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VOORWOORD 

Natuurachttiendaagse water- en lasdinrichtingsproblematiek 

ten geleide 

De laats�e jaren is er al één en ander te doen ge

weest rond de beek- en zogena�mde landinrichtingspro

blematiek terwijl ook de term 11ge
0

1ntegreed waterbeheer" 

niet uit de lucht is. 

De zorg voor het behoud v�n de open ruimten én voor 

het behoud van de kwaliteit (onder meer landschappelijk 

en ecologisch) van de landelijke ruimle vormt een raak

vlak tussen ruimtelijke ordening en ge-"fntegreerd mil,ieu

en waterbeleid. 

Al wie zonder oogkleppen door het Vla�mse landschap loopt 

ziet ongetwijfeld de verdere aantasting en versnippering 

van de open ruimten en verloedering van wat er nog aan 

natuur en lani;chapswaarden-rest. Zowel door een sluipend 

proces met voortschrijdende lintbebouwing, nieuwe week

end huisjes, verharding wegen (onder het motto 'er kan 

nog altijd eentje 1Jij
0

) als via gemeenschapsgelden ge

subsidieerde grootschalige werken. Dit geldt onder meer 

voor de_ruilverkavelinç als a�de geplanee beeknormali

satiewerken, valleisa�erinçen, waterbeheersingsprojecten. 

flet uitblijven van een echt ruimtelijk beleid, dat 

duidelijk een afwegings- en integratiekader voor de ver

schillende ontwikk,elingen met een ruimtelijke weerslag 

zou moeten zijn draagt hier een grote verantwoordelijkheid. 

Daarna8st is er ook een tota2l gebrek a2n de politieke 

wil om de schaarse bescherming van de open ruimten in de 

gewestplannen ook effectief te laten respecteren. Zowel 



de opeenvolgende bewindslieden als gemeentebesturen 

kunnen niet vrij gepraat worden van medeplichtige onver

schilligheid. 

Dit uitblijven van een docrtastend ruimtelijk beleid 

heeft ertoe geleid dat "sterke" functies zwakkere functie 

verdrijven. Concreet dat ca verstedelijking(meer dan no

dig) het plattelaf"ld a2.ntast en dat bin:,en het landelijk 

gebied de zogenaamde economische functies het landschap 

en de natuurwaarden verder é.E:.lntasten. 1-1:'._erbiJ wordt zelfs 

zover gegaan dat va i lei-gcbieden die omwillen van hun 

landschap[Jelij,<e er natuurwaarden in het gewestplan .en 
(selectief) bescher:ningsstatuut kregen vanuit de water-

beheersing ""ls te sanere�" worden '::Jesch:Juwd, 

Als water en de beperkingen qua gebruik gebonden 

aan waterrijkdom (:,f waterr•verlast) geL'ure'lde eeuwe.-1, 

juist omwille van deze bepArkingen, bepaalde natuurge

bieden en landschapselE·m�11ten uit de intensieve :;iebruiks

sfeer hielden,dan is W0t2r vaneen voldoende kwaliteit 

als het ware het 1 bloed 1 v3n het landschap. 1an is het ook 

logisch dat niemand die ,ezorgd is om de landschappelijke 

ecologische en kultuurhistorische kwaliteiten van de open 

ruimten hier omheen kan. 

De zorg voor het water zowel hoeveelheid als kwaliteit 

is dan ook de achillespees v�n deze �trijd. 

Vanuit dit besef en de verantwoordelijkheid is doDr 

velen onder o:::·s reeds a;,;i de weg getimrr.2rd. 

Hierbij willen we onder meer het P.'·',V.R-solloquiun 

(U.I.A. 13.5. ; 1) de strijd om de Ve1pe, Rivierbeek, enz. 

de 21 ° �ationale �atuurbeschermingsdag te St,Pieters Rode 

op 10,9.�1, de studiedag over nwatuur�riendelijk onder

houd van waterlopen (co-organisatie BNVR - KVIV - DABRQ 

Gent 1.9.92) vermelden, 



Ondanks beleidsombuigingen sindsdienüs er no� een 

ruime weg af te leggen. Concrete plannen in Oeme�vallei 

Getevallei, Velpe, Winge en fotte (zonder het washtbek

ken op de �ijle stroomafwaarts Leuven te vergeten) Jig-

gen voor.In het memorandum en de concrete eisen wordt 

dieper ingegaan op onze visie (zie verder in deze bro

chure). 

Positief is dat vanuit deze vaststelling 4 verenigingen 

nl. de 8,1-'.V,R., DE R.V.f\1,&-L., Federatie l eefmlieu Hage

le.:Jtj en de Heemkring Velpeleven"hun hoofden en handen 

bij elkaar hebben gestoken in een nrocesmatige en geo

grafisch gespreide consi�ntisering en responsabiliserings• 

campagne. 

Samen willen ze naar buiten '<ome.:1 met duidelijk 

probleemgerichte, zo mogelijk gezinsactiviteiten nl. 

voordrachtavond te Aarschot (11 mei), gezinsvoetrall1 
te Tielt Winge (15 mei), fietstocht van d ebeide Geten 

( 22 mei) wandelnamiddag in het Webbekomsbroek (23 mie) 

en als sluitstuk wordt oo� de gouwdag van het 0 rovinci

aal verbond voor Heemkunde op 2� '.!lei in het kacier van deze 
natuur - 1�-�aagse georganiseerd met een landc��pscollo
quium en een bezoek a,:n de velpevallei. 

Qp dit colloqu�um heeft ook Gemeensçhapsministar ], 

Lenssens toegezegd a3nwezig te zijn en een uit22tting 

te geven nver de opties voor het milieubeleid eï1 met name 
v waterbeleid. 

Tot slnt wens ik u veel leesgenot bijhet doo"Jrn·!men van 

deze natuurachttiendaagse bro�hure en hoo� dat ze bijdrage 

levert tot een zeer grote verspreiging van de n,üuurbehoud� 

ideeën die hierrond leven. 

Alleen in de mate dat zulke natuurachttiendaa�sE bijdrage 

levert tot een bredere sensibilisatie en nog beter t�t een 



beleidsombuiging is het een succes. Dat is dan ook de 

ambitieuse doelstelling van de organiserende verenigingen 

nl. Regionale Vereniging Natuur en Landschap, de Belgische 

�atuur- en Vogelsreservaten, de �ilieu Federatie Hageland 

en de Heemkring Velpeleven, �isschien kunt u er ook een 

bijdrage toe leveren ° ??

H, Abts 

Voorzitter R.V.�.�L, 

DEEL 1 _THEMATIEK 

I.1. Memorandum - Natuurachttiendaagse april 1983

WATER EN LINEAIRE LAND5CHAPSELEMENTEN 

Natuurachttiendaagse rond beek- en landinrichtingspro

blematiek van beide Geten, Demer, Velpe, Winge en Motte, 

Plannen in het landelijk gebied: 

In het landelijk gebied hebben lineaire landschaps

elementen het zwaar te verduren, dat geldt in het bij

zonder voor beek- en beekbegeleidende oecosystemen. 

Nochtans zijn de beken veelal de ruggegraat van een 

landschap. 

Iedereen weet dat vrijwel alle oppervlaktewateren in 

Vlaanderen in grote mate vervuild zijn, met alle nega

tieve gevolgen vandien voor het leven zowel in het wa

ter als voor de valleien (natuurgebieaen, bossen, wei

den) bij de periodieke hoogwaterpiekberging in het 

111interseizoen. 
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Daarnaast werden voor vrijwel alle beken en rivieren 

in het verleden plannen gemaakt tot verbetering van da 

waterafvoer. Dat deze plannen nog niet alle uitgevoeró 

werden is wellicht te danken aan de zeer grote inves

teringen die hiermee gepaard gaan, terwijl hieromtrent 

nooit een ernstige kosten-bateD analyse plaatsvond. 

De uitganghypothesen die hierbij gehanteerd we"den komen 

hierop neer dat de bestaande ruimtelijke structuur in 

de valleien grondig moet kunnen gewijzigd worden, zonder 

dat hierover ook maar één maatschappelijke overweging 

plaatsvond. 

Natuurgebieden en andere vanuit deze visie waardeloze 

gronden moeten kunnen omgezet worden tot weiland. Nat 

weiland (vele zijn oecologisch waardevol) tot droog en 

droog tot akker. Natuurgebieden en relatief onbezoedeld 

water worden beschouwd els een "hinder" zodanig dat 

grote gemeenschapsinvesteringen uitgetrokken worden om 

wat er nog rest aan natuur en "waterreijke gebieden" 

weg te werken. 

In dezelfde terminologie bestaan niet langer beken en 

rivieren maar wordt gesproken van afvoer- en transport

leidingen. 
Alhoewel steeds meer mensen bewust geworden zijn van 

de noodzaak van natuur- en landschapsbehoud en veel plan

nen dan ook aan grondige herziening toe zijn komt het 

budget voor waterbeheersingswerken, zelfs bij een krim

pende begroting 1983 van de Vlaamse Regering, relatief 

versterkt uit de begrotingsslag. Hier komt dan ook een 

çrote discrepantie voor. De bewindslieden beweren dat 

natuur- en landschapsbeoud is maar ondertussen wordt het 

natuurbehoudsbudget herleid tot 6;91 van 1981 en wordt 

alle mogelijke budgettaire ruimte voorzien om via water

beheersings�arken hele beek- en riviervalleien grondig 
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van hun natuur- en cultuurwaarden te ontdoen. 

Hageland en Haspengouw: wat zal er gebeuren ? 

Ook voor het Hageland en aangrenzend Haspengouw is 

deze problemateik actueel en alomtegenwoordip, Er is de 

Velpe waarvan de rechtt::::el,kingswer.ken reeds aanbesteed 

waren, maar ten gevolge van een brede actie van onder 

meer de Regionale Vereniging Natuur en Landschap, de 

Heemkring Velpeleven en de milieuvereniging Het Vossen

hol terug in overweging genomen. 

Er kwamen moeizame en l2ngdurige gesprekken op gang. De 

voorlopige balans is hoopvol: de natuurlijke loop blijft 

grotendeels behouden en het noodzakelijke wachtbekken 

te Kersbeek-Miskom wordt gedeeltelijk ingericht voor al

ternatieve zuivering, 

Dat is ten minste de optie zoals ze in de overleggroep 

als aanvaard werd beschouwd, Uitkijken blijft nu naar de 

definitieve plannen en de concrete aanpak hiervan. 

Wat betreft de Winge-Molenbeek en de Motte wordt met 

enige angst uitgekeken naar een voorontwerp van de water

beheersingsstudie, waar een oecologische luik van het la

boratorium van Beschrijvende Plantkunde van de KUL moet 

in verwerkt worden. Angst is er vooral omdat in de op

dracht van de ecologische studie zowat alle belangrijke 

natuurgebieden van het Hageland door het studiebureau 

als potentiele wachtkom beschouwd worden. Vermelde we 

hier slechts het Walenbos (één der laatste gedifferenti

eerde voedselarme broekbossen van enige omvang), het 

Vorsdonkbroek (met o.m. hooilandreserva�t), het Dunberg

broek (met o,m. hooilandreservaat beheerd door B.N.V.R.) 
en het gebied "Schoonhoven" waar nog relikten van blauw-

graslanden terug tP vinden zijn. 

Kenmerkend voor de aanpak is dat vele van deze gebieden 



op het gewestplan aangeduid ziJn als "natuurgebied met 

weterischappelijke waarde" (Walenbos, VorsdonkbrJsk) of 

natuurgebied". Dit blijkt voor de plannenmakers niet te 

volstaan om ook als natuurgebied gerespecteerrl te worden. 

Dat alleen al is onaanvaardbaar. 

Er wordt zelfs een aftakking van de (vervuilde) 1
1l0len-

beek-Wingebeek naar de nog onbezoedeldE bovenloop van de 

Motte in het Walenbos voorzien; waar de voedselarme elze

broekbossen als wachtbekken zouden dienst doen. 
• 

• 

Een pilootprojekt voor het Demerbekken 

Zowel op de Grote Gete als de Kleine Gete worden wacht, 

kommen van enkele h6nderden ha voorzien, resp. te Ori�s

linter en te Helen (Zoutleeuw). Een grote wachtko� is 

eveneens voorzien te Webbekom(Diest) in de Demervallei 

voor de wateropvang van de Velpe en de Begijnenbeek. Om 

nog niet te spreken van het in uitvoering zijnde 1,,acht

bekken van het Schulensbroek (Prov. Limburg). Geen enkele 

van de hier behandelde wachtkommen is ook �aar op P-fn ge

westplan voorzien of aan enige inspraak bij de bevolking 

voorgelegd. Meer zelfs, de basisopties komen voort uit de 

ontwateringsstudie van N.V.Belgroma uit de zestigBr jaren 

waarbij een diepe drainering van de gehele vallei vccrop 

stond en gerekend werd met een retourbeveiligingstijd van 

1 op 100 jaar. 

Het eer�te is achterhaald en is in strijd met het be •:oud 

van het larrisct:appel.i.jk waardevol karakter van de v,,: .1:i. 

':et tweede i� voor een landelijk gebied met een ope, ·1 i i

lei overdre•1en, zelfs los gezien van de budgettaire 

schaarste. Waarom niet dit beleid npen trekkcM en zeKer 

bij zulke ingrepen met alternatieven naar de bevolking 

toe gaan? 
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Het beheer van landelijke gebieden 

Het probleem van waterhoeveelheid hangt onafscheidelijk 

samen met waterkwaliteit, Want als natuurgebieden of wei

den onderlope� maakt dat een groot verschil uit of dat wa_ 

ter (zwaar) verontreinigd is of niet. 

De algemene oorzaken vsn waterverontreiniging of water

overlast zijn genoeglijk bekend, alhoewel. Wanneer is
water verontreinigd, wanneer kan men spreken van overlast? 

Wat voor de �in wateroverlast en ziek heet kan voor een 

recreant oP natuurbeschermer watertekort of waterrijk 

zijn, De problemen die zich stellen in verband met water

kwantiteit en -kwaliteit moet men derhalve zien in func

tie van de afgewogen maatschappelijke doelstellingen. 

Zo kan men waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelstel
lingen formuleren i.m. drinkwater, viswater (rekreatief) 

rekreatie (zwemmen, surfen, zeilen, •• ), natuurbehoud, 

landbouw, bosbouw, industrieel koelwat�r, scheepvaart ••• 

Logischerwijze kunnen hieruit ruimtelijke gesproken kon

fliktsituaties ontstaan. Waar is welke doelstelling prio

ritair, tot hoever kan zo'n proiriteit gaan, welke maatre

gelen dienen getroffen te worden om de doelstellingen in 

hun ruimtelijke diversificatie optimaal waar te maken ? In 

welke mate moet deze functies ruimtelijk scheiden of juist 

integreren. In hoeverre moet één functie (bijv. landbouw) 

rekening houden met randvoorwaarden en medegEbruik van an

dere maatschappelijke fuocties (bijv. natuurbehoud, land

schapsbeleveing, rekreatie enz.), Dm deze vragen te be

antwoorden moet men om te beginaen ruimtelijke opties 

vastleggen via een maatschappelijk afwegingsproces met ,

een ruime en open inspraak. Dit is nu het wezen van de 

ruimtelijke ordening dat zijn weerslag zou moeten krij-

gen in gerespecteerde (gewest-)bestemmingsplannen, Het 

AO 



., 

. .-

mag hier uiteraard niet bij blijven. Landinrichtingsmaatre

gelen moeten getroffen worden om de bestemmingen optimaal 

waar te maken. 

De landinrichtingsstudie die momenteel door het stu

diebureau Belgroma, die ook de waterbeheersingsstudie 

realiseerde, in opdracht van gemeenschapsminister P.Akker

mans wordt gemaakt, komt echter tot stand los van het 

ruimtelijk planningskader en deze moet dan ook eerder als 

een "inkledingsstudie 11 bij grote werken worden gezien. 

�et is jammer én betreurenswaardig dat deze eerste

zgn. pilootinrichtingsstudie die in opdracht van de Vlaam

se Executieve plaatsvindt volledig voorbij gaat aan het 

ruimtelijk kader en de ruimtelijke afwegings- en inspraak 

procedures eigen aan de - zo geprezen - structuurplannin�s

methode. Ook rond dit thema moet een discussië mogelijk 

zijn en vermits dit tot nu toe door de overheid niet op 
eigen initiatief gebeurde wil de Natuurachttiendaagse 

dan ook toetsen wat de Vlaamse Regering onder landin

richting, structuurplanning, afweging, geïntegreerd 

waterbeleid (allemaal begrippen uit de beleidsverklaring) 

verstaat. 

Deze wijze van werken kunnen wijzigingen van gewest

plan noodzakelijk maken. Dit mag echter niet gebeuren 

zonder evenwichtige belangenafwegingen, informatie, in

spraak en met een volledig respect voor de vastgelegde 

procedures die tot doel moeten hebben willekeur en dis

creminatie uit te sluiten • 

In dit verband wordt ook met belangstelling uitgekeken 

naar de resultaten van het Vierde Vlaams Wetenschappelijk 

Groencongres (VUB, Brussel, Juni 84). Dit hele congres 

onder het thema "Water voor Groen" is gewijd aan een 

afwegingsmodel en de hie�voor noodzakelijke onderbouw 

vanuit de verschillende standpunten. Voorbereidingen 



voor dit congres zijn reeds volop aan gang� Als concreet 

proefgebied wil men het Oemerbekken stroomopwaarts Werch

ter aaB de methode toetsen. 

Onze natuurachttiendaagse is ook in dit verband een ui� 

daging (in de positieve zin), waarbij de vraag zich stelt 
hoe de actie vb. vanuit de natuurbehoudsgroepen in zulk 

afwegingsmodel kan vertaald worden. 

Waterbeheer 

Het zal voor elke natuurbeschermer wel duidelijk zijn 

dat de hierboven geschetste, globale en geïntegreerde ma

nier om problemen te omschrijven en op te lossen nog nooit 

in Vlaanderen werd toegepast. Problemen werden steeds van 

uit één secfur, die nooit het natuurbehoud was, benaderd. 
De oplossingen die men aan de waterproblemen gaf hadden 

dus dikwijls nefaste gevolgen voor de natuur- en landschaps 

waarden in de beek en de beekdalen. 

Bovendien waren de oplossingen steeds zeer traditioneel 

technisch, dwz. grootschalig, duur, gesofistikeerd, gecen

traliseerd, soms met een blijvende grote energie-input en 

zeker met een zware inpakt op de natuur en het landschap. 

