphelaere
enDirkBuysse
vandeProvincie
Vlaams-Brabant
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