Werkbezoek van Koen Van den Heuvel,
Minister Omgeving, Natuur en Landbouw,
aan Getestreek en Landschapscentrum

Minister Koen Van den Heuvel en Stijn Messiaen, Directeur VLM, met delegatie Natuurpunt. Hoe natuur en landschap versterken in de
ruilverkaveling. In een hoofdartikel in dit nummer wordt hier nader op ingegaan, zie p. 26-29. Foto Luc Nagels
In de Getestreek staan een reeks projecten op stapel die het
beeld en de toekomst van de streek kunnen bepalen. Er is het
Strategisch Project Gete waar vijf Getesteden en -gemeenten
samen met een reeks partners waaronder Natuurpunt werken aan
een visie rond de Getestreek. (zie visie NPOB Gete 2042 onder
www.natuurpuntoostbrabant.be). Recent kreeg dit project een
stimulans dank zij extra middelen vanuit Vlaanderen. Ook erkende
de minister het natuurreservaat Grote Gete met een oppervlakte
van 216 ha. De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Tienen
hebben de handen in elkaar geslagen om de doortocht van de
Gete en de Mene – naar analogie met de ‘Dijle Levend door
Leuven’ en de opengelegde Demer in Diest – terug zichtbaar en
beleefbaar te maken. Een levende Gete door Tienen… Er wordt
ook werk gemaakt van het hermeanderen van de Gete tussen de
Getestaat en de spoorwegtalud ter hoogte van het Tiens stadsbos
in ontwikkeling. Uit onze regionale campagne rond robuuste
valleisystemen blijkt hoe belangrijk Natuurpunt Oost-Brabant de
openlegging van overwelfde rivieren en de integratie in het stadsen dorpsbeeld vindt.
Ook zijn de eerste stappen gezet voor het project van het Tiens
stadsbos waarvoor de stad samenwerkt met het Regionaal
Landschap Zuid-Hageland. Natuurpunt wil hier graag een partner
in zijn.
Ten slotte is er de ruilverkaveling Willebringen, die ook natuur
en landschap kan versterken als het goedgekeurd structuurplan
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effectief gerealiseerd wordt. Deze ruilverkaveling met een
oppervlakte van praktisch 3000 ha is nu echt in een beslissend
stadium gekomen en zal het landschap tussen de Mene en de Velpe
ten zuiden van Tienen en van de rijksweg Leuven-Tienen bepalen.
Op uitnodiging van de Tiense burgemeester Katrien Partyka
kwam minister Koen Van den Heuvel op woensdag 17 april een
werkbezoek brengen aan al deze projecten en dit onder het thema
‘Ruimte voor Water’.
Bij dit werkbezoek was de Minister in gezelschap van de
burgemeesters van de 5 Getegemeenten, de leidende en betrokken
ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij en van de
Vlaamse Landmaatschappij en de partners van het Strategisch
project.
Natuurpunt Oost-Brabant was erbij en kon de ganse dag
een bijdrage leveren aan de discussie. Het werkbezoek werd
afgesloten in het Natuur.huis De Gors (Vissenaken). Daar werd
een toelichting gegeven over de inzet van sociale economie en
van de vrijwilligersploegen bij het beheer van de natuurgebieden
in de streek en de rol van De Gors als landschapscentrum (zie
p. 30-31 in dit tijdschrift). Bij de gelegenheid konden we dieper
ingaan op de noodzakelijke realisatie van de in het structuurplan
voorziene uitbouw van grote eenheden vlakvormige natuur en
van een groenblauwe dooradering van het landschap binnen de
ruilverkaveling.

De Gors in Vissenaken
Raf Nilis, Natuurpunt Tienen, geeft toelichting bij de werking van het
Landschapscentrum De Gors. Foto Jules Robijns
Minister Koen Van den Heuvel: “Waardering voor het immense werk
dat hier in de streek door Natuurpunt en de vrijwilligers geleverd
wordt. Meer ruimte voor de rivier in Getevallei moet gerealiseerd
kunnen worden door de uitwerking van het strategisch plan
Getestreek. Binnen de ruilverkaveling Willebringen voorziet het plan
in de versterking van de vlakvormige natuur en een groen-blauweoranje dooradering van het landschap. Zodat via de ruilverkaveling
niet alleen de positie van de landbouw verbeterd wordt maar ook
die van natuur en landschap en we een aantrekkelijk landschap als
merk voor de streek krijgen. Ik heb Rosdel en de Paddenpoel, die ook
konden gerealiseerd worden in het kader van een ruilverkaveling,
leren waarderen als een meerwaarde voor de streek. Ook binnen
de ruilverkaveling Willebringen moeten we zulke toekomstgerichte
realisaties zoals voorzien in het structuurplan waarmaken”.
Foto Luc Nagels
Burgemeester Katrien Partyka: “We hebben nood aan een sterke
visie voor de Getestreek die breed uitgedragen wordt, zoals gebeurd
is met de visie in het Grensmaas-project, en die van de regio een
attractieve streek maakt waar het goed is om te wonen, te toeven en
te recreëren. Natuur, water en een aantrekkelijk landschap kunnen
daar een belangrijk deel van zijn. Ik reken op Natuurpunt om haar
ideeën in te brengen en hierover met de stad in dialoog te treden.
Zodat we elkaar kunnen vertrekken en ieder kan doen waar hij goed
in is. Natuurpunt is voor wat natuurbeheer betreft voor mij een
gewaardeerde en bijzondere partner.” Foto Jules Robijns
Dottergraslandje in de vallei. Foto Kevin Feytons
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