Wat betreft de waterzuivering werkte men meestal vol

gens één concept: algeheJe kollektering en bemalen naar 

P.P.n centraal zuiveringsstation. De waterzuivering was in 
het verleden al te zeer aanleiding tot overdimensionerin�
verspilling en slechte planning. Voorbeelden daarvan zijn
de investeringen in zuiveringsstations die slecht renderen.
Hopelijk is de aangekondigde planmati§e aanpak in het ka_
der van het ''Algemeen Waterzuiveringssplan Vlaanderen" (A
WP) zoals het op dit ogenblik door de Gemeenschapsminister
van Le�fmilj-eu aapg_epakt. worden een __ ,Hchtpunt. Vraag blijft
evenwel het natuurbehoudsaspectp het belang ven de

-- . -

beek (rivier)als oecasys�2em en de relat±e tussen water-

_,,� 



I kwantiteitsbeheer en -kwaliteitsbeheer wordt meegenomen. 

Ook op dit vlak willen wij tijdens de natuurachttiendaagse 

vragen stellen en nagaan wat het "AWP-Vlaanderen" geeft 

voor Demer, Gete,en Velpe" 

Wat betreft waterkwantiteitsbeheer wordt eveneens mees

tal volgens iin concept gewerkt : er wordt e8n versnelde 

• 
waterafvoer beoogd door rechttrekkingan, kunstmatige oe

verversterkingan, herprofileringen, overdrev�n baggeren eni 

Deze manier van werken, samen met de ver dooi gedreven con

ditionering en het toenemen van de verharde oppervlakte 

verscherpt de pieken bij hevige regenval. 

Dm deze pieken onder controle te houden worden dan val

leigebieden uitgerust met dijken, sluizen en pompen voor 

tijdelijke berging van het overtollige water. Dok hier mag 

gesteld worden dat de algemeen gestelde noodzaak om over

stromingen in woonkernen tegen te gaan dikwijls een dekman

tel is voor al te grootse werken. 

Geint�greerd waterbeheer 

Het wordt de hoogste tijd dat werk gemaakt wordt van 

een nieuwe en geïntegreerde aanpak. Hierbij moet ten volle 

gebruik gemaakt worden van steeds meer aanvaarde alterna

tieven in verband met technologie, energiewinning en ener

giebesparing, werkgelegenheid, landinrichting en waterbe

heer waarbij men niet rond de ruimtelijke opties heen kan, 

Wat betreft het waterbeheer moet de onloochenbare samenhanç 

van waterkwanliteit en -kwantiteit benadrukt worden, zowel 

in de probleemstelling als in de planningsfaze van de op

lossingen. 

Van alternatief waterbeheer bestaat eigenlijk nog geen 

vastomlijnd concept. Kleinschaligheid, decentralisatie, 

recuperatie van energie en afvalstoffen, respect voor de 
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natuurlijke beek, het beekoecosysteem en het valleiecosys
teem, eenvoud in onderhoud, eenvoud in controle, geringe 

energie-input, geringe kostenlast bij aanleg en onderhoud 

en inschakeling van wat meer mankracht zijn kenmerken 

waar naar gestreefd wordt, 

De natuurachttiendaagse biedt aan elkeen de gelegen

heid kennis te maken met de water- en beekproblematiek in 

enkele concrete landschappen en dit via een gevariëerd 

instructief maar ook ontspannend programma waaraan ook in 

gezinsverband kan deelgenomen worden. 

I.t. Eisen rond de aanleg van de wachtbekkens Webbekomsbroek

en Schulensbroek

Het Webbekomsbroek en het Schulensbroek zijn, zoals 

de naam het zelf zegt, waterrijke gebieden. Gelegen 

stroomopwaarts va� Diest, in de vallei van de Demer vorm

den ze jaren geleden, ja eeuwenlang een natuurlijk over

stromingsgebied in regenrijke periodes,_ vo�ral ook omdat 

getracht werd de stad Diest zelf van overstromingen te 

sparen, 

Door grootscheepse werken, miljarden investeri11gen, wil 

men nu precies dezelfde functie geven aan deze gebieden 

maar dan na verminking van het gehele ecologische en land

schappelijke waarde van de vallei, Ongecontroleerde over

stroming moest gecontroleerde waterbeheersing worden. 

Enkele knelpunten, mede voortvloeiend uit een foutief 

bodemgebruik, versterkten de idee dat groatscheëpse wer

ken noodzakelijk zijn. Zo is er de uitbouw van het indus

trieterrein te Halen, gelegen in het overstromingsgebied 
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van Gete en Demer. Zo is er ook de realisatie van indus

trie en sociale woningbouw nabij de Begijnenbeek te Diest. 

Deze gebieden werden gedraineerd, opgehoogd, bebouwd. 

Het water werd afgevoerd en zocht een andere uitweg. 

Stroomafwaarts vermeerderde de watertoevoer, Een globaal 

plan voor bestrijding van wateroverlast werd technisch uit

gewerkt, Niet alleen voor de woongebieden, 

Andere grootscheepse projc�ten werden aan dit plan gekop_ 

peld, zoals de uitbouw van een reusachtige recreatiege-

bied, aansluitend bij de Halve Maan in Diest en nieuw in

dustrieterrein, beide gelegen in ditzelfde waterrijke ge

bied en het zandwinningsprojekt voor de aanleg van de A2 

autosnelweg in het Schulensbroek, Zo bracht het ene idee 

het andere mee. 

Alle problemen zou me� tegelijk oplossen binnen de be

langrijke ''waterbeheersingswerken". Dergelijke visie is 

een uitvloeisel van een tijd toen - men het niet nodig 

achtte de kosten van de investeringen te vergelijken 

met de baten die nagestreefd werden 

- de projekten niet

grootschalig genoeg konden zijn 

- de natuurlijke pro

cessen en natuurwaarden niet in rekening gebracht werde� 

bij planning en projektontwerp, 

Het water zal dan orecies vloeien waar men wil en wanneer 

men wil. De techniek zal zegevieren, Ma3r wat zal er van 

de natuur en het landschap geworden?9 

A. �EBBEKOMSBROEK
--------------

De miljoenen investering voor de aanleg van het Webbe

komsbroek moet dienen voor de afvlakklng van het debiet 

van de Begijnenbeek en van de Velpe. 
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1. Op de Segijnenbeek is er een knelpunt omwille van te

kleine doorstroomsektie voor het gedeelte doortocht Diest.

Om dit op te lossen wordt een splitsing van de Begijnen
beek voorzien tussen Assent en Diest om ze gedeeltelijk
naar Webbekom te leiden en aldus Diest taontlasten.
Het oplossen van de knelpunten van de Begijnenbeek mag

echter geen reden zijn tot het aanleggen van het wacht
bekken Webbekomsbroek; verbeterincynvan de overstroming
te Diest of andere plaatselijke ingrepen op de huidige
loop werden nooit ernstig onderzocht.

Het omleggen van de Begijnenbeek via Webbekom naar de 
Oemer kan onderzocht worden via bestaande beken of grach
ten gelegen in het Wèbbekomsbroek. De bestaande ecologi_ 
sche waarden van het doorkruiste terrrein moeten nauw
keurig onderzocht worden. Een omgelegde Begijnenbeek 
moet een waardevol ecosysteem vormen en geen banaal 

afvoerkanaal. 

Het oplossen van de knelpunten voor de bebouwing langs 

de Begijnenbeek mag geen reden zijn om met een reuze

wachtkom het Webbekomsbroek (210 ha!) als natuurgebied 
te verminken. Bij de inkleding van de werken, de zogenaam
de landinrichtingsstudie, wordt de dorpskom van Webbe
komsbroek historisch waaraevol bestempeld, als getuige 
van een vroeger nederzettingspatroon. Welnu men kan 
rustige stellen dat een nederzettingspatroon beschermen 
niet zinvol is als de daarbij horende weiden en hooilan

den en de relatie met de dorpskom teniet gedaan worden. De 

kultuur is niet tot de bebouwing beperkt. 

2.Dok de Velpe zal afgeleid worden naar het Webbekomsbroek,

Inmiddels is echter het hele ontwerp van de Velpe gewij
zigd. Het vroeger standpunt waarbij het water van de Velpe
bij hoogwaterafvoer, zö ongeremd mogelijk zou afgevoerd
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worden en gestokkeerd in het Webbekomsbroek is verlaten. 

Nieuwe voorstellen liggen ter bespreking waarbij het 

knelpunt van de Velpe in het centrum van Halen, stroom

opwaarts een milieuvriendelijke oplossing zal moeten krij• 

gen, De aanleg van het Webbekomsbroek omwjlle van de Velpe 

dient herzien ! 

3. Tenslotte kon men ook nog water afvoeren uit het Webbe•

komsbroek zelf. De waterrijke terreinen, die binnen de 

dijken van het Webbekomsbroek vallen, kunnen via drainage· 

systeem ontwaterd worden in droge perioden. 

Dit zou wel eens frequent kunnen zijn want het Webbekoms

broek is zo ruim berekend dat elke hoogwaterpiek, met een 

veiligheid van 1 op 100 jaar, kan opgevangen worden. 

Over grote aantallenjaren zal dus het waterpeil in het 

broek eerder verlaagd kunnen worden. De waterhuishouding 

in dit waterrijk gebied zal volledig worden gestoord op 

anti-ecologische wijze. Oe waterhuishouding moet ernstig 

uit natuurbeschermingsoogpunt onderzocht worden. Het agra• 

risch gebruik van het gebied zal milieuvriendelijk moeten 

uitgebouwd worden, 

4. De plannen voor uitbreiding van het recreatiegebied

"Halve Maan'' in Diest werden totaal opgeschroefd. Dm net

jes te kaderen binnen de begrenzing van het wachtbekken 

werd destijds een uitbreiding van tien-maal het bestaande 

gebied voorzien. 

Door de Regionale Vereniging· Natuur en Land

schap vzw. werd in oktober 1 ?8 de pers gealar

meerd in verband met de ruimtelijke opties in 

het Giesterse. Hieronder volgt integraal dit 

oude persbericht. Onze bange vooruitzichten 

van toen schijnen werkelijkheid te worder1. 

Er kon nooit een plat, vooropgesteld worden en de oppor-
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tuniteit van de aanleg van een degelijk recreatiegebied 

betwijfelen wij ten stelligste. 

Hier volgt persbericht ! ! ! ! 

HEK AAN DE DAM BIJ BEKRACHTIGINGSPRDCEDURE GE

WESTPLAN AARSCHOT-DIEST 

Naar wat we uit betrouwbare bronnen in het Dies

terse vernamenzou, na een onderhoud tussen D. 

Van Audenhove, burgemeester van Diest, en het Ka

binet van Staatssecretaris M.Eyskens, overwogen 

worden om, los van de adviezen van de Regionale 

Commissie van Advies,het gewestplan Aarschot

Diest op verschillende plaatsen vergaand 11 aan 

te passen", en wel op volgende plaatsen : 

- uitbreiding recreatiegebied "De Halve !":aan"

te Diest en Webbek�m met meer dan 125 ha

- nieuw industrieterrrein in de Demervallei te

Diest-Webbekom

- nieuw woonuitbreidingsgebied op de Klooster

berg te Diest

- nieuw woonuitbreidingsbegied ten noorden van

het industrieterrein van Molenstede (ruim 25ha)

De 3de uitbreiding van de "Halve Maan gaat ten 

k�ste van natuurgebieden en landbeuwqronden in de 

Demervallei en is volledig zinloos vermits bin-

nen het ontwerp-gewestplan aangeduide recreatie

gebied nog ruime uitbreidingsmogelijkheden voor

handen zijn. De Stad heeft trouwens de "Halve 

Maan" overgedragen aan de Provincie. Uit het ad

vies van de regionale adviescommissie kan trou

wens geenszins opgmaakt worden dat zou geopteerd 
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worden voor een dergelijke grootschaligee uit

breiding. 

Het nieuwe industrieterrein in de Oemervallei te 

Webbekom is volledig in tegenstrijd met het ad

vies van de regionale adviescommissie. Dit nieuw 
industrieterrein dat, dat naast het industrie-. 

terrein dat reeds aangeduid is op het ontwerp
gewestplan, te Webbekom zou voorkomen is volledig 

zinloos vermits de capaciteit van het laatstge
noemde industrieterrein, äonder enige uitbreiding 

ruimschoots volstaat voor de behoeften gedurende 
de planperiode. 

Met betrekking tot het woonuitbreidingsgebied ten 
noorden van het industrieterrein van Molenstede 
(Diest) werd zelfs geen bezwaar ingediend tijdens 
het openbaar onderzoek. Dit woonuitbreidingsge� 
bied is dus niet ter sprake gekomen tijdens de 
behandeling in de Regionale Commissie van Advies. 

Bij de aanduiding van dit woonuitbreidingsgebied 

op het gewestplan zal derhalver, gezien het Ad
vies van de Raad van State, een juridische grond 
tot vernietiging van deze aanduiding aanwezig 
zijn. Het gaat heir om minimum 25 ha la�bouw
grond. 
Bij de behandeling van het gewestplan in het Mi
nisterieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden 

op maandag 9 oktober jl. stonde dit woonuit

bredingsgebied nog niet op het gewestplan aan

geduid. 

De Regionale Vereniging Natuur en Landschap be
treurt ten zeerste deze gang van zaken en hoopt 
dat er vooralsnog een halt kan toegeroepen worden. 



Met het oog op dit alles werd door de Regionale 

Vereniging Natuur en Landschap een beroep ge

daan op staatssecretaris M,Eyskens; de leden 

van het Ministercomité voor Vlaamse aangelegenhe

den, alle parlementairen en ministers uit het 

arrondissement Leuven, de milieu- en boerenorg

ganisaties uit het gewest. 

17 oktboer 1978 

Het kombineren van de plannen van het wachtbekeen met 

de plannen voor een belangrijk recreatiegebied zal nog 

nadeliger zijn voor de natuur- en kultuurwaarden van het 

Webbekomsbroek dan één van beide plannen afzonderlijk, 

Dit wordt nochtans beoogd in een foutief begrepen land

inrichtingsstudie die de plannen voor het Webbekoms

broek moet inkleden. 

5. Rest dan nog het geplande industrieterrrein, waarvoor

men de dijken van het wachtbekken zou moeten omleggen, 

Noch de aanpassingswerken aan de dijken, noch de reali

satie van een nieuw industrieterrein op deze plaats 

kunnen uit natuurlijk beschermingsoogpunt aanvaard wor

den, De hoogkonjunctuur voor nieuwe industrieterreinen is 

daarenboven verleden tijd, 

Wij pleiten dat een �ernieuwde planning zou rekening 

houden met de natuurlijks gesteldheid van het gebied. 
Het gehele projekt Webbekomsbroek beschouwen wij dus 

als een onverantwoorde zaak om een waterrijk gebied 

aan op te offeren. 

6. De aanleg van het wachtbekken zelf is ook allerminst

natuurvriendelijk. 

6,1. Het aanleggen van diiken, met een weg er bovenop 
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vormt een fysische, landschappelijke en ecologi

sche barriere. De nadelige gevolgen voor het mi

lieu kunnen niet weggewékt worden door aanbren

ging van lijnbeplanting langs de dijken. 

Denken wij maar aan de ecologisch-zo belangrijke 
1
1 overgangsgebieden 11 die aldus door een scherpe 

barriere vervangen worden. 

6.2. Het wijzigen van het tracé van de waterlopen. 

Zo wordt de Zwarte Beek veel vroeger naar de De

mer geleid. Ook wordt de Demer over meerdere km. 

gedempt en verlegd op het tracé van de Zwarte Beek, 

alles netjes met afgevlakte uniforme oevers. 

Dit betekent zowel voor de Demer als voor de 

Zwarte Beek een verdwijnen van het ecosysteem van 

de waterloop en een grondige wijziging voor de beek 

en omringende natuurgebieden. 

6.3. Binnen het wachtbekken wordt de natuurlijke water

huishouding volledig teniet gedaan. Enkel het fun

ctioneren van het wachtbekken als 11 waterreservoir 11 

wordt uit technisch oogpunt onderzocht. Dit wordt 

dan de 11 t)ydrologische 11 bestudering van het pro

jekt genoemd. Natuurwetenschappelijke uitgangspun

ten zijn daarbij niet aan de orde. De bestaande wa

terhuishouding van het gebied zou grondig onder

zocht moeten worden �anuit een gelntegreerde aanpak 

waterkwaliteit, waterkwantiteit. 

6.4. Tenslotte zijn er de vele kunstwerken voor inlaat, 

uitlaat, regeling, stuwen, bruggen, duikers, toegang 

wegen ed. die er onvermijdelijk bijhoren en waarvan 

wij alleen maar kunnen betreuren dat ze de 11 betonni

sering 11 van het landschap vergroten ten nadele van de 

natuur en het landschap. 

2.i 



B. HET_SCHULENSBRDEK

Het Schulensbroek, meer stroomopwaarts in de vallei 

van de Demer (begrensd door Linkhout, lummen te,1 noorden 

en Schulen, Herk de Stad ten zuiden), was tot voer de 

ideeën van het wachtbekken één van de meest uitgestrekte 

ecologisch belangeijke delen van de gehele Demcrvallei. 

Omwille van zijn waterrijkdom bleef het ook zo goed als 

onbewoond. Een potentieel belangrijk natuurgebied in 

gebruik voor extensieve landbouw. 

Een zwakke prooi dus voor speurders naar een geschikt 

terrein voor een waterreservoir. 

Ook hier werd door andere projekten die idee voor een 

wachtbekken versterkt. Voor de aanleg van de A2 autosnel

weg die langs het gebied loopt, werd een zandwinning opge

zet. Het resultaat was een waterplas waarmee men dan weer 

de watersport kon promoveren. 

Omdat men kost wat kost de piekdebieten van de Demer 

stroomopwaarts van Diest wou afvlakken werd dit uitgegra

ven verminkte gebied de meest geschikte plaats als stocka

gegebied. Het binnenbekken van het Schulenbroek was een 

feit (200 ha). Maar het projekt is groter. Er wordt ook 

nog een even groot buitenbekken voorzien, want ook hier 

wil men een veiligheid van 100 jaar inbouwen. 

Het standpunt van de natuurbeschermingverenigingen hier

tegenover is reeds duidelijk gemaakt. In de landelijke 

gebieden is een dergelijke veiligheid overdreven. Ze 

leidt tot het inpalmen van zeer uitgestrekte ecologische 

waardevolle gebieden die waterrijk zijn. De "verbetering" 

door drainage van deze natte laaggelegen valleigronden 

(meer dan 200 ha voor het buitenbekken van het Schulens

broek) wordt door de ontwerpers als voordeel aanzien. Het 



betekent een regelrechte ondergang V3n de natuurlijke 

waarden van het gebied, zoals ze thans worden omschreven 

in ean ecologische studie van het Limburgs Studiecentrum 

voor Ecologisch Onderzoek. 

.. �aare�boven wordt het buitenbekken zo ruim gemten dat men 

in de bovenloop van de toekomende rivierne ook alle be

langrijke natte gebieden kan ontwateren. Dit ten nadele 

van gestaande of potentiële natuurgebieden in de boven
loop/van rivieren (natuurgebieden zowel als marginale agra

rische gebieden = potentiële natuurgebieden). 

Met dit onderzoek moet voor de Herk, kleine Herk, Deme� 

Zwarte Beek, Holsterbeek, Gete, kleine Gete, Molenbeek 

enz. nog begonnen worden. 

Enkel voor de Velpe werd in de overleggroep een eerste 

poging gedaan voor een meer miliuevriendelijke en ge1nte_ 

greerde aanpak. 

Nadelige stedebouwkundige ontwikkelingen vb. woonuitbrei

ding in de valleien moeten worden teruggeschroefd. 

Voor de Herk zou een en ander kunnen worden onderzocht 

binnen het projekt ''landschapspark van de Herk". 

Het hele buitenbekken van het Schulensbroek zou kunnen 

overbodig worden als men de stroomopwaarts gelegen beken 

zou toelaten op een natuurlijke wijze te stromen en daar

bij sommige gebieden periodiek te overvloeien. 

Periodieke overvloeiing van open ruimten is slechts moge

lijk mist waterkwaliteitsbeheer (waterzuivering, strijd 

tegen waterbezoedeling). 

Thans zal immers iedereen een overvloeiing van zijn terrei

nen met vervuild water weren, zowel de landbouwer als de 

natuurbeschermer, 

Onderzoeken we tenslotte het tracé van de dijken. 

Op geen enkele wijze werd rekening gehouden met de 



natuur en het landschap, integendeel. 

Voor het binnenbekken was de begrenzing van de zandwinnin, 

de belangrijkste factor. 

Aangezien de aantasting van dit gebied zogoed Hls een vas 

staand feit is kunnen we dit alleen maar betreuren, 

Een versere bestudering van de dijken kan niet meer baten 

Voor de buitendijk van het Schulensbroek liggen de zaken 

anders, De doorsnijding van het waardevol gebied is nog 

geen realiteit, wel liggen de plannen volledig vast. 

Mits een nieuwe bestudering, in functie van natuur en 

landschap kunnen plaatselijke nadelige ingrepen vermeden 

worden. Thans wordt de Herk tweemaal gekruist en belang_ 

rijke lansschapselenfiiten doorsneden door het geplande 

tracé van de buitendijk. 

Het nutteloos omleggen van de Herk moet en kàn vermeden 

war den. 

Over meerderekms dempen van een waterloop om hem dan iets 

zuidelijker als transportleiding langs de buitenzijde van 

de nieuwe dijk te leggen is voor ons onaanvaardbaar, 

Ook de tracering van de Gete tassen Halen en de Demer is 

een zuiver waterbeheerstechnische ingreep die de water

loop tot transportleiding maakt. Het hele beekecosysteem 

wordt vernietigd. De ingreep is totaal zinloos als men dit 

waterrijke gebied, alhoewel buiten het voorziene wacht

bekken gelegen, zijn waterbegrenzende functie laat behou

den. 

Uit landschappelijk oogpunt is de hertracering van de 

Gete een v}oek. 

Oproep : 

In de zomer 1981 werden echter omwille van één knel-



punt nl. overstromingen te Halen ALLE vergunningen voor 

de werken aan het Webbekomsbroek en Schulensbroek met 

inbegrip van de monding en gedeeltelijke hertracering van 

Begijnenbeek, Zwarte Beek, Demer, Herk, Gete en Velpe 

vergund. 

Dm het milieueffect onderzoek, het ecolo§isch en het 

landschappelijk onderzoek vruchten te laten dragen is 

het nodig te huidige waterbeheersingswerken op korte 

termijn te beperken tot het aangetaste gebied van het 

binnenbekken van het Schulensbroek. Al het overige dat 

voor de Demer en haar bijrivieren stroomopwaarts van Diest 

ge�land is moet herdacht worden volgens de imiddels geëvo

lueerde visie over "waterbeheer 11 .• 

Een visie gesteund op een geïntegreerde aanpak waarbij 

natuur, waterkwaliteit en landschap llun rechtmatige in

breng krijgen en niet teougedrongen worden en versnipperd 
tot plaatselijk eisende partij. 

1.3. ONZE WATERLOPEN: ANDERS BEHEREN 

Evaluatie van het waterlopenbeheer vanuit het oogpunt van 

natuur- en landschapsbehoud. Een integrale aanpak vereist?

(Samenvatting van een uiteenzetting tijdens de BNVR-KVIV 

studiedag "Naar een meer natuurvriendelijk onderhoud van 

waterlopen" op P september te Gent.) 

In het kader van de huidige discussies die het traditionele 

waterbeheer in vraag stellen, wi]en wij hier kort een over

zicht geven.van de konsekwentie van de gangbare methode 

van beheer voor natuur en landschap. We beperken ons tot 

de laaglandbeken zoals die in ons land voorkomen. 

Ons uitgangspunt ls Jat de beek een open ecosysteem is dat 

in zeer nauwe relatie staat tot de beekgeleidende ecosys_ 



temen en de beekdalen. Het meest kenmerkend voor het eco

s�eem beek is dat er (tenminste gedurende een groot deel 

van het jaar) water door stroomt. Hoeveel water en met we� 

ke snelheid is afhankelijk van zowel factoren in als bui

ten de beek. We denken aan geografische ligging, het pla� 

selijk relief, de ruimtelijke situering binnen het gehele 

beekverloop, de diepte, breedte, materiaal van de bedding 

en oever, aanwezigheid van obstakels, het waterophoudend 

vermogen van het doorkruiste landschap. Samen met de tra� 

fie-en de saprobiegraad van het beekwater, bepalen hoe

veelheid water en stroomsnelheid en de periodiciteit van 

beide, in grote mate het plaatseijk milieu voor soorten 

en levensgemeenschappen. 

Uit ecologisch onderzoek blijkt steeds opnieuw het zeer 

nauw verband tussen beek en beekdal, wat tot uiting komt 

in de hydrologiesch en nutriëntencyclus. Vandaar dat we 

in beschrijving, behandeling en beheer uitmoeten gaan 

v·an het relatie stel se 1 beek - beekgeleidend ecosysteem, 

beekdal en zelfs stroomgebied, Het is in elk geval ver

keerd de beek of een deel ervan te beschouwen als beheers

eenheid. 

Kenmerkend voor de beek en het beekdal is dat de milieu

factoren op korte afstand sterk kunnen verschillen. De 

beek en het beekdal kunnen daardoor een grote variatie 

aan organismen en levensgemeehschappen bevatten. Het io 

stand houden van de grote verscheidenheid aan milieu-ty

pen tegen de nivellerende werking van moderne regulatie 

en beheerstechnieken, is dan ook een primaire voorwaarde 

om de biologische rijkdom van het beekstelsel te waar

borgen. Voor de beoordeling van beheersmaateegelen vinden 

wij hierin een belangrijk criterium: in hoeverre verzekert 
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de maatregel het voortbestaan of de tot standkoming van 

een grote milie-vari2tie ? 

FUNCTIES 

Uit de eigenschappen die de beek heeft kunnen wij de be

langrijkste functies afleiden die eraan kunnen gekoppeld 

worden: 

1, watertransportfunctie, gekoppeld aan drainerend en/of 

infiltrerend effekt 

2. industriële func-tie: koel-,spoel-,proceswater

3, bergingsfunctie: lozing van afvalwater, van surplussen

4, recreatieve functie: vissen, varen

5. milieuhygiënische functie: zelfreinigend vermogen

6, biologische functie: biotoop voor organisme, ver-

binding tussen natuurgebieden 

In de praktijk hebben beken meer van deze functie tegelijk 

te vervullen, Althans dat wordt verondersteld. De omgang 

met de beek is echter tot nu vooral gericht op één of twee 

dominale functLes: watertransport en berging. µ,et beheer 

is hierdoor eenzijdig en miskent de overige functies, Als 

deze al ni�t miskend worden dan is de praktijk zu dat door 

de ingrepen het vervullen ervan in gedrang komt, Een beek 

die eens een divet's leven bevatte, waaruit gedronken kon 

worden, is nu dood en gevaarlijke voor de gezondheid. 

Vanuit natuurwetenschappelijke en natuurbehoudsvisie wordt 

de biologische en milieuhyQiënische functie verdedigd. Tal 

van argumenten zijn hiervoor aan te brengen: 

1, In onze geürbaniseerde en ge1ndustrialiseerde landschap• 

pen zijn het dikwijls (met wegbermen en houtkanten) 

de enige halfnatuurlijke elementen waarin nog ecolo

gische potenties aanwezig zijn. 

2. Beken en beekdalen bevatten een gevariëerde fauna en



flora. Veel van de organismen behoren tot de zeldzame 

soorten. 

3. Beken bepalen zowel naar patroon als proces in hoge

mate het beekdallandschap. Ze zijn het centrale punt

in het stroomgebied. Een beheer van deze landschappen

waarbij ook met natuurbehoudseisen rekening wordt ge

houden, heeft dus ook de beek als voorwerp.

4. Onlosmakelijk aan de beken gekoppeld zijn de beekbege

leidende ecosystemen, direkt langs de oevers of verder

in het beekdal. Door de specifieke hydrologische con

dities waren al deze delen van het �andschap lange

tijd ongeschikt voor intensieve landbouw of bestendige

mensel,ijke vestiging. Vandaar dat we er nu nog de zeld

zame half-natuurlijke ecosystemen kunnen aantreffen.

5, Beken en beekdalen zijn van primair belang in de water

voorziening en kunnen (als het oppervlaktewater gezui

verd is) de voor natuurbehoud dikwijls nefast& grond

waterwinningen verminderen. 

HET BEHEER 

We zullen nu nagaan hoe de gangbare beheersmaatregelen op 

levensgemeenschappen van beek en beekdal ingrijpen. 

Ruimen en herprofilering_ 

Dit zijn dras�ische ingrepen voor de beek en haar omgeving 

Er wordt immers niet alleen op de vegetatie, maar ook op 

het f�sisch milieu (beekbedding, oever, oeverwal) inge

grepen. Dikwijls kunnen wij van een totale vernieling 

spreken. 

1. ER wordt gebruik gemaakt van zware machines. Er is dus

een schouwpad nodig. Bomen en struiken, waardevolle ve

getaties moeten ·verdwijnen. Zo komt er meer licht in

de beek, waardoor meer plantengroei kan optreden, en



er dus meer gemaaid of geruimd moet worden. Zo'n ver_

storing van het beekmilieu krijgt een blijvend karakter. 

2. Het beekprofiel en de bodem worden aangetast. Gevolg is

meer erosie en meer sedim8ntatie.

3. Het deponeren van het slib op de oever verstikt de oor.

spronkelijke vegetatie. Bij vervuild slib slaan nitro

fiele kruiden (vb.brandnetel) massaal op. Beek en de

komgrond worden daar de opgehoogde oeverstrook steeds
meer van elkaa_r gescheiden.

4. Het gevariëerde �eekmilieu wordt geëgaliseerd doo�

de gelijke diepte, subttraat, stroomsnelheid.

5. Vissen worden verdreven of sterven door rotting van het

opgewoelde bezinkingsslib.

6. Paaiplaatsen,1huilplaat�en verdwijnen; broed en ·eitjes

worden beschadigd, bodemorganismen verdwijnen en de

voedselketen is gestoord.

Maaien 

Maaien is minder drastisch dan ruimen en herprofileren, 

maa� vraagt door de aard van het gebruikte materiaal en 

het feit dat vooral oevers qemaaid worden een uniform beek 

lichaam. In vergelijking met het ruimeD is het selectiver 

Er kan precieser gewerkt worden. 

De effecten zijn: 

1. Rij mechanisch maaien zijn vlakke oevertaluds en een

schouwpad nodig, ten koste dus van de oorspronkelijke

vegetatie•

2.Wanneer hetrnaisel niet afgevoerd wordt (zoweL uit de

beek als van de oever) treedt eutrofiëring op, met nog

sterkere plantengroei voor gevolg. 

3. Het evenwicht in de soortensamenstel�ing kah gestoord

worden en planten die laat beginnen groeien, gaan do

mineren.



4. Rechtstreeks of onrechtstreeks worden dieren getroffen

die de vegetatie als schuil- en paaiplaats gebruiken.

5. Oevervegetaties worden zeer soortenarm omdat s�eeds

frequenter gemaaid wordt.

J Herbiciden 

Over herbiciden kunnen we kort zijn: vanuit natuurbehouds-

� en milieuhygiënisch standpunt is het gebruik in en nabij 

beken onaanvaardbaar. De selectiviteit is te gering en 

de verspreiding over een3root gebied gebeurt ongekontrc_ 

leerd. 
Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat verschillende in

grepen voor gevolg hebben dat een totaal nieuwe uitgangs

situatie ontstaat. Deze is dikwijls gunstiger voor massale 

plantengroei (als de waterk•alieteit het toelaat) dance 

vorige, of dan het milieu van een relatief ongestoorde 

beek. Gevolg: het onderhoud moet nog intensiever gebeuren. 

Alternatieven ? 

Met de klassieke methoden de schade beperken, betekent dat 

er zo weinig mogelijk beheerd moet worden, op het juiste 

tijdstip (maaien na juli, ruimen in de winter) en niet 

over grote oppervlakte tegelijkertijd. �ok zeer belangrij� 

is dat maaisel en slib afgevoerd wordt om eutrofiëring te 

voorkomen en verstikking tegen te gaan. Een hoopvol ini

tiatief kan misschien het beplanten met bomen en struiken 

van de oever zijn. Deze beschaduwen de beek, waardoor de 

plantengroei geremd wordt. Tevens wordt -als Elzen ge

bruikt worden - de oever verstevigd. 

We hebben er al op gewezen dat de beek één geheel vormt 

van bron tot monding, en dat e r  een nauwe samenhang be

staat tussen beek en beekdal. Het beheer moet den ook 

voor geheel de beek en het beekdal bestudeeerd worden. 
�1 



Dit vraagt dus een INTEGRALE AANPAK waarbij uitgegaan 

wordt van al de functies van de beek en het doorstromend 

ge�ied, Wil dit lukken, dan zullen ook de uitvoerende in

stanties, Polders en Waterin�en, gemeente, provincie, 

landelijke waterdienst, nauwer op elkaar moeten inspelen 

en uiteindelijk geheel gekoErdineerd moeten worden, Be

halve technische aspecten zal dus ook de organizatie van 

het bee�beheer herdacht moeten worden, 

geert De Blust 

departement Bio. U.I.A. 

DEEL Il _PROBLEMATIEK IN HET HAGELAND EN HASPENGOUW 

II.1. P•blematiek Winge-Motte

De situatie van de Winge is de volgende. In de midden

loop is een gedeelte rechtgetrokken. De bovenloop en de 

benedenloop zijn nog kronkelend. De versnelde afvoer in 

het genormaliseerde gedeelte geeft bij piekdebiet natuur

lijk problemen stroomafwaarts. Ook zijn er hier en daar 

knelpunten o.m. kleine sluizen voor het vullen van hoger 

gelegen vijvers. 

Of dit nu voldoende redenen zijn om de hele bovenloop 

van Winge- en Molenbeek aan te pakken en uit te rusten 

met "Wachtbekkens" en ook een aft a kking te maken van 

de Winge naar de Motte ter hoogte van het Walenbos is een 

andere vraag. 

Door de Landelijke Waterdienst (Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, vroeger Landbouw) die bevoegd is voor 



de benedenloop van de Winge (nl. het stuk stroomafwaarts 
van het rechtgetrokken gedeelte), werd een studieopdracht 
verleend aan het studiebureau STABO, Datzelfde studie·· 
bureau had reeds een studie gemaakt over hetzel�de ge
bied. Toen was enkel op geen enkele manier rekening 
gehouden met de ecologische waarden. Om dat te 1 verhel
pen 1 werd een opdracht gegeven aan het Laboratorium voor 

Beschrijvende Plantkunde van de KUL. om elf vooraf vast

gelegde gebieden (potentiële wachtkommen) ecologisch te 

onderzoeken, en dit los van hun statuut op het gewest
plan (vb. R-gebied voor Walenbos en Vorsdonkbroek)! 

Er worden 6 mogli.ijke wachtkommen gesitueerd op de 
Winge: de eerste aan het Walenbroek te St. Joris Winge, 
de tweede aan rn vijvers naast het kasteel (in het cen
trum van hetzelfde dorp) en de derde aan de voet van de 
Bensberg. Ook één op het gehucht Vlasselaar en het Dun
bergbroek. Tenslobte nog 2 te Werchter. Op de Demer 

worden er 2 gesitueerd: Schoonhoven (ten oosten van 
Aarschot) en on het Vorsdonkbroek. �P de Motte worden 
er één voorzien in het Walenbos, een ander net voor de 
A2 en het derde nadat de Motte Rillaar is doorgetrokken. 

Wie iets afweet van de waardevolle gebieden in het 

Hageland, stelt eerst tot zijn verbazing, dan tot zijn 
ontzetting vast dat deze ''plannenmakers" zomaar de 

meest waardevolle natuurgebieden in wachtbekkens willen 

veranderen, denken we vooral aan het Walebos, op de Motte 
het Ounbergbroek op de Winge en Schoonhoven enhet Vors

donkbroek op de Demer. 

De opstellers van de ecologische studie verduidelijken 
dat hun rapport alleen algemene gegevens en methodes be
vat, geen biologiscbe gegevens, geen kwetsbaarheidskaarten 
enz. Deze zijn wel ter inzage op het "Laboratorium voor 

�3 



Potenr,�lt. 111Qc.ht-1<om"'en 
1.11t. dCL �l"udieopdr�c.1-1r 
.Stobo 

• 

KD 

• 

1ïe 

Beschrijvende Plantkunde" te Heverlee, Als al deze onder
zoe�en grondig zijn gebeurd, dan zou het besluit moeten 
luiden: naar de prullemand met deze wachtnekkens{ De 
opstellers geven al direct toe dat dit niet gebeurd 
is,dat de staat in de verantwoording, er sta�t letterlijk:

•de geformuleerde besluiten en resultaten moeten om

zichtig benaderd warden� Verder: 11de ecologische studie
is fragmentair ••• , 

Il 

beperkt enz •••
het vegetatiekundig onderzoek is

Na een hoofdstuk over het begrip kwetsbaarheid,volgt 
een artikel over de negatieve gevolgene van tijdelijke 
overstromen van een wachtbekken: verdrinken van plante
saorten, eutrofiiring en onvoorspelbare wijzigingen van 

�4 



de bodem op fysisch en chemisch gebied. Dm de eerste twee 
nadelenboe te passen op de geplande wachtbekkens zou dus 
hetvclgende gebeuren: in Schoonhoven zou de weide met der 
rijkste groeiplaatsen van de breedbladige orchis snel 
verdwijnen. In het Dunbergbroek zou net hetzeJfde ge
beuren, het reservaat zou verdwijnen met zijn kleine 

valeriaan, zijn veenmos, zijn gevlekte orchis enz ••• 
In plaats daarvan zouden ruigtekruiden komen en juist 
die willen we door jaarlijks maaien doen verdwijnen. 
Nog erger zou gebeuren in bet 500 ha grote Walenbos. 
Hier bevindt zich nog een uiterst zeldzaam voedselarm 

elzebos, met hoge slobben van pluimzegge. Dit is ui
terst kwetsbaar en zou onherroepelijk verreike8 • Nu 
weet iedereen dat de overgang van voedselarm naar voed

selrijk gemakkelijk gebeurt, het omgekeerde is maar 
mogelijk na vele jaren en dan n og. 0 

Er bestaan ook plannen om de Winge juist na de Bens

berg aan te koppelen op de Motte, dat betekent dat het 
Walenbos het geÜetrofiëerd water van de Winge zou op
nemen. Waarom de Winge niet laten stromen zoals de na
tuur het bepaald heeft, ze reioigt immers zichzelf, dat 
bewijst het rapport in WSW en W7D (te Werchter op de 
benedenloop). Er staat duidelijk: goede zuurstofvoorzie
ning en lage Pen N cijfers. Het is dus best aan deze 

situatie niets te veraneeren. 

Een wachtbekken in het Walebos zou ook niets veranderen 
aan de overstromingen na een hevig onweer in de buurt 
van de wegen Tielt{Rillaar en Tielt-Houwaar�. He� 

Walebos werkt immers als een natuurlijk �paarbekken, 

0 Over het Walenbos en andere natuurgebieden in de om
geving bestaat een boekje 'Natuur in Hageland en 
Oost-Br�bant'. Te verkrijgen door storting van 150 fr. 
op rek. 001-0762219-63 van Natuur en Landschap, Gilain 
straat 1, 3300 Tienen (titel vermelden aub) 



dat plotse neerslag slechts langzaam vrijgeeft. De over

stromingen op de kruising van voornoemde wegen in de 

buurt, een wachtbekken atroomopwaarts kan daar niets 

aan veranderen. 

Er zijn ook gevolgen voor de fauna. Stel je voor 

dat een plotse regenval �n de lente het water van het 

wachtbekken doet stijgen, dan zijn de nesten van de 

grondbroedende vogels verloren. Dit geldt onder meer 

voor waterral en houtsnip die hier voorkomen. 

U begrijpt dat men niet zomaar zonder grondige studie 

een wachtbekken kan oprichten. Het is en blijft een in 

greep in de natuur. Ergens geven de opstellers van het 

rapport toe in hun beoordeling over het Walenbos: 

we zijn niet van plan op zo'n beperkte studiebasis 

de volledige verantwoorming te dragen voor een niet 

reversibele ingreep. 

Opmerkelijk is ook dat bij de keuze van de potentiele 

wachtbekkens volledig voorbij wordt gegaan aan de be

scherming die opgenomen is in het gewestplan (Reservaat

gebied voor een groot deel van het Walenbos, het Vors

donkbroek en Achter Schoonhoven), Natuurgebied voor 

verschillende aneere 'potentiële wachtbekkens'. Dit 

is ook het geval voor het do8r B.N.V.R. en R.V.N.&L. 

beheerde reservaat van het Ounbergbroek. 

Voor het Walenbos en Achter Schoonhoven gaat het daaren

boven over bij Koninklijk Be��uit gerangschikte landschap

pen. 

Het �tuigt van veel lef om juist deze erkende natuur

gebieden als "potentiëel wachtbekken'' te durven voorstel_ 

len. Voor de natuurbehoudsbeweging is dit een kaakslag 

en een provocatie die niet meer voor te stellen was 

in deze tijd. Zulke plannen moeten zelfs bij de meest 

3, 



gematigde natuureeschermer reacties oproepen. Wat 
daarenbo&en bij de Gete en de Velpe gesteld werd t.a.v. 
een gelntegreerde aanpak van waterkwaliteit- en kwantiteit 
beheer �eldt zeker bij de Winge-Motte problematiek, 

De natuurachttiendaagse is daar een eerste antwoord 
op. 

II.2 Waterproblemàtiek Demer en Gete

I Het_probleem_van de_wateroverlast 

Een basis gegeven is en blijft de afvoerbeperking 
in Diest, opcielegd door het �inisterie van Openbare 

Werken, dat het meer stroomopwaarts deel van de Demer 
(en Dijle) beheert en er verbeteringswerken uitvoert, 

) 

De huidige afvoercapaciteit van de nog niet-gecalibreerde 
Demer tussen Diest en Aarschot is 4� m 3 /s, doch kan 
binnen afzienbare tijd op 95 m Is gesteld worden, Sleu-

telgegeven in de waterhuishouding van de Demervallei 
stroomopwacrts Diest vormt het kunstwerk "De Grote 
Sterunbeer", met een peil- en debietregelenee werking, 

Qm overstromingen in de benedenloop van Demer en Dijle 

te (helpen) voorkomen, wordt het debiet doorheen dit 
kunstwerk beperkt tot ca. 40-45 m /s, door het stroom-
opwaarts Demerpeil op te stuwen tot oa. overstort

drempels opDemer en Herk ter hoogte van het Schulens

broek, in werking treden. De overmaat wordt dan in de val
lei geborgen, 

De huidige afwateringsstructuur van het Dem-rgebied is 
3� 



verder tweeledig, nl. (1) de grote afwateringsgeleidingen 

(Demer met haar zijuivieren Gete, Velp, Mangelbeek, Merk 

en Zwarte Beek) welke aan de valleirand liggen, of inge
dijkt in de vallei zelf; (2) de secondaire waterlopen die 

de ontwatering van de valleien verzorgen en die de grote 

transportleidingen m.b.v. sifons kruisen en er (veelal ook 

ingedijkt) veel verder dan het ontwaterde gebied stroom

afwaarts in uitmonden. 

De omvang en de frequentie van de overstromingen samen 

met de onvoldoende (voor wie?) ontwatering van de vallei 

geven a2nleiding tot een studiecontract voor de verbetering 

(voor wie?) van de betreffende waterhuishouding (Landelij

ke Waterdienst Belgroma) 

II. De_geplande_wat�rbeheersings�erken

Qe aanleg van 4 wachtkommen met hun infrastructuur

wordt voorzien, naast plaatslijke verbetering aan de water� 

lopen nabij de reservoirs. Het g:-ootste reservoir is het 

Schulensbroek bestaande uit een zogenaamd binnenbekken 

(waarin Demer en Mangelbeek afgevlakt kunnen worden: 
opp. 140 ha, inhoud 5,6 miljoen m 3) en een buitenbekken 

(waarin de Herk en het volle binnenbekken kun�en lozen 

opp.194 ha, inhoud 4,6 miljoen m 3). Het buitenbekken 

zou minder frequent gebruikt worden zodat de lanbouw

functie blijft. 

Het reservoir Webbekomsbroek op Velp en Begijnendijk 

tegen Diest heeft een opp. van 1 34 ha met een inhoud 
3 van 31 5 miljoen m ,

Verder zijn nog twee reservoirs gepland in het stroom

gebied van de Gete, nl. op de Grote Gete te Drieslintec

(mnhoud 3 1 , miljoen m 3) en op de Kleine Gete t� Zout

leeuw (inhoud 1 ,4 miljoen m 3). Ten einde de hoogte



v;:in de dijken ( die als store11d worder, ervaren) te be
perko-1, heP.ft f,et reservoir 0) de '."'rote Gete F]ë''. 
(grote) u;;pervlq,'<':.e var, 1 l' ha, verdeeJ d 'JVPr L"·en 
birtnl'r;- en :;u�t.·n!Je•d<en {Jlt laëJtste z�,u wi,, 'r:l: cir.r 
frequent g2sru i.kt worde�,). 

<.1.ü� de.ze 4 wacht'..Jekke,,s worden in de 2eigroma ::tu-. 
Jies.bcPlwat riviergedeelten herlegd of genormaliseerd 

(zie, �aé:\rt). 
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III. Waterbeheersin�_en_natuurbehoud_

Een grootsahalige aanpak zoals hoger opgesteld getuigt 

van een niet te ontkennen technische vaardigheid van ee 

planmakers. 

Wij zijn echter van oordeel dat het doel van waterbe

heer verder schrijdt, veel nli.mer gezien moet worden dan 

enkel en alleen het nastreven van een ideale maximale 

afvoercapaciteit en drainering van waterrijke gronden. 

VAn nature uit is een vallei door haar ontstaansge

scheidenis, als het ware door haar bestaan, een 1 levènde 

systeem'dat zorgt voor ontwatering VQn het errond liggend 

gebied, �e vallei stadt in evenwicht met haar omgeving 

en is·op zichzelf een ecbsysteem dat een massa biotopen 

allerhande herbergt. 

In de valleÛontstonden in de lacp der tijden een aantal 

natuurlijke wachtkommen vaak met een aangepaste en spe

cifieke vegetatie en fauna. �at ganse ecosysteem kan 

soms een zeer st�rk tufferende werkinç hebben, soms is 

het echter zeer fragiel en wordt door kleine milieu

veranderin�en reeds volledig verstoord 

Waterbe�eer moet tot dael hebben sterke overstromingen 

te vermijden, grote �aterschade te voorkomen, vooral in 

gebieden met woningen. 

Waterbeheer mag niet leider tot een ontmanteling van het 

ecologisce valleigeuied. Integendeel het moet rekening 

houden met alle aspecten van het s�ecifieke valleikarak

ter en ze zoveel mogelijk behouden, zo mogelijk zelfs 

bevorderen. 

Door rechttrekking van de rivier bekomt men in feite 

een tegenoverg�eld effect uan wat men in technische ter

m�n sanering of normalisering noemt, tenzij men ook �ier 



weer alleen de hoeveelheid water in overweging neemt. 

Een gesaneerde rivier zou letterlijk bekeken een gemonder 

rivier moeten zijn. Nochtans na rechttrekking vermindert 

op een spectaculaire wijze haar zelfreinigende vermogen, 

vermits de filterende watervegetatie geen geschikte 
groeiplaatsen meer heeft, het water veel minder turbulen

tie vertoont, de microfauna en flora minir aanhechtings

plaatsen vindt, de viskweekplaatsen en schuilplaatsen 

verdmijnen, •.• 

En wie stelt de formule op van een normale rivier 7 

Waterbeheer mag geen aanleiding geven op rechts

streekse of onrechtsstreekse wijze, tot het verlies 

van de landschappelijke waarde van d e  vallei: de storen

de rechtgetrokken en artifisieel bedijkte rivier, de 

gerooide bomen, de zeer kunstmatig aandoende, zeer hoge 

dijken, de reusachtige kunstwerken, het verlies van de 

schilderachtige en zo kostbare rustbrengende parkland

schappen. 

Waterkwantilteitsbeheer is �oodzaRelijkn vooral in 

deze tijden van steeds toenmende urbanisatie, waarbij 

het afspoelend water na een regenbui steeds sneller en in 

grote hoeveelheden de rivier bereikt. Dat beheer moet 

echter gekop�eld worden aan waterkwaliteitsbeheer omdat 

vastgesteld word� dat door dezelfde urbanisatie en 

industrialisatie onze rivieren steeds meer vervuilen. 

We moeten vaststellen dat, ondanks de zeer dure 

projecten, geen enkele constructie of wat dan ook, 

zowel in de werken aan de rivier als aan de wachtkommen 

voorzien is om d2 waterkwaliteit te verbeteren. 

Indien een wachtkom noodzakelijk blijkt te zijn kan ze 

dan niet uitgebouwd worden tot een zuivetingsinstallatie 7 

Kan een gunstig gelegen wachtkom niet in aanmerking 

komen als natuurgebied? 
4i 



Ho.e kan hat binnendijks gebied van een wacht.kom best 

IDeheerd warden ? 

[!'loeten alle o.ve.rstromende gebieden per d-ef ini tie in 

aan ingedijkt gebied liggen, vermits het een vaststaand 

feit is dat sommige plante- en diersoorten de voorkeur 

geven aan periodj.ek mverstroqmt:le g'€bierder:i en vel"mits 

een aantal br0ekgebie-d·en( natuurgeb,leden op rle gewest

plannen) als potentiele en goedkepe wachtkomrne:n ter 

beschikkin� liggen in cie vallei. 

Wate�behee� blijkt een zeer com�lexe stusie te zijn 

die l{la·aDblijl<e"lijk meer omvat dan afvoa.rdebieten e-n 

dwarstJoorsnedan. 1 ret ver�vt een uitgebreide studie van 

het ganse ecosy,steerr, en -di.ant o lle aspecten ervan in 

overweging te nemen. 

Een paar iéeeër-i en vaststcellimc9el'r' rond het beheer van ,de 

l<le;ine ·Gete 

In v erbar,d met tiet beheer van de meve.xs Vj3n ri,vieren 

en beken kam een en ande.r öuideU Jk êlaM,getoomd worden aar:1 

de Kte..ia.e G°ete t e  Czema, l. 

boor u.i:t-c:liapi,nt:sUJ,exken ee11 tier1ta;\. jal"eh geleéan en door 

het wegnemen van de sluisdeuren aan q� l<on,ig-smolen te 

Eliksem werd de normale watePdi�pte der rivar minder 

hood en kwam de bedding een stu� lager liggen. 



veel bomen op de oever werden weggezaagd om het 

werk met de grote graafmachines te vergemakaelijken. 

Bij regelmatig ruimen van slib door een kraan werd de 

oever ondergraven. 

- Het gevolg van dat beheer stelt men duidelijk vast:

over een lengte van verscheidene km scheurt de oever

bij stukken en brokken weg.

De aanzanding in de rivier neemt toe, niet door afvoer

van slib uit het stroomopwaarts gelegen veld, maar door

de vele tonnen aarde die door de erosie uit de oever

loskomen.



Jt,op, esthetisdimeer verantwoord en milieuvriendelijker 

beleid en om aan de eisen van de waterkwantiteits• 

beheer te voldoen: langzamerhand en gedeeltelijk door· 

het zelfvormend karakter van de rivier trapvormige 

oevers uitbouwen (ondersteund door het normale onder

houd) met bomen met voldoende stevig wortelstel op 

6 m afstand van de oever, 

Ofwel één steile oever en een trapvormige rivier 

afhankelijk van de omstandigheden. 

Op de steile oever zou zeker een bomenrij voor stevig

heid moeten aanwezig zijn. �en zou dan aan de rivier en 

zijn oeverbegroeiing in de onderste kom een min of 

meer natuurlijk aerloop kunnen toelaten. 

Het zelfzuiversnd vermogen van het water zal toename� 
de leefbaarheid van de rivier en zijn omgeving vergroot,
er is minder slibvorming en de kosten op langere termijn 

verlagen omdat de oevers stabieler zijn. 

II.3. De waarde van Webbekomsbroek als natuurgebied

Het Webbekomsbroek is een belangrijk broedgebied voor 

een aantal zeldzame vogelsoorten. De belangrijstse broed

gebieden liggen rond de leydgracht en aan de Zwarte Beek, 

dus juist die plek�en die be�reigd worden door het "Wacht

bekken" en de verlegging van de bedding van Demer en Z•arte 



Men moet ruimen en opnieuw graaft de kraan gaten ander 

de berm: het perpetuum mobile doet zijn intrede. 

Door het afschuiven van bermmateriaal ontstaat soms een 
trap op de bovenrand van het normale laagwaterpeil. 

\•· . .  .

\ .. . . . . . .  . 

.,- Automatisch wordt alzo de oever iets steviger omdat 
door de trap het plotse hoogteverschil gebroken is en 
de watererosie afneemt, 

Ook de oevervegetatie reageert positief op deze situatie 
in plaats van brandnetels op de steile berm, ontstaat 
een vegetatie van specifieke oeverplanten (struisriet,,) 
Hier en daar staan canadapopulieren of wilgen op de 

oever, Zeer duidr.lijk is zichtbaar dat de strook tussen 

rivier e� boom GEE� erosieverschijnselen �rtoont! 
De boomwortels houden de oever vast, ook al staan de 
bbmen op de wettelijk verplichte afstand van 5m. 

Wij zijn van oordeel dat het nationaal beleid dat zich 
met het beheer van dergelijke waterlopen bezigh-oudt 

ook hier weer met de grove middelen zal proberen de 
dijken te herstellen van verstevigen, nl. het alom 
gekende verschijnsel van herprofilering (wat met veel 
gelDk een paar maanden standhoudt) en de ze�r dure 
schanskorven die na een aantal jaren toch wegzakken 

omdat men de oever ten opzichte vanhet laagwaterpeil 

&an de rivier te hoog construeert. 

Daarom stellen wij voor o� te komen tot een goed-



Beek. 

1. Zangvogeitellingen in 1981 en 1982

- bosrietzanger: in 1981 werden 68 zangposten geteld tij

dens de maanden juni en mei. In 19R2 op 

31 mei in totaal 96 zangpost�n. Op 5 en 

6 jnui waren er hiervan nog 68 terug te 

vinden. Ik veronderstel dus dat de overi

gen doortrekkers waren. 

- rietzan�er: in 1991: 12 zangposten

in 1932: op 25 en 26 april, 3-5-7-R-9 en 15 

mei in totaal 86 zangposten. Op 21 mei ble

ven er daarvan nog 20. Dat er meer dan 12 

koppels broeden blijkt ook uit de ringgage

vens: op13 juli 82 werden in 1 rietveldje 

alleen al 9 (jllrietzanger geringd ! 

- sprinkhaanrietzanger: zowel in 1 81 als in 1 82: 10 zang 

posten. 

- kleine karekiet: in 1 81: 7 zangposten geteld, in 1 82 

slechts 4 zangposten. Er broeden er 

veel meer. Zo werden op 13 juli 1982 

15 kleine karekieten geringd waarvan 

9 tin 1 rietveldje. Er moeten dus 

meer dan 20 koppels broeden in het 

hele gebied. 

- roodborsttapuit: in 19�1 : 5 zangposten (of alarmerende

,IJ enin 1992 6. 

- blauwborstje: in 1981 5 zangposten geteld, in 1 82 9 zang-

posten. 

- braamsluiper: 2 zangposten in mei en juni 1982.

Ook in mei 181 werden er braamsluipers ge·

hoord. Maar later werden ze niet meer ge

hoord, dus werd veronderseeld dat ze niet 



meer broedden, maar doortrekkers waren. 

In 1982 waren er duidelijk broedvogels op

2 verschillende plaatsen.

- zwartkop: 6 zangposten in 1981 - in 1982 niet genoteerd

- tuinfluiter: 3 zangposten in 1981 - 4 tot 6 zangposten

in 1982 

Trekt wel talrijker door in mei. 

- grasmus: 2- zangposten in 1981 - 20 tot 25 in 1 32. Trekt

talrijker door vooral langs de oude spoorweg

berm. 

- spotvogel: in 1991 hielden wij de zangposten voor door

t�Qkkers? In 1982 was duidelijk dat er minst 

tens 4 koppels broedeen {zangposten + ringge

gevens) 

2. Ringgege\/ens

Door Roger De Fraine van de ringgroep Demervallei werden· 

in 1982 drie keer ringvangsten gedaàn in een van de kleine 

rietveldjes in het Webbekomsbroek. 

Vangsten: 26 juni 1982: 4 rietzangers waarvan 3ten 1J 

1 tjiftjaf 

5 grasmussen 

1 rietgors 

in totaal 1 g vangsten 

13 juli 1992: in totaal 58 ringvangsten: a riet

gorzen, 15 kleien karekieten (waar 

van 9! en 2i ), 12 rietaangers 

(waarvan 1 albino), 1 jonge spot

vogel, 1 matkop ( met ·afwijking aan 

de bek), 3 / fitis,' 2 tjitjaf, 1 

sprinkhaanrietzanger, 2 blauwbors 

tjes. 

17 augustus 1932: A 1 fitis, 3 rietaangers, 6 



3. Andere waarnemingen

1. B;oedvogels:

bosrietzangers, 1 blau�b8rstje, 4 

kleine karekieten, 8 rietgorzen. 

- balts watersnip waargenomen op 5 mei 19R2 en 15 mei

1pg2 's avonds boven weide naast leyd

gracht. 

- kramsvogel: broedt hier sinds 1979,in 1902 minstens

2 koppels en dit jaar met succes. 

- ijsvogel: regelmatig gans jaar door waargenomen, ook 

tijdens broedse.i zoen. De jachtwachter heeft 

vorig jaar een nestplaats in de Demerdijk 

gevonden, Is zowel aan'de leydgracht als 

aan de beken en grachtjes langs de auto

strarle en onder de St.Jansberg te zien. 

- klapekster:/heeft volgens de jachtwachter in vorige

jarer op de St,Jansberg gebroed. Is 

echtEr geregeld te zien aan de oude 

spoorwegberm en op de struiken rondom 

de rietveldjes langs de leydgracht. 

WaRrnemingen tijdens broedzeizoen (oa. 

op 2o juni 1 gg2). [1p 16 augustust R.2 werd 

een klapekster gezien die een zwaluw bo

ven een rietveld achtervolgde, Het is 

niet zeker of hij in het broek enkel zijn 

jachtterrein heeft, ofwel e� ook broedt. 

- wintertaling: vanaf april dagelijks waargenomen een

de leydgracht. Op 21 mei 19S2 een koppel 

opvliegend aan d e  leydgracht. Broedt hier 

zeker. 
- gele kwik: waarnemingen op 20 juni en 1 3 jli 19132 in

een rietveld langs de leydgracht. Kan hier 



ook mogelijk broeden ? 
- kleine bonte specht: waarnemingen tijdens broedseizoen

on andere op 5 mei 1982. Niet ee
ker of hij hier aldan niet broedt. 

Een greep uit de ander� broedvogels van het gebied: kievit, 
rietgors, grauwe vliegenvanger, holenduif, tortel, steenuil} 
grote lijster, wielewaal, koekoek, staartmees, ••• 
Interessant is wel dat de koekoek de rietzanger gebeuikt 
als waardvogel, Op 17 Augustus 92 zagen wij een rietzanger 
ijverig bezig met het voeden van een jonge koekoek in de 
buurt van de leydgracht! 
2. Doortrekkers

- tapuit (1 rl' + 1 J OP 6Mei 1992)
- paapje , ( 3 '1"+ 3, op 6 mei 18.92 en 2 es van 5 sept.

tot 10 september) 
- bonte vliegenvanger ( april 1 _91) 
- kuifeend ( 21 mei 1982 r? + f)

- tafeleend ( d'op 7 mei 1992)

- grauwe gors ( 3 januarie 1992)

- slobeend ( 1 3 december 1 9 '31 )
- boomvalk ( 10 mei 19B2)

smelleken ( 10 november 1980 en 12 april 1982)

- blauwe kiekendief { 3 januari 1992)
- bruine kiekendief ( april 1979)
- wespendief
- tureluur (16 augustus 1982, 3 ex op 20 juni 1982)

- groenpootruiter ( 8 mei 1992 en 6 juli 1981)

- grutto ( 6 juli 1981)
- wulp ( 25 december 19g2, 7 ex op 13 december 1981)

- verder witgatjes, oeverloper, waterpeipers, putter,

sijsjes, enz •••

In totaal werden er op 4 jaar 100 verschilleda soorten 

5o 



-• 
waargenomen. 

4. Waarom is het Webbekomsbroek dan zo een waardevol na-

tuurgebied 7

8 vogelsoorten die in België zeldzaam zijn broeden er. 

Vooral als broedplaats van tietzanger en blauwborstje 

in het Webbekomsbroek belangrijk. Blijkbaar vinden deze 

vogels hier een biotoop dat elders aan het verdwijnen is. 

De rietzangers broeden hier in de kleine rietveldjes oF 

in de rietkragen langs kleine grachtjes. Wat zij blijk-

baar nodig hebben zijn grachtjes met water en riet ·of andere 

ruige moerasplanten. 

Het blauwborstje moet het evenzeer hebben van rietkanten 

en ruigten met dichte palntengroei. De sprinkhaanTiet2anger 

zoekt open ruimten met ruige planten zoals moerasspirea. 

Be watersnip vinden wij in weiden met veel zeggen en grach

ten waar water in staat. Het ijsvogeltja heeft water met 

kleine visjes nodig en vindt die blijkbaar zowel aan de 

leydgracht als aan de St Jansberg. De klapekster zit mees

tal op de doornstruiken van de vroegere spoorwegberm of 

langs een rietveldje. 

Voor al deze vogels is het unieke landschap dat in Webbekom 

gevormd werd door de verruiging van weiden, door het ont

staan van rietveldjes en rietkragen lang� de vele grachten 

door het opgroeien van struiken langs de vroegere spoor

wegberm, dus blijkbaar van levensbelang. 

Als we dan vergelijken met andere streken, dan zien we 

dat het blauwborstje nog op enkele andere plaatsen in de 

Oemervallei rond Diest broedt: Vierkensbroek te Averbode 

Kloosterbroek te Zichem, aan de waterwinning te Kaggevinne, 

,langs de Zwarte Beek te Zelem, Mogelijk is de Demervallei 

hier één van de belangrijkste broedgebieden van het blauw

ib6rstje over gans Belgii, Rietzangers treffen we nog aan 
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in het Kloosterbroek te Zichem, en in Kaggevinne, m�ar in 

veel kleiner aantal dan in Webbekom. 

Vooral voor deze 2 soorten zou het een schande zijn als 

hun broedgebied zou moeten plaats ruimen voor een nutte

loos wachtbekken of voor een verlegging van het bekken van 

de Demer en de Zwarte Beek, 

War Claes 

1 april 1983 

Il,4, Problematiek Velpe 0 

Er was eens een tijd tot(W,:1,Il,) dat de Velpevallei 

een schoolvoorbeeld was van een ecolngisch zuiver syste�m 

in om zo te zegger, al zijn aspecten. TE�r j llustratie: 

- een sfrk meanderende rivier die periodiek, vooral in

het voorjaar, buiten haar uevers trad �n z0 de laag

gelegen weilanden en br�ekbossen bevloaide

- zeer laag gele�2r komgronden en jets �3ger gelegen .

oeverwallen in g1�bruik als hooil-1114Aef als gras-hooila:-id

zonder overdreven bemesting

- kleinsch�lige fandbouwbedrijven

- een rivier en z i jr,eken met krisLJlhel Ier, zuiver watE!I

met een overvloedLge �atervegetatie v�n gEle �lomp, fan•

teinkruiden, pijl�ruid, .•. en ee� zeer gevari,erde,

b 1 o f;[ ; e n r i j k e o e v e : v e g ..: t a i �. i e •

0 Een ecologisch rapport van de bovenloop en middenloop van 
de Velpe is opgenomen in 11 '.'atuur in Hageland en ('ost.:Bta
bant" te verkrijgen door storting van 15'0 fr. op rek. 
001-0762211-6 � van �·atuur en Landschap, G.ilainstraat 1,
3300 Tienen,

Si 



- een rijk visbestand met voorn, karper, brasem, zeelt,

baars, snoek, ••• zelfs kopvoorn was aanwezig.

- variatie in watertype door de vele meanders, drinkplaat

sen voor koeien, werkende watermolens met opgestuwd wa

ter voor en met zuurstof verrijkt water voorbij het mo

lenrad.

- overstroomde weilanden, ideale paaiplaatsen voor snoek

- aan zuiver water gebonden vogels zoals ijsvogel, blauwe

reiger, grote gele kwikstaart

- weilanden afgebaard met goed oneerhouden knotwilgen of

populierenrijen

- in de onmiddellijke buurt van de dorpen hoogstammige

boomgaarden met meidoornhagen.

Na W.D.II kwam de steile groei van de industrialisatie 

ook van de landbouw, de economische veranderingen en te

gelijk in omgekeerd evenredige verhouding de degradatie 

van het milieu. Met stukjes en beetjes werd het ganse 

ecologische systeem van de rivier en het 

valleilandschap afgebouwd. 

geleidende 

� 

Een eerste rivierrechttrekkting had plaats van Bunsbeek 

tot �is�om om de ontwatering aldaar in vallei op te voeren 

1 en de periodieke winteroverstromingen in de vallei te ver

�·micijen. Tegenwoordig treden overstromingen op in het 

ströomafwaarts gelegen Kortenaken. 

Langzamerhand nam de vervuiling van de rivier en de zij

beken toe door een veelheid van oorzaken o.a. 

Langzamerhand nam de vervuiling van de rivier en de zij

beken tot door een veelheid van oorzaken o.a. 

- uitbreiding van het rioleringssysteem waarbij alle afvoer

leidingen uiteindelijk in de Velpe terecht kwamen

- oprichting van grote veebedrijven zonder voldoende stocke

ringsruimte voor hun mest (problemen vooral in juni!)
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- landbouweconomisch relatieve waardevermindering va�de

vloeimest die rechtstreeks in de rivier geloosd wordt

laksheid van het belei� dat geen controle uitvoert ivm.

septische pu�ten, lozingen van industrie

- zeer sterk gebruik van kunstmest en giftige pesticicen

die gedeeltelijk met grond- en regenwater in de rivier

terechtkomen

Zoals overal veranderde het typische valleilandschap ook

in de Velpevallei, onder meer door: 

- rooien van ganse hoogstamboorgaarden met staatspremie in

de jaren zestig

- uittrekken van zeer veel hagen bij de overschakeling

van weiland op akker en bij perceelsvergroting

- kappen van de knotwilgen, vooral na de eerste grote

prijsstijgingen der olie in de jaren zeventig om aan

alternatieve energiebronnen te komen (de rage der luxe

open haarden met zeer laag rendement en goedkoop hout)

- het braak laten liggen van de minder productieve hooi

landen

- bijplanting van grote percelen weiland met canadapopu

lieren

- rooien van alle bomen op de oever ven de Velpe en uit

dieping van de bedding, wat een destabillisering der oe

vers �oor gevolg had (door Watering en Landelijke Water

dienst),

Daar bleef het echter niet bij : 

- een nieuwe poging tot rechttrekking in 1979, ditmaal

van de ganse loop van de rivier op Brabants grondge

bied, werd verijdeld door tussenkOQSt van een actie

comit6 ( Regionale Vereniging Natuur en Landschap, het

Vossenhol, en Heemkundige Kring,Velpeleven Boutersem)

- plannen voor aanleg van een zeer koshl.ijke moerrioo0l



en een groot en eveneens duur waterzuiveringsstation 

werden voorlopig diep in de lade weggestopt. 

Na zeer vele vergaderingen en uitputtende discussies met 

het actiecomite begonnen zowel het bestu�r van de watering 

als het nationaal beleid in te zien dat een andere aanpak 

van een aantal probèemen zoals waterkwaliteit, waterkwan

titeit, landschapszorg, milieueffect, en kostprijs vereist 

is. 

Als gevolg van deze discussie staan de zaken er nu als 

volgt voor : 

1. in de ganse bovenloop vanaf de bron tot aan de steenweg

Tienen -St Joris Winge geen rivierred.ttrekking en zeer

beperkte werken: - kleine overwelving in Opvelp

- oeverversteviging met schanskorven

in enkele bochten die het zwaarst te

lijden hebben van erosie

- uitgraven van enkele bochten tot

vijvers om het doorstromend vermo

gen van de rivier te verhogen. De

vijvers zouden het karakter van een

beekecosysteem moeten krijgen en

behouden

2. Herstellingswerken aan de dijken voor de molens en

eventueel constructie van een bijpas aan de molens'

3, rechttrekking van de Velpe vanaf de steenweg Tienen

st Joris Winge tot Bunsbeek 

4, inplanting van een wachtkom in �iskom om overstro

mingen in het stroomafwaartse gedeelte te vermijden 

5, uitbouw en van een wachtkom tot een beekvijverecosysteem 

met voorbezinking, rietveld en uitgebreide permanente 

vijver 

6, alleen oeverversteviging in het gedeelte stroomaf

waarts de wachtkom van miskom 



Om een beter overzicht te krijgen over een geïntegreerde 
waterkwaliteits- en waterkwantiteitsaanpak in de velpe

vallei en om zelf met doo�dachte voorstellen te komen 
heeft Natuur en Landschap gedacht er goed aan te doen 
zelf een studie te maken van de Velpevallei, Hierin zul-

1'' len.een zeer uitgebreid aantal parameters onderzocht word

den om alzo een ontwerp te maken voor een min�r kostende 

milieuvriendelijke, kleinschalige methode voor beheer van 
waterkwaliteit en kwantiteit, In dit kader werd een aan
vraag ingediend voor het tewerkstellen van enkele des
kundigen in het Bijzonder Tijdlijk Kader. Deze aanvraag 
werd ten dele goedgekeurd, Het onderzoek werd recentelijk 
gestart, 

]:.5. Problematiek in het aarschotse 

"De Demer": "Tamara" betekent rivier met het donkere 
water. Donker van de turf die ze vervoert, heette het. 
Ten tijde van de naamgevingen vonden vermoedelijk de 
talrijke verveni�gen plaats in de laagvenen die de 
Demervallei rijk is. 

In J,Cuypers boek "Aan de waterkant" daterend uit 

1952 lezen wij toch nog hetvolgende: de Demer, groen
grijs is ze, des te groener nu, onder of op het water
vlak, een eindeloze varieteit van lelies en plompen, 
die op hun ronde blaren rusten, van munt, zegge, pijl
kruid en kikkerbeet, de stroom over zijn ganse breedte 
in een hortus heeft herschapen. Een paradijs voor de 

vissen en dus ook voor de even zwijgzame hengelaars, 

die je hier altijd in de buurt vindt als een ornament 

van het landschap". 



Dat de Demer kort daarna zijn naam weer alle eer zou 

aandoen, dus als rivier met het donkere water, en nu 

echter niet van de turf die ze vervoert, kon J.Cuypers 

toen niet vermoeden als hij schrijft over dit nog 

"zuivere r,1oord-Hageland, met zijn grille weelde van hooi 

beemden, malse glooiingen en donkere heuvelkammen, 

begroeid met hei en bosbessenkruid, met langs holle 

wegen late brem die nog bloeit ••• 

Dehuidige realiteit ie echter door iede�een gekend, is 

het niet van de stankgolven die de rivier over een 

tiental jaren met zich meegracht, dan is het recenter 

door het enorme gewoel en gebulder van machines alhier 

die deze eens zo meanderende rivier eindelijk hebben 

getemd, Einde van de idyle, 

Al is het aspect van de Demerv�llei zelf, geschonden, 

dan hebben de begeleidende beken, vochtige gefbeden en hun 

omgeving zowel op geomorfologisEh, natuurwetenschappelijk 

als estetisch vlak nog niet alles ingeboet, 

Even een indeling van West na3r Oost, beperkt tt,t de drie 

voornaamste gebieden: 

- Zallaken_-_De_Vijvers-_Vorsdonkbroek �_Turfputten

Ligging: het gebied situeert zich deels op �otselaar, deels 

grondgebied Gelrode-Aarschot, De Oemer stroomt ten nC1orden 

van dit geheel, 

Evaluatie : ondanks vele nivelleringen blijft dit geheel 

erg interessant. Geomorfologisch is de omvangrijke oude 

v�rveende Demermeander van de Turfputten, en de landduinen 

van Vorsdonk en Zalleken nog behoorlijk intact. De venige 

vallei van de Vijvers, Zallaken en Vorsdonk is ook es�he

tisch belangrijk, �atuurwetenschappelijk herbergt het ge

bied uiterst interessante levensgemeenschappen. Floristisch 



zijn vooral de zgn. blauwgraslandresten erg belangrijk, 
met een merkwaardige zeldzame vegetatie gebonden aan deze 
voedselarme omgeving, met planten als om. waterdrieblad 
orchidee�n, wateraardbei, moerasstreepzaad, veenpluis ea. 
Plaatselijk treft men ook drÓge en natte heidevegetaties 
aan met oa. ronde zonnedauw en wolfsklauw. De verlandende 
Turfputten herbergen ook talrijke verrassingen op dit ge-

0 bied. Ornithologisch is dit gebied nog belangrijk met oa. 
broedende buizerd, sperwer, torenvalk, klapekster, water
ral, kleine bonte specht, ransuil, bosuil ea. Op het ge

deelte Zallaken broeden ijsvogel, grote karekiet, ea. 
Tot voor de rampzalige verkaveling van de middengerg, 
Ijzerenberg en Van Nieuwenhuizenbos, broedde in de omgeving 

van Zallaken ook de nachtzwaluw. 

Bescherming en beheer: een groot gedeelte krijgt op het 
gewestplan een R (reservaat) kwotering. Andere gedeeltes 

worden officieel beschermd hoofdzakelijk een �(natuur) 
kwotering. 
- voor het gebied Vorsdonkbos-Turfputten (Vorsdonkbroek)
is sinds end 7� een klasseringsprocedure ingezet. ferk
waardig genoeg is er nog steeds geen definitieve rangschik

king betekent, ondanks veelvuldiQ aandringen van R.V.�.,L.
- de B.N.V.R in samenwerking met Natuur en Landschap
en de Wielewaaljongeren, beheren verschilende perselen

blauwgrasland en elzenbroek op een deskundige wijze.
Bedreigingen: - recent heeft het gebied erg te lijden ge
had van sluikstorti�gen en de aanleg van ee�langsweg langs
heen de spoorlijn Aarschot-Leuven, die door het gebied

loopt. Uilgebreide acties vanwage Natuur en Landschap
hebbe�deze schendingen enigszins kunnen beperken.

- aanplantingen van canadapopulieren hebben
op vele plaatsen de natuurlijke vegetatie verdrongen 

- eutrofiëring en aanrijking is echter de



grootste bedreiging en kan het gebied ten gronde richten. 

Als vochtig geb d heeft het te lijden van inspoeling 

van agrarisch aangerijkt water, Hierdoor verdwijnt het 

typische karakter van dit gebied. 

De beken en sloten van het gebied zijn veelal behoorlijk 

tot erg verontrei.,igd. De �outlaak, bijriviertje van de 

�emer, betekent in zijn huidige toestand een acuut ge

vaar voor het gebied. �eermaaJs is gecontasteerd dat via 

het massaal lozen van verontreinigd water aan het industrie· 

terrein te Aarschot, de �outlaak door de abnormale hoge 

waterstand, het natuurgebied binnendringt en overspoelt. 

�aar, klap op de vuurpijl vormt het massal lozen v1•n 

olie aan het staio� van Aarschot. Rijfubnormaal hoge 

waterstand drijft dit het gebied binnen. Gevolg is dan 

ook dat er massale olieverontreiniging optreedt, waardoor 

talrijke watervogels zoals eenden, talingen, reigers ed. 

heuse olieslachtoffers worden, 

Het gekke van de situatie is, dat de �ouUaak recent ook 

een gevaar betekent vo,1r de verdroging van het gebied. 

Doordat door constante en overdreven ruiming de bedding 

van de routlaak, te erg ingediept is, onttrekt dit via de 

ontwateringen abnormaal veel water aan het achtergelege� 

moeras. 8e gevolgen zijn nef3st voor de a�nwezige typische 

fauna en flora, 

Ook de Heidelaak die ontspringt op 1 s Her�ogenheide, en die 

zich s1tueert op Zallaken, wordt op een heel erg negatieve 

wijze geruimd, 

Onderzoek door Natuur en Landschap heeft aangetoond dat de 

grondwatersnand van het gebied Vorsdonkbos-Turfputten re

cent schrikbarend is gedaald. Waarschijnlijk speelt de ge

kanaliseerde Demer hier ook het spel mee. 

In de omgeving van de Vijvers wordt gekonstateerd dat de 
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riolering, afkomstig van de verkaveling �iddenberg, zomaar 

geloosd wordt ineen greppeltje zonder doel. Het resultaat 

is duidelijk: het verontreinigde water overstroomt het 

natuurgebied dat alzo aftakelt, 

- definiti�ve doodsteek voor het gebied Vorsdonkbos

Turfputten betekenen de plannen waarin dit gebied opgeno

men is als mogelijk wachtbekken voor de Oemer. Dat dit

vanuit het natuurbehoudstandpunt on·aanvaardbaar is, moet

duidelijk zijn.

- A8hter Schoonhoven

Ligging: dit kleinere natuurgebied ligt in de buurt van 

het recreatiedomein "Schoonhoven" te Aarschot, begrensd 

door de baan �lest-Aarschot en de Qemer,

Evaluatie: floristisch zijn vooral enkele zgn. blauwgras

landen erg belangrijk, Hierin komen nog talrijke zeldzame 

en beschermde plaotensoorten voor; verder kan men er een 

grote verscheidenheid aan vogelsoorten waarnemen. 

Bescherming en beheer: - op advies van Natuur en Landschap 

werd Achter-Schoonhoven om reden van natuurwetenschappe

lijke waarde en esthetische eigenschappen in 1gqo geklas

seerd als landschap. 

- op het gewestplan krijgt het

overwegend een reservaat�functie toegewezen 

- in het verleden wera een grootse

zandwinning door ingrijpen van �atuur en Landschap ge

weerd 

Bedreigingen: 

- doordat de blauwgraslanden niet meer gemaaid worden,

gaan de interessante floraélementen verdwijnen

- canadapopulieraanplantingen gaan eveneens de typische

flora neg�tief belnvloeden

- de Weerderlaak en de fotte, bijririviertjes van de Demer

,.,, 



vormen de aders van dit vnchtige gebied. '";ie u1aterkma1 .;_

teit van beiden is resp. behoorlijk - tot minder çoed _ 

orobleem met de �/eerderlaak vormt nu -dat door een recente 
ondeskundige onderhoudsbeurt - die eigenlijk resulteerde 

in een serieuze uitdieping - de afwatering v.:,n het ·aange

legen gebied erg bevorderd wordt, met nadelige gevolgen 

vandien. 

- als waterwinningsgebied heJft dit typisch-vochtige ge

bied ernstig te lijden u�n te droge periodes

- de omvangrijkste bedreiging vormen de plannen om dit

gebied in te richten alsimgeljk wachtbekken voor de

[)emer.

Je_Lan5:1donken 

Ligging: dit erg WaHrdevol gebi-� uit �et �emerbekken 

situeert zich in de vallei van de Kalsterlo��, waar deze 

de grens vormt tussen de gemeenten i1ersel t en /l.arschot, 

Je Kalsterloop is heden een bijloop ViJ.n de Grote �·ei:e. 

Heden, omdat studie heeft uitgewezen dat vanaf �egijnen

dijk tot de monrling te 9ooischot de beek kunstmatig ge

graven werd, waardoor de vroegere binaing met de 1emer 

verbroken werd. 

Evaluatie: de historische waarde van het gebied wordt �e

paald door de talrijke relicten va� �et oorspronkelijk 

landschap en dit niettegenstaande de e3nwezigheid van -

recentere bosaanµlantingen, grachten, weekendverblijven 

met bijhorende vijvers. 

Je esthetische waurde wordt er nog vooral gekenmerkt door 

de Ef�isseling van bosse�, vochtige heide, moerasbos, 

vennEn, vijvers, beken, weilanden en paden. 

'.)e '1r'ge natuurwetensc f'c,;',,e::._ij�e wêiarde van dii:. gebie:J 

sta.:"!l buiten kijf. Joor de ao,,wezgheid van ono;1tgn:�ne·1 

alluvi�Le vl��ten, zandige donken, depressies van veen en 



vennen, vertoont dit gebied een grote afwisseling aan le

vensgemeenschappen. 

Botanisch zijn de Langdonken zeer belangrijk, alhoewel er 

van de oorspoonkelijke vegetatie met o.m. natte l;eide 

slechts resten overblijven. Nachtans zou donr een aangepast 

beheer de reconstructie van het oorspronkelijke landschap 

met zijn typische vegetatie-elementen mogelijk zijn. 

Het zijn vooral de vennen, de resten natte heide, heide

paadjes en rest blauwgraslanden die nog zeer interessante 

en bedreigde planten kunnen bevatten znals oa. kruirende 

waterweegbree, oeverkruid, lage zegge, draadzegge, vlot

tende bies, waerpostelein, klein blaasjeskruid, veenpluis. 

Spaanse ruiter, klokjesgentiaan;en aneere. 

Avifaunistisch is dit gebied erg belangrijk door het broe

den van oa; volgende soorten, gebonden aan de riet�oeras

sen, watersnip, cetti 1 szanger, sprinkhäanrietzanger, wit

gesternd blauwborst, snor, grote karekiet enz. 

Bescherming en beheer: - op het gewestplan werd het groot

ste gedeelte van Langdonken ingekleurd als natuurgebied 

met wetenschappelij�e waarde 

- op advies van Natuur en land

schap werd door de Rijksdienst voor �onumenten en Land

schapszorg de klasseringsprocedure voor dit gebied ingezet 

- de efficientste bescherming vormt

de recente aankoop van ruim 4 ha zeggemoeras, vochtige 

heide en blauwgrasland door de B.N.V.R.dit op aandringen 

van Natuur en Landschap kern Aarschot en de Herseltse 

actiegroep Langdonkgen. Belangrijk is het deskundig be

heer dat deer de viijwilligers van de verschillende in

stanties geveerd wordt. 

Bedreigingen: 

- een voorname bedreiging voor het gebied blijft het her

en der inplanten van weekend verblijven met bijhorende



attributen. Volgens het gewestplan is dit nachtans ille

gaal. Rond deze problematiek werd donr Natuur en Land

schap reeds uitgebreid actie gevoerd. Tegen al de ille

gale constructies heeft de vereniging al sinds jaren ge

rechtelijk verzet aangetekend. Tot nu toe zonder resul

taat. 

- een andere bedeeiging vormen de aangeplante bosper

celen mat canadapopulier en grove den. Onder deze aan

plantingen verdwijnt de oorspronkelijae interessante

vegetatie.

- het gebrek aan beheer - buiten het BNVR reservaat -

vormt een zeer belangrijke factor die de natuurwaarde

van h�t gebied bedreigt

- ruim de aandacht verdient een andere tedreiging nl.

de verontreiniging en problematiek van de .Kalsterlöop

en de secundaire beken van dit gebied.

Tien jaar geleden nog bezat de Kalsterloop een rijkdom

aan gevarieerd dieren- en plantenleven. Heden, is de

loop sterk veranderd. De pollutie door amonium is onver

antwoord (gehalte: 2,6 mg/1) het niirietgehalte (D,1 mg/�

ligt boven de optimaal aanvaardbare norm, en het gehalte

zuurstof ligt zo laag dat visleven onmogelijk is. (metin

gen uitgevoerd door officiele instanties op advies van

Natuur en Landschap).
Ter hoogte van de Langdonken overstroomt de loop jaar

lijks, en via grachten en geulen dringt het zwaar veront

reinigd water diep het gebied binnen. De gevolgen blijven

niet uit: verregaande eutrofiering en vernietiging vand!

typische levensgemeenschappen. Recnent probleem i.d.v.

vormt een langdonkse zijbeek "De oaardsloo�". Als bij

beekje van de Kalsterloop vervoerde de Paardsloop het

zuivere overtollige water uit de Langd�nken. Door recente

onderhoudswerken is men er op een bijna onverklaarbare

,4 



wijze in geslaagd de Kalsterloop te doen afwateren in de 

Paardsloop. Het achtergelegen natuurgebied fungeert dDor 

dit voorval als het ware als wachtbemken voor het onver

antwoord vervuild water van de KalstErloop met alle ge

volgen vandien. 

Door Natuur en Landschap en de actiegroep Langdonken 

w�rd er reeds uitgebreid vereet aangetekend. 

� De vervuilers van de Kalsterloop zijn bekend. De N.V. Vaes

Kippeslachterij uit Wolfsdonk spant de kroon. Door op een

merkwaardige manier alle officiele lozingsvergunningen

te omzeilen, slaagt hij erin zijn onverantwoorde lozings

praktijken onafgebroken uit te voeren.

Recent werd door milieumensen vastgesteld dat ook de �.V.

Solide, ladderfabriek, eveneens te Wolfsdonk uitgebreid

afvalprodukten loost.

Het uitspoelen van meststoffen en dergfl.ijke uit nabij ge

legen tuinen en akkers kan ook een belangrijke factor zijn.

Vermeldenswaard is ook nog het uitgebreid protest van de

Natuur en Landschap tegen massale olieverontreiniging van

de loop te Aarschot, dit door de N,V,Weyns.

Te Begijnendijk kende de loop eveneens lozingsperikelen,

Door het natuurlijk zelfreinig��d vermogen van de beek,

herstelde de waterkwalieteit te Begijnenbeek aanzienlijk,

Zodanig zelfs dat leven terug mogelijk werd, Recent echèer

werden afvalwaters te samen met een overweldigende stank

v�n het industrieel stort te foorsem, onverantwoord ver

wijderd via de loop. Resultaat: voor de toekomst is een

herstel van het natuurlijk leven vanaf 8egijnenbeek nu

haast onmogelijk vanwege de giftige resten die in de
beddi:1g achterbleven.

Het natuurlijk karakter van het �emerbekken in de omge· 
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ving van Aarschot is, ondanks grootse nivelleringen en 

schendingen nog steeds zeer belangrijk. De belangrijkste 

natuurgebieden van het Aarschots grondgebied vinden we 

bijna uitsluitend terug inde vochtigste delen van de vallei. 

Daar vormen de zijbeken van de 1emer a.h·�. de ruggegraat 

van deze natuurpareltjes. 

Het zou onv�lledig zijn moesten wij uitsluitend � 

het belang concentreren op d; belangrijkste �e grootste 

dus de hierboven beschre�1 gebieden. We merken dat het 

landelijk karakter als een groene gordel, langsheen de 

beekomgeving relatief behoorlijk bewaard is gebleven. 

Qetailleren we even de Kalterloop vallei te Wolfsdonk, het 

grotendeels ten dode - als industrieterrein - opgeschreven 

r,!ieuwland langsheen de �',outlàak, de beemden langsheen de 

Grote laak te �etekom en Rotsela�r ea. 

Ondanks hun wettelijke erkesning - via het �wastplan en 

soms ra��schikking als landschap - hebben dze beekbege

leidende ecosystemen nog erg te verduren in het Aarschotse. 

Hieruit moge nogma�ls de grote onvslledigheid van �eze 

wettelijke statuten blijken. 

8e erbarm]ijke toestand van de waterkwaliteit normt op 

het grondgebied wellicht het grootste probleem, Nochtans 

zijn de bevoegde overheidsdiensten ruim o� de hoogte. Zij 

1ueten welke ontstellende v· r112r. ·JE vervuiling van he't �,
!

oord 

Hagelands water a2nneemt, Inpla2ts van op te treden en de 

overtreders te berispen, wordt dikwijls ono�ige tijd ver

loren en dikwijls worden zelfs allerl�i manoeuvres uit

gehaald om lozingen •nverhinderd te laten voortduren, ja 

zelfs een wettelijk statuut te geven (�:.v.Vaes Kalsterloop). � 
Van het beleid moet steeds worden verwacht dat men �an 

ook eens eindelijk de zaken efficier.t "wil" a�npakken, 

zoniet dreigen bijna monumentale mmlieuproblemen de kop 

op te steken, en waarbij we onze laatste waardevolle 



natuurgebieden als eerste slachtoffer zullen verl.iaen, 

Hier wordt de rekening gepresenteerd van wat misplaatst 

dienstbetoon van politiekers - tenvoorde1e van industrie 

len en ondeTnemers heeft achtergelaten. 

Andere gevaren die in de nabije toekomst wellicht 

nog in omvang toenemen, bedrei:gen onze natuurresten 

al evenzeer. Uitvoeren van afwatering, ondeskundLg 

en te va�k overdreven ruiming van beken en slot�n 

kannnefast zijn. 

Buiten 11 0emer" is het probleem van rechttrekking en water

beheersing relatief minem. tJochtons zou volgens recente 

plannen de problematiek van de Demer wel eens bepalend 

kunnen zijn voor het voortbestaan van Aarschots natuur. 

In de�e plannen wordt immers gewag gemaakt om de gebie

den Vorsdonkbroek en Achter Schoonhoven iA te richten 

als mogelijk wachtbekken van de Demer. Alleen al vanuit 

het standpunt van de gekende waterkwaliteit is dit on

aanvaardbaar. 

Het is dus euidelijk dat door dit gebrek aan inzicht 

verantwoordelijkheid en wil van de overheid, de milieu

groepen in de nabije toekomst op het vlak van deze pro

blematiek , ook in Aarschot, een belangrijke taak te 

vervullen he�ben. De natuurachttiendaagse wil hiertoe 

een belangrijk onderdeel zijn. 

Luc Vervoort 



II.6 De waterlopen in de Hagelandse regio ( kaart in bijlage)

Toelichting bij de kaart 

·Legende: 1 ste categorie 

--� 2 de categorie 

..... . .. ,. 
3 de categorie 

niet geklassificeerde oorsprong 

De classificering van de onbevaarbare waterlopen, 

1. Onder onbevaarbare waterlopen wordt verstaan (in de

wet van 29 december 1�67) de rivieren en beken welke

door de regering niet bij de bevaarbare waterlopen

gErangschikt zijn stroomafwaarts van het punt waarop

hon waterbekken ten minsten 100 ha bedraagt, Dit punt

wordt de oorsprong van de waterloop genoemd,

2. Waterbekken: de oppervlakte van het gehe__.el van de

gronden waarvan de afvoer door de waterloop wordt ver

zekerd stroomopwaarts van een bepaald punt,

3. De onbevaarbare waterlopen worden in drie categorieën

gerangschikt: eerste_sategorie: de gedeelten van de on�

bevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van 

het punt waar hun waterbekken ten minste 

�QOQ ha bedraagt; 

tweede_categorie: de onbevaarbare water

lopen of gedeelten ervan die in de eerste 

noch in de derde categorie gerangschikt 

zijn; 

���de_categorie: de onbevaarbare waterlo

pen of gedeelten ervan, stroomafwaarts 

van hun oorsprong, zoi.éi:,g zij de grens 
niet hebben bereikt van de gemeente waar 
die oorsprong zich bevindt, 

4, Gewone winnings- onderhauds- en herstellingswerken 

- van de eerste categorie door de staat (ministerie van



Landbouw) 
- van de tweede categorie door de provincie
- van de derde categorie door de gemeente onder toe-

zicht van de praoincie

5. Buitengewone werken van verbetering af wijziging ( o.a.
rechttrekking) 

particulieren, ruilverkavelingscamités, polders, water_ 
ringen en openbare instellingen mageo slechts buiten
gewone werken van verbetering aan onbevaarbare water
lopen uitvoeren nadat zij daartoe machtiging hebben ge
kregen.: 1. van�e Koniog op voordracht va� de minister 

van Landbouw voor werken die betrekking 
hebben voor waterlopen v�n de eerste cate
gorie 

2. vaar de tweede en derde categorie van de
Bestendige Deputatie

Daarnaast is er natuurlijk een bouwvergunning in het 
kader van de wet op d e  Stedebauw en de Ruimtelijke 
Ordening vereist. 

6. De aangelanden,de gebruikers en de eigenaars van kunst
wekren kunnen aanspraak maken op een schadeloosstelling
voor de schade die zij gelfl.::Jen hebben, buiten een strook
van 5 meter vanaf de oever van de produkten die voort
komen van de ruimingswerken.

7. Het is verbaden {K.B. 5 augustus 1970 - art;1D)
- de oevers af dijken van een waterloop op enigerlei

wijze te beschadigen of te verzwakken

- de waterlopen op enigerlei wijze te versperren

- binnen een afstand van o,5 m landinwaarts gemeten

vaaf de bovenste boord van een waterloop grond te
ploegen, te eggen, te spitten of op een andere wij,
ze las t� maken



- de aangebrachte peilschalen en andere merktekens

te verwijderen of iets aan de stand of plaats te

veranderen.

8. De gemeentebesturen zij�gehouden ieder jaar in de loop

van de maanden september of oktober alle waterlopen op

hun grondgebied te schouwen en hierover binnen de

maand verslag aan de bevoegde overheid te doen.

9. Door de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van

de oppervlaktewateren t�gen verontreiniging is het ve�

boden in de •ateren van het hydrografisch net (dus ook

de onbevaarbare waterlopen) stoffen of voorwerpei te

deponeren, er verontreinigde vloeistoffen in te lozen

zonder v ergunning, er gassen in te brengen, vaste stof�

fen of vloeisto6fen zo op te slaan dat door natuurlijke

verschijnselen in deze wateren terechtkomen.

Firmin van oassel 

DEEL III _NATUURACHTTIENDAAG$E_ACTIVITEITEN 

Natuurbehoud vandaag: een uitdaging ! ! 

(korte samenvatting van enige krachtlijnen uit de lezing 

van Dr.E.Kuyken, woensdag 11 mei te Aarschot) 

In onderstaand overzicht wordt getracit samen te vatten 

waar de klembonen en mogelijkheden van het particuliere 

natuurbehoud in Vlaanderen (kunnen) liggen. 



Daarbij kan volstaan worden met een korte ver�1ijzing 

naar de maatschappelijke revelantie van het natuurbehoud 

in het kader van landschapzorg en algemèen milieubeheer. 

De motieven zijn voldoende bekend en geaccepteerd. Het 

is ook niet meer nodig dieper in te gaan op de veelzijdige 

functies van het natuurlijk milieu en meer specifiek van 

natuurreservaten. Zowel op ruimtelijke als op kwalitatief 

vlak zijn ze onvervangbaar en hun wetenschappelijke, 

sociale en educatieve betekenis is zonder meer duidelijk. 

Het verwerven van reservaten is altijd één van de bij

zonderste activiteiten gew�est van B.N.V.R. Wanneer wij 

ons realiseren dat zowat de helft van de reservaten in 

ons land in privaat beheer zijn, dan illustreert dit de 

grote verantwoordelijkheid van verenigingen zoals de 

B.N.V.R. 

Toch zien wij ons niet beperkt tot verwerving, in

richting en beheer van reservaten allé�n. Natuu�behoud 

moet immers gebeuren in de gehele landelijke ruimte en ook 

in de urbane sfeer. �e nog aanwezige elementen die een 

grote landschappelijke en ecologische betekenis bezitten 

moeten beschermd worden waar ze zich ook bevinden. 

Beekvalleien, hagen, houtkanten, holle wegen, wegbermen, 

oude spoorwegen, hoevewallen en ijsk�ders, oude gebouwen, 

kaaim1uren ed. Qok dergelijke elementen vereisen een 

beheer waarbij men bijna volledig op vrijwilligers is 

aangewezen. 

Dit brengt ons tot de belangrijke educatieve, vormende 

en sensibiliserende aspecten van onze activiteiten, waar 

juist vrijwilligers door hun contact met de natuur en haar 

bedreigingen een groeiend engagement verwerven. 

Wij hebben gezien dat naast terreinbeheer het opvangen en 

permanent begeleiden van vrijwilligers een belangrijk 



instrument is in onze vereniging voor de uitstraling en 

bewustwording; hierdoor hebben wij een herkenbare plaats 

verworven, een "niche" die tmeeledig is. 

Het particuliere natuurbehoud is enerzijds een onmis

baar complement naast en in overleg met de overheid. 

Juist door de inzet van talloze vrijwilligers kunnen wij 

aspecten realiseren die ver buiten de practische mogelijk

heden liggen van het ambtelijke NB. Het is evidient dat 

deze complementaire taak met de dag belangrijker wordt. 

Dit vergt evenwel meer dan de huidige beschikbare mid

delen. 

Wanneer de overheid geen gevolg geeft aan onze alarm

signalen - denken we daarbij aan talloze bedreigingen door 

overtredingen van gewestplannen en afbouw van het natuur

behoudsbudget - vergt dit een andere strategie. Dan moet 

het private natuurbehoud sterk genoeg staan om het tweede 

luik van zijn "niche" te vervullen: niet meer complementair 

maar desnoods contestatair, druk uitoefenen en zo mogelijk 

ook beleidsbijsturend, Zelfs in deze fuoctie moet men erop 

bedacht zijn zoveel mogelijk constructief te blijven. 

Als voorbeeld kan hierbij even ingegaan op de acties 

rond de "Bekenproblematiek", waarbij met zeer gegronde 

argumentaties een oppositie kan gevoerd worden tegen het 

beleid van de Landelijke Waterdienst inzake rechttrekking 

en sanering va� waterlopen zoals de Velpe, de Rivierbeek 

e.a.Wij hopen stellig dat een erns�ge heroverweging zal

gebeuren op grond van granig voorbereidend onderzoek en 

bijstelling van de maatschappelijke doelstellingen. 

Wil het particuliere natuurbehoud haar tweeledige 

functie naar behoren vervullen, vergt dit een pragma

tische strategie gesteund op ecologische achtergronden 



gerealiseerd via inzet, deskundigheid en een grote achte� 

ban. 

Gelukkig groeit deze _achterban nog steeds onvermin

derd. Als voorbeeld geldt onder meer de exponentiële 

ledengroei van BNVR. 

De groei van deze achterban en deze van de verschillende 

andere verenigingen moet onze overtuigingskracht staven, 

�eer dan ooit is het belangrijk dat er een natuurbehoud 

gedaan word�, maar ook dat het publiek de media en 

autoriteiten zien dat het gebeurt. Dat is een uitdaging !! 

]t.l. Gezinsvoetrall� 

samenvatting naar tekst van 

Dr.E.Kuyken 

Voorzitter Regionaal Bestuur 

vlaanderen - B.N.V.R, 

Vautierstraet 29 

1040 Brussel 

Het trajekt van de gezinsvoetrally is uitgestippels in 

het hartje van het Hageland, ergens tussen de gemeenten 

Houwaart en St.Joris-Winge. 

Via onder andere enkele mooie intact gebleven holle 

wegen, waarvan sommige geflankeerd zijn met grillige, 

metershoge ijzerzandsteenformaties, wordt het golvende 

landschap doorkruist. Op de plateau's.hebben we dikwijis 

�en mooi uitzicht over de streek. De wandelr0lly teidt

ons onder meer door het oude centrum van Winge en ver-. 



volgens door het KlO!Sembergbos, een natuurgebied bebost 

met oude beuken en eiken, gelegen op de Roeselberg en 

beheerd door 'Waters en Bossen'. Vroeger behoorde dit 

bos toe aan het kasteel van Kleerbeek, dat we onderweg 

ook bemerken. Tenslotte komen we langs de kapel van 

de Roeselberg, een oud bedevaartsoord; v�n hieruit 

biedt het landschap ons bij helder weer een zeer mooi en 

uitgestrekt panorama over de Hagelandse heuvels en kun

nen menige kerktoren gesitueerd worden. 

Bij de inschrijv�ng ontvangt iedere deelnemer een 

routeblad met een antwoordformulier. In het routeblad

wordt duidelijk de richting van het traject beschreven

en staan ook de vragen die ter plaatse dienen op (]?lost

te worden en waarvan de oplossing wordt ingevuld op het 

antwoordformulier, dat bij aankomst wordt afgegeven. 

Het routeblad kan men behouden �adat de wandeling later 

nog eens kan overgedaan worden. 

Deze rally verschilt enigszins van de klassieke rally's 

mogelijke fouten in spelling of zinsbouw of typefouten 

houden in geen geval strikvragen in; in de wegbeschrij

ving zitten geen vallen, bijna alle vragen hebben iets 

met de natuur te maken. 

Het inschrijoingslokaal bevindt zich in het zaaltje van 

de café: "Bij Plas Lokaa 1 de St. Joris Vrienden 11 �1otbroek

str aat 23. 

Te bereiken als volgt: 

- vanuit Aarschot : grote weg Aarschot-Winge, links af_

slaan naar Houwaart-centrum maar dan rechtdoor! (t1 km)

- vanuit Tienen: naar St.Joris Winge en weg Leuven-Diest

oversteken, dan eerste kruispunt rechts, in de afzink

van de Roeselberg
- vanuit Leuven: Diestse steenweg tot st.Joris Winge
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aan verkeerslichten links richting Aarshat, dan 

eerste kruispunt rechts in de afzink van de Roeselberg. 

Inschrijvingen kunnen gebeuren vanaf 14 uur tot 15 uur. 
De rally duurt ongeveer 3 uur. 
Iedereen wordt terugverv;,acht in het inschrijvingszaaltje 
ten laatste rond 1Bu15u. De prijsuitreiking zal plaats
hebben rond 18.3Du. 

Vertrek: 13u45 stipt 
�: St. Genovevakerk te Oplinter 
Insobrijvingsprijs: 30 f� (hierin begrepen verzekerings
premie en een ex. van de brochure). 
Vanaf 13ü15 verzamelen voor de mooie St.Genovevakerk van 

Oplinter. 

Alle deelnemers kunnen zich facultatief laten inschrijven 
en ontvangen in ruil voor een kleins bijdrage in de onko 
kosten een lijvige brochure over de milieuproblematiek 
(water en lineair landschapselementen) en is men gedekt 
door de veFzekering bij gebeurlijke ongevallen. 
Om 13u45 stipt geven wij het stalen ros de sporen, maar 
het wordt al vlug uitbollen want we nemen onmiddellijk 
richting Grote Gete. 

In Oplinter kan men deze amper een 100-tal meter volgen 

1- en het wordt de oude spoorweg Tienen-Diest (Zoutleeuw)

lèngswelke we �eerlinter aandoen. Terhoogte van de Hertog
gengracht (gegraven op bevel van- �ertog Jan van Brabant)
bevinden wij ons in het laagst gelegen deel van de vallei.
Naar verluidt zou een deel van de St Pietersberg naar
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hier vertransporteerd warden. 

In Drieslinter houden we even halt aan de oude molen 

(geklasseerd als dorpszicht) en vandaar gaat de tocht 

afwisselend langs de harde wegen een kort stuk hel van 

het noorden en landelijke straatjes tot Budingen waar de 

beide Gete 1 s elkaar ontmoeten. Van hieruit volgen wij de -

kleine gete stroomopwaarts tot Zoutleeuw, parer van Oost 

Brabant. Tijddom de picknick tas aante spreken. 

In het tweede gedeelte van de namiddag rijden we het 

eerst Helen binnen waar het wachtbekken van de kleine 

Gete is gepland, 

Van de ene milieuverloedering naar de andere en zo belan

den we langs de Oormaalse beek, de riool van de stad Lan

den, We kruisen de oude romeinse weg Tienen - Tongeren 

( in die omgeving had ooit de slag van Neerwinden plaats) 

dus niet zover meer van het eindpunt vandaan. 

Als verbinding tussen Ezemaal en Hakendover kozen �e een 

holle straat voor u uit. Steeds onder gegel�iding kan men 

van daaruit direct op Tienen of terug naar Oplinter. 

Laat ons duimen op een sonnige Pinksterdag en tot dan 

Arsene. 

nt. 4. 23 mei: Wandelnamiddag in het Webbekomsbroek 

14 u Kleine plechtigeheid 

Parochiezaal Webbekom 

14u15: Wandelingen 

Bondige bespreking wandeling Webbekomsbroek 

�idden de schilderachtige canàdadreef kruisen we de 



Grote Leigracht, een meanderende beek, die �2n gr�ot deel 

van het broek doorkruist, Een gelegenheid om er stil bij 

ts staan en de verschillende biotopen te vemelden: be

graasde weiden, ingezaaide weiden, akkers, sto=t, verruig

de graslanden, enkele stukken rietland, en heel wat cana-

� da-aanplantingen, 

Deze Leigracht met zijn rietkragen en rietveldjes is 

t op ornithologisch gebied van groot belang, Zeldzaam voor 

België broeden hier het blauwborstje, de riett"nger, sprink

haanrietzanger, ijsvogel en verder nog watersnip {op ver 

ruigde weiden en zeggen en grachtjes), kramsvogel (canada
bos), klapekster,,,, In 4 jaar tijd werden een 100 -tal 

verschillende soorten waargenomen (steltlopers, prooi

vogels, zangvogels, eendachtigen), Interessant is dat de 

koekoek de rieteanger als waardvogel gebruikt, ( zie ook 

artikelII,3.) 

Aan de oude spoorwegberm Diest-Tienen gekomen (1 ° 70-1056) 

krijgen we een overzicht op het Webbekomsbroek, een depres. 

sie afgelijnd door Demer, Zwarte Beek, E 3�, steenweg 

Diest-Hasselt en de Halve Maan, 

Langs de{ingedijkte) Demer zijn op alluviale wijze 

oeverwallen gevormd, Verder af liggen de vochtige klei-ige 

komgronden, Vroeger werden gebieden als hooilanden ge

bruikt. �et de tijd zijn deze verruigd, Rond de Leigracht 

en tussen Oemer en Zwarte Beek zijn zo verschillende riet

veldjes ontstaan met als ruigteplanten moerasspirea, smeer

wortel, wolfspoot, kattestaart, liesgras, rietgras, pitrus,
paardestaart of in verruigde graslanden me� watermuntJ
smeerwortel, hennepnetel, bitterzoet,,, met verspr�ide op

slag van wilg, zwarte els, eik .•. 

Nemen we de spoorweg links in de richting van het oud sta
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tionshuisje (1910-1923), We treffen er de vertrouwde voor

al bermplanten aan (havikskruid, St.Janskruid, heggerank, 

wilde hop, brem, bra&m, hondsroos, meiroos, sleedoorn, 

waterwilg, schietwilg, zomer•ik, .•• ) 

Bij het oversteken var1 de brug over de Demer bemerken wè 

recente canada-aanplantingen, Opvallend in gans het land

schap zijn ook de talrijke meidoorn(+ s)eedorn) hagen. 

Naarmate we verder gaan verruigt het broek. Rechts hebben 

we nog een mooi stuk rietveld, het stort en reeds "een 

uwe brug". We gaan over de brug van de Zwarte beek, 

volgen een 100 meter haar rechteroever en na een korte 

klim komen we aan de saspoort. Hier stroomt de Begijnen

dijk in de Demer, kortom op een 20 m komt hier een afwa

tering van 20.000 ha bijeen. Opmerkelijk zijn hier de 

prachtig begroeide stadswallen en rechts de driedubbele 

schaffense poort van rond 1 °40, getuigen van de vestings

stad Diest. Om rónd de linkse wallen te geraken wordt het 

wel even klimmen. Hierboven nemen we onmiddellijk links 

en wandelen we tussen Oemer en Fosse (vestingsgracht) 

door een canadadreef met errond esdoorn. els .. _
en tapijten van speenkruid, gaan langs het stort de ingah9 
van de Halve �aan voorbij (oorspronkelijk 66n van de 12 

vooruitgeschovenWronten van de vestingssted Diest 1340 

reeds voor Wereldoorlog I als zwemplaats voor de jeugd 

gebruikt). Op het einee van deze dreef laten we de foss6 

rechts liggen en komen op het Halve �aanplein, gesi�rd met

twee catalpa 1 s, 

Hier nemen we links de Badstraat, gaan langs de Halve 

�aan en komen zo aan de achterzijde van het Webbekomsbroek 

met vooral canadabossen, 

Rechts hebben we het Wijngaardveld. Deze naam is genoemd 

naar de kapel van O.L.V. van de Hoge Wijngaard, die in de 

omgeving stond. Waarschijnlijk hebben op deze ZO-helling 
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wijngaarden gestaan. De weg daalt naar �e dorpskom toe 

links hebben we nog een ruigte met dominantie v�n zeggen 
zevenblad, watermunt. Aan het kruispunt gekomen draaien 
we links de oude baan op tot aan het kerkpleintje, Het 
bedevaarts�erkje (tegen de stuipen) is van arduin op een 
basis van ijzerzandsteen (sakristie bijgebouwd in 19 ° eeuw) 
en de pastorij is van 1775. 
 We volgen de OLide Baan nog een 30 meter en slaan links een 

paadje in, een prachtig processiewegje met een mooie 

h�beukenhaag,ieidt ons naar de parochiezaal. 

/ 

JIL. 5. Een heemkundig colloquium over natuur en landschaps 
zorg te Boutersem op 29 mei. 

Jaarlijks komen de heemkundigen uit een bepaalde Vlaamse 

gouw samen bij een gastkring om een studie of gouwdag te 

wijden aan een bepaald heemkundig thema. 
Dit jaar wordt de heemkundige gouwdag Vlaams-Brabant ge
organiseerd door heemkring Velpeleven-Boutersem, die eind 
september tien jaar zal bestaan. Zij kozen doelbewust 
voor "Natuur en Landschapszorg''· Van bij de stichting in 
1973 heeft deze heemkring veel tijd besteed aan natuurstu
die, maar de laatste jaren zeker nog meer aan actie voor 
betsr leefmiliev. Doelbewust hebben ze steeds hun medewer

k�ng verleend aan typische milieuverenigingen in hun dage

lijkse strijd om een mooier en leefbaarder heem, 

�aar �at is heemkunde ? 

Heemkunde omvat de studie va.nltiet heem, de eigen omge
ving in al haar aspecten f inheden en verleden. Zij omvat 
�llerlei wetenschappen ais geschiedenis, aardrijkskunde, 



geologie, paleontologie, archeologie, genealogie, demo

grafie, sociologie, dialectologie, toponomie, antropolo

gie, volkskunde, folklore maar ook ecologie en biotoop
studie in hun betrekking tot het lokale en regionaal 
onderzoeksveld. 

Wat we hier opsomden is een mogelijkheid tot heemex
ploratie maar geen enkele Vlaamse heemkring is in staat 
al die wetenschappelijke disciplines te beoe�nen. Heem
kunde is voor een groep amateurvorsers een middel om aan 

zelfontwikkeling te doen. We zouden bovenstaande omschrij

ving van heemkunde willen beschrijven als een paEsieve 
dienstverlening aan het eigen ik en aan de eigen of regio
nale leefgemeenschap. Spijtig zijn tot vandaag heelwat 
heemkringen in de passieve heemkunde_ blijven steken. Een 
goed functionerende heemkring heeft meestal een zeer 

rijk potentieel aan kennis, die dan meestal geuit wordt 
in verzorgde dorpsmQnografieën met een zekere hang naar 
het verleden. 

Gelukkig is er ook bij heel wat heemkundige kringèn 

de laatste jaren een kentering-vast te stellen naar een 
meer dynamische heemkunde, een actieve dienstverleningeh 
binnen het werkveld, de gemeente of de regio. Heelwat 
heemkundigen zijn tot de bevinding gekomen dat heemstudie 
de basis moet vormen voor heemschut. Met het heemschut 
komt de inzet voor het behoud van dorpseige�monumenten 
of dat nu gebou�en zijn , bouwkundige constructies of 

landschappen, waardevolle natuurparken of biotopen. 

Via de studie vanhet omgevende landschap moet een 

heemkring de kennis verwGrven om beschermend op te tre

den en het behoud van het landschap veilig te stellen. 
De heemkunéige kring kan daarbij terugkeren naar het 
verleden en de historische evolutie van onze la�dschap-
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pen centraal stellen, vooral om de kwetsbaarheid ervan 

aan te tonen. Een landschap is geen statische momentop

name maar een levend dynamisch geheel dat voortdurend 

in evolutie is. Een landschap vindt zijn grootste 

schoonheid juist in zijn dynamiek. Het is een deel va�de 

heemomgeving, dat bestaat uit een complexiteit van rela

tie stelsels ontstaan door de werking�n gesteentt, water 
planten, dieren maar ook de mens en een onscheidbaar ge-

heel vormt. 

Het landschap is de uiterlijke opbouw van levensge

meenschappen waarin drie duidelijk te onderscheiden 

klassen van organismen in een relatiepatroon voorkomen, 

de producenten, de consumenten en de reducenten. Binnen 

de levensgemeenschap bestaat een�etwerk van abiotische en 

biotische factoren die het bepalen. 

Abiotische factoren zijn alle eigenschappen van de 

niet levende omgeving die een organisrae en zijn relatie 

met de omgeving beïnvloeden. We willen hier temperatuur, 

relatieve vochtigheid, bodemgesteldheid, zoutgehalte, 

mineralen, lichtintensiteit, maar ook de verhouding 

licht-donker als abiotische parameters situeren, die domi

nant kunnen inwerken op het landschap. Samen met de bio

tische veel moeilijker te bepalen factoren verklaren ze 

het ontstaan van specifieke biotopen, 

Biotische factoren zijn alle invloedsferen die uitgaan 

van een levende omgeving van organismen op hun onmiddel

lijke omgeving, Ze bepalen in hoge mate de aanwezigheid 

van een bepaald soort en de populatiedichtheid die kan 

bereikt worden. 

ne voornaamste biotische factoren zijn voedsel, roof

vijanden of predaters, parasitisme, mutualisme, concurren

tie en symbiose, Gewapend met een degelijke kennis moet 



een heemkundige samen met de specif.ld<e milieubeschermer 

op de bres durven gaan staan en zich intensief inzetten 

voor het behoud van het heem. 

�atuur- of milieubeschermers en hesmkundigen kunnen 

elkaar juist in de heemschut aanvullen. Het kan niet lan

ger doorg�an dat in Vlaanderen welzijnswerkers naast el

kaar werken maar practisch nooit gekoÖrdineerd samen wer

ken. Verzuilde structuren moeten daarom doorbroken worden• 

Dit colloquium aan het einde van de Hagelandse milieu 

achttiendaagse kan een opening zijn naar een gecoördineer

de samenwerking tussen milieu en natuurverenigingen en 

heemkundigen zonder dat de één daarom in de ander moet 

opgaan, 

Tenandere milieuverenigingen zijn alle basisheemkringen 

met een beperkte doelstelling, natuurbehoud, de opbouw 

ven een leefbaar milieu. 

We durven hier stellen dat landschapszorg voorbij de 

woningdrempel begint en eindigt in een collectief beheer 

maar vooral beleid van gans de gemeenslhap. Zo zijn de 

wegberm, de tuin,de dorpskom,met haar groenvoorzieningen 

evenals de open ruimten, ruigten, bossen, houtwallen, de 

holle wegen, de riviervalleien, akkers, vijvers, poelen 

verlandingsgebieden als elzenbroeken, natte hooilanden, 

eussels en heidevelden, lendachapselemetnen, ieder met 

een eigen specifiek kar3kter, die tot het collectief 

de gemeenschap behoren, De eigen tuin kan privé bezit zijn 

maar het zicht op de tuin is een collectief iets. 

Milieuverenigingen staan al actief in voor natuurschut. 

Hopelijk trekt de kentering zich ook verder binnen de 

heemkringen, het behoort in ieder geval tot hun taak: het 

heemschut, Wanneer hun inzet stopt bij de studie, blijven 

ze vastgespijkerd in het keurslijf van Geschied en Oudheid• 
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ktindige kringen en Ar,heologische genootschapper; ll'aén-·.:oor 

opsporen en publiceren de enige doelstel]ingen zjjn, Je 

heemkundige is de meest gunstig geplaatste om de relatie 

te maken tussen de verschillende studievelden, om Mia 

een gefundeerde-synthese te komen tot een gecn�rdineerde 

aanpak, Hier kan hij bij het natuurschut organisatie steun 

verlenen, Wanneer paleontologie, archeologie alleer. tot 

verzamelwoede leiden dan heeft dat misschien een zekere 

waarde, de collectie, Indien we achter de paleontologie 

de boeembouw zien, de verandering in levensgemeenschap, de 

evolutie die bepaalde dieren en planten ondergingen in de 

tijd, krijgt het nieuwe dimensie, 

Wanneer we echter archeologische voorwerpen mensen zien 

en een levensgemeenschap in onderling relatiepatroon 

zullen wij hun �ociale gedragingen en hun ingreep op hun 

onmidde 11 i jke omgeving beter leren begrijpen, i·-et de komst 

van de �'eolytische prehistorische mens- de landbouwer heeft 

het leven een V8rsnelling gekregen, die nooit meer kan op 

houden, Hij was het die de cultuur-landschapsvorming �egon, 

Via de naamkunde met flur- en ortznamen kan de heemkun

dige de landinname volgen door de eeuwen heen, 

:-1et Hageland en aansluitend Haspengouw is rijk aan "Rode" 

namen, Rode dat wijst op pas gerooid bos, �anneer werd 

dat bos gerooid? In een periode dat de populatie sterk 

aangroeide ? 

Voor onze gewesten was dat van de 9de tot de 12de eeuw. 

Een ander gegrip als "aard" wijst op de uitbating van de 

cultuurlanden vanaf de qste eeuw in een drieslagstelsel. 

Broek, del, eussel wijzen op marginale gronden die in 

cultuur gebracht werden in de 12de en 13 eeuw, We kunnen 

zo verder gaan en de studie maken van inga-heimnamen van 

salla 1 s en andere toponomisGbe verschijnselen. �at belang-



rijk is zij mijzen allen op de landinname, de kolonisatie 

door de mens, die zijn omgevend landschap moduleerde tot 

een cultuurland. Via het bestuderen van heraldiek en 

zegelkunde, maar voo� door het doorlezen van oude oorkon

den of charters kan de heemkundige de invloed van de 

kerkelijke bezitsimmunieteit, en het monastieke leven, 

die vaak landschapsbepalend waren; beter begrijpen en be

oordelen. 

Zij waren het die naast de landbezitters alloldaal en 

feodaal ooroerende goederen bezeten. Zij waren het die 

bijvoorbeeld ook molenrechtenhadden. Zij waren het die 

marginale heidevelden bebosten, maar ook de loop van de 

rivieren door de eeuwen heeD veranderden. Zij lagen met 

hun ingrepen aan de basis van verlandingen van oude ri

viermeanders door vervening doordat ze ze afsneden van de 

loop. Het is heel mooi dat de heemkundige aanlhet dynamisch 

evoluerende landschap een historisch perspectief kan geven 

door zijn studie. Maar als al die heemkundige studies 

doelstelling op zichzelf blijven, blijft heemkunde zoals 

we bo&enstaande reeds betoogden, passief. Danis de heem

kundige niet meer dan een geshtiedkundige die passief de 

verandering ondergaat en even passief die verandering 

aanvaard. 

Het VERBOND van VLAA�S-BRABANTSE HEErKRINCEN en de 

organiserende HEErKRINC VELPEL[VEN-BOUTERSEr willen via 

hun heemkundig colloquium meewerken aan de doorbraak bin

nen het "Verbond voor Heemkunde" naast het heem- en natuur

schut maar ook na�r meer educatie. 

Door samenlopende omstandigheden en uitzonderlijk kan 

de gouwdag kaderen in en de apotheose vormen van de 

milieu-achttiendaagse in het Hageland, die samen georgani

seerd wordt door de regionale vereniging �atuur en Land
schap, de BNVR, de Federatie Leefmilieu Hageland en 
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heemkring Velpeleven-Boutersem. 

De voordrachten gaan door in de polyvalente zaal van de 

rijksbasischool, Stationstraat Boutersem, 

Niet alleen heemkundigen maar ook actieve natuurbescher

mers warden van harte uitgenadiga. �eer inlichtingen over 

het [andschapszorgcoLloguium kan men altijd bekamen op 

het gouwsecretariaat van het "Verbond voor Hemmkunde -

Gouw Vlaams 8rabant" 
1 

Kapelstraat 10
1 

9utsel
_, 

3"37n Bouter-

�-

Gouwsecretaris van het Verbond 

voor Heemkunde - Gouw Vlaams-

Brabant. A.Nijs. 

1 0 uur Verwelkoming door de kr_ingvoorzi tter R. Geysen en

Gouwvoorzitter Frans Van Bellingen. 

1 Ou20 

1 2u1 5 

Inleiding en probleemstelling door Alfons �ijs, 

gouwsecretaris. 

Landschapszorgcolloquium met vier voordrachten 

van telkens 20 min. maximum en aansluitend groeps

gesprek, 

H.Jevos: Het ontstaGn van holle wegen

J.Robeyns: �e Flora en fauna van de Haspengouwse

holle wegen 

l • Van Eeckhout: Oe klassering van mor.urrenten en 

landchappen, een juridische kluif. 

hoe moet men het aanpakken ? 

R.Geysen$: Volksgeneeskunde met planten uit eigen

heem, 

Middagma�l in de refter van de Rijksbasisschaol met 

mogelijke tafelrede door algemeen Verbondsvoorzit 

ter Jan Gerits. 



14 uur Diamontage over Boutersems landschappe en biotopen 

1Su15 Bezoek aan het nathooilandreservaat "De Snoekegiacht" 

dat beheerd wordt door de reg. ver. Natuur en Land

schap. Wandeling door een holle weg naar het kast· 

teel van Kwabe�k-Vertrijk. 

Bezoek aan de vijver met een unieke plomp verlan

dingsvegetatie, en het elzenbroek op een vervenende 
oude meander van de rivier de Velpe. 

Telkens zal een heemkundige de hi�to�ische evolu

tie verklaren en een natuurgids de huidige stand 

van groei en bloei, 

17 uur De aanwezige prominenten planten de eerste naam

planten van het arboretum dat zal uitgebouwd 

worden in het park van Kwabbeek en kijklustigen 

kunnen een kijkje nemen in de aanwezige ijkelder. 

Tussendoor treedt de volksdansgroep Velpegalm, 

de jeugdafdeling van heemkring Velpeleven, op en 

komen de Boutersemsee reuzen Nana en Baldei de 

aanwezigen groeten, 

Programma overzicht 

Woensda2_11_mei_-_openin2sda2: St. Jozefscollege, Schaluin 

86 

28 Aarschot 

20.on u, Openingstoespraak door dhr. H,Abts

20.15 u. Diamontage "De Lengdonken"

2Q.45 u. Lezing door doctor Eckjart Kuyken

stands: waterproblematiek, Land�chappen

in �laanderen, en Leefmilieu. 



Zonda:2namiddag_ 15_mei_ - g-ez.insvoetl!allx_Win2e-.f•otte: 

.vertrek vanaf 14,QO u. aan cafá ''Bij Dlaske,' 
rotbroek (St.roris-Winge, richting Hou�art)

Jnschrijvingan ter plaatse 
�rijzen - stands 

:Zorrdagnamiddag_�-��!-=_f�!!!�����!_door_de_oeide_Getevalleier 

i�sohTijvingen ter plaatse aan de �erk 
van Qplinte� vanaf 13.15 u. 
(omvat brochure + ver�ekering) 
vertrek 13.45 u. 
15.30 u. kleine pleehtigeheici + pick�ni� 
in een beschutte plaats

Pirikst:exmaan:dag_23, mei_ -_Web:iekomsbraek _ an_!1.el"1:r: porochie

z.aal Webbekom ,(Diest) 
1 4. 00 u. tqespxaak (beek- en uracntbel<ken 

;:irolllematiek) 
14.15 6. mdg,elijkheis tot geleide en be

we9wijzarde wandelin�en 

Ter �laotse: stanQs - di�montao� -
drank - hapjes 

Z ondag_29 _mei - Gouwdag__ ven_het _Verbond_ v�n_ Vlaa2:s-9ralilê!nt
se_ l-leemkr in9en_ -_Oouw_Br:�ba�t - r i jkabasis

school ta Boutersem 
1�.ro u. o�eraingstoespraak 
1r.2r u. colloquium landschaps�org 
12.15 u. mi(f.dagmaal 
1 lt. DO u. dia1J1Q.r t.age 
1 5. 15 u. geleide w;:1r1deilng Snoekegracht 

holle Wegen 
17.0� u. slotaetiviteiten: met o.m. opt 

tre itlen volksdansgroep 1rvelpegalm" 
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DEEL IV_ORGANISERENDE VERENIGINGEN 

DE BELGISCHE NATUUR-EW VOGELRESERVATEN 

HOE LID WORDEN ? 
--------------

Uw bijdrage kan LJ storten op rekening OD0-0093431-11 

van de Belgische Natur- en Vogelsreservaten, Vautierstr� 

29, 1C40 Brussel met vermelding 'nieuw lid', 

Jeugdlid (tot 21 jaar) 20 [' fr, 
Gewoon lid 35fl fr. 
Steunende lid 700 fr. 
Beschermend lid 2,0()[] fr. 
Lid voor het leven 50.000 fr. 

Het secretariaat van de vereniging is alle werkdagen open

van 9 tot 17 uur, 

�8!_DDET_8,N,V,R.

De vereniging werd gesticht in 1951 en kreeg aanvanke

lijk de meer beperkte benaming 1de Belgisch Vogelreservaten'

mee, Een tiental jaar later werden zowel doelstellingen 
als maam uitgebreid tot 'De Belgische Natvur- en Vogelre
servaten vzw,'· De vere�ging werd uitgebouwd tot een leden� 

vereniging met als eerste en meest dringende opdracht zo
veel mogelijk waardevolle natuurterreinen voor de toekomst 

veilig te stellen. Dit wordt ge+ealiseerd door aankoop en 
huur van gronden. Daar la�g niet alle waardevolle na-

tuurgebieden op deze wijze kunnen behouden blij�n,worden
tevens heel wat tussenkomsten b!j de overheid gedaan. 
Dok sensibilisatie en voorlichting van de pers en publiek 
beharen tot het actieterrein van de vereniging. Zo was er 
gg 



in 1020 een acute bedreiging ontstaan van hEt pra��tlge 

duingebied 1 Groenendijk 1 te Oostduinkerke. Ooor onze tus

senkomsten bij de Vlaamse deelregering gerugge��r�nd door 

een artikel in "�.Jatuurreservaten 11 en een ruime weerklank 

in de pers werd het gebied voorlopig geklasseerj, m.a.w. 

we t t e l i j k b e s c he r m d . Na a s t d i t u i t e r s t be l a r, gi j k '=" ge v a 1 

werden ook andere gebieden (mede) door ons �oedoen ge

klasseerd. Een ander belangrijk actiepunt van eet afgelo

pen jaar is het in heel België voorkomende probleem van de 

K an a l i sa t i e va n be !< e n e n r i v i e r t j e s , v e r a n t w o o r dà i j k v o or 

de vernieling van grote stukken natuurschoon. ffiond dit 

punt waren in heel Vlaanderen actiegroepen ontstaan. 

Het ogenblik van het hele beleid i.v.m. de onoevaarbare 

waterlopen was dui°'1.ijk gekomen, en onder invloed van di

vErse tussenkomsten bij de bevoegde minister kwam er een 

belangrijke koerswijziging in het beleid. Om die nieuwe 

koers te versterken werd door de R.N.V.R. onder grote be

langstelling een colloquium georganiseerd waarin de stand

punten en kennis van het beleid, het natuurbehoud en de 

wetenschap met elkaar geconfronteerd werden op zoek naar 

een beleid met oog voor de waarden van natuur en landschap. 

Door deze acties konden tot hiertoe zowat qc reservaten 

gespreid over het gehele land, in beheEr genomen worden. 

Deze n� reservaten zijn goed voor 2.�cn h2 natuurgebied 

waarvan 30� h� in eigendom van de vereriging. 

Oe vereniglng pra�t ook een mondje meer bij de voor

bereiding van �et wetgevend werk voor de decreten van de 

Vlaamse deelregering i. v, rn. natuurbehoud, lanscilapszorg, 

bossen en jacht. 8p die manier klinkt de steun van het 

natuurbehoud ook door in de hoogste beleidsorganen van 

het land. 

�aaien, hooien, kappen, plaggen. Het is niet voldoende 
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een natuurgebied als reservaat te huren of te kopen, het 

gebied moet ook beheerd worden, Vaak komt erop neer dat de 

vroegere landbouwmethoden worden verdergezet of terug in 

gebruik genomen, 
Om deze groep vrijwilligers meer inzicht te geven en er
vaEing bij te brengen bij het beheer van een reservaat 

richt de vereniging een cursus 'Natuurbeheer en Vrijwil
ligerswerk' in, die een grote belangsteiling geniet, · 

Cok werkgroepen. Qm welbepaalde natuurbehoudsproblemen 

bet�r te kunnen bekostigen werden thematische werkgroepen 
ingesteld. Zo zijn momenteel de Vleermuizenwerkgroep, 
reptielenwerkgroep, bekenwerkgroep, klei- en zandwinnings• 
puttenwerkgroep actief, 

De vleermuizenwerkgroep slaagde er bv, in o�iet minder 
dan 20 1 Vleermuizenreservaten op tekichten, waaronder tal 
van ijskelders, forten, kazematten en mergelgroeven, 
Over de Bekenwerkgroep hebben we het al geh'\:J. Al deze 

werkgroepen zijn samengesteld uit vrijwilligers bij wie 
bepaalde problemen nauw aan het hart liggen. 

GrQene winkel en eigen uitgaven. 

Dok educatie, sensibilisatie en vdming horen bij het 

natuurbehoudswerk van de verenging. 
Regionale ledendagen, voordrachten, honderden geleide wan
delingen, in en buiten reservaten, tentoonstellingen, cur
sussen, werkdagen en -kampen staan op onae agenda vermeld. 

Al wie zich verder wil verdiepen in natuureducatie, ter

reinbeheer, natuurkennis .••• kan tevens terecht in •nnze 
Groene winkel' waar een uitgebreid gamma boeken , posters 
tabellen, wenskaarten, stikkers ••• is opgenomen. De vol

ledige