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Gedaan met ledigen en kuisen betonmixers in de natuur?
Ronald Jacobs

-- Met grove grind verharde Broekstraat
in Boutersem. Foto NP Velpe-Mene

Boutersem en Tienen
verharden te behouden
onverharde landwegen

Naar aanleiding van een paar incidenten
in Boutersem en Kumtich waar chauffeurs
van een betonmixer hun schuif proper
maakten langs de weg in de natuur hadden
we een zeer constructief gesprek met de
bedrijfsleiding van het bedrijf Liema. We
konden zelf vaststellen dat ze wel degelijk
inspanningen leveren om deze problemen
aan te pakken en te voorkomen. In eerste
instantie drukken ze er met alle mogelijke
middelen bij hun werknemers op aan om
de schuif te reinigen op de werf zelf. Het
is een verplichting om de betonschuif te
reinigen vooraleer de weg op te gaan om
te voorkomen dat er steen of betonresten
op auto’s of voorbijgangers terecht komen

en de chauffeurs dienen dit dus op de werf
te doen! Ze moeten de schuif spoelen op
de werf. Maar in een aantal gevallen bij
herstel van een weg is dit spoelen op de
werf onmogelijk.
De firma Liema wil ook het milieu ter
harte nemen en zocht en vond voor dit
probleem een oplossing. Ze zal een aantal
vrachtwagen/mixers uitrusten met een
opvangbak zodat deze gebruikt worden
op werven waar het spoelen terplekke
voor vervuiling kan zorgen. En omdat
ze stellen het niet alleen bij woorden te
willen houden beloofden ze ons ook uit
te nodigen bij de installatie van de eerste
opvangbakken.

In de ruilverkaveling Willebringen
worden van de 40 km landwegen er
10 km verhard met volledige beton,
10 km met 2-sporenbeton, 10 km semiverhard met gekofferde grind en blijft
amper 10 km behouden als onverharde
landweg. Het zijn juist deze laatste die
geen ontsluitingsfunctie voor landbouw
meer hebben. Maar wat doen de
gemeente Boutersem en de stad Tienen?
Ze maken van een aantal te behouden
onverharde landwegen zonder
vergunning grindwegen waar je zelfs met
een fiets niet meer kunt overrijden. Dit
is o.m. het geval met Broekstraat tussen
Willebringen en Hoksem (door VEN) in
Boutersem en het Heidewegje aan de
Zegelberg in Kumtich.
Op de koop toe is deze semi-verharding
vergunningplichtig: de gemeente heeft
hiervoor een omgevingsvergunning
nodig, en die hebben ze niet.
Hierdoor is de beleving van de
drukke Menewandeling een heel stuk
verminderd, want zelfs voor wandelaars
zijn deze grove grindwegen nauwelijks
te gebruiken. En kan er niet meer
recreatief gefietst worden door de vallei
tussen Willebringen en Hoksem. Ook
voor ruiters (o.m. traject van ruiters
Paardsparadijs) is dit zeer moeilijk,
paarden kwetsen er hun benen.
In Tienen geldt dit probleem in
zekere ook voor de Metteweg en de
doodlopende Wijttebroekweg.
We hebben inmiddels een constructief
gesprek gehad met de burgemeester
van Boutersem en de bevoegde schepen
van Tienen zodat dit in de toekomst niet
meer zal gebeuren en er ook gezocht
wordt om deze ingreep enigszins te
herstellen.

Les Burettes: vergeten stukje geschiedenis krijgt een nieuwe toekomst
als natuurinfrastructuur
Geslaagde excursie Natuur en Erfgoed op 11 oktober in het kader van de
archeologiedagen
Ondanks de slechte weersvoorspellingen
en Corona was dit een goede en veilige
activiteit. Eddy Stas en Pieter Abts hebben
40 deelnemers in twee groepen van 20 en
allen met mondmasker rondgeleid langs
de relicten van het vliegveld
daterend van voor WOII gelegen
op het plateau tussen Honsem en
Bevekom.

stukken beton krijgt een nieuwe toekomst
als natuurinfrastructuur en groenblauwe
dooradering van het landschap.
Ook dit willen we gerealiseerd zien in de
ruilverkaveling Willebringen.

Er waren meer inschrijvingen dan
er personen konden meegaan
omwille van Corona. Deze
activiteit wordt daarom in 2021
hernomen want 15 mensen
konden gezien de beperking niet
deelnemen.
Dit stukje vergeten geschiedenis
met kleine bosjes, graften en
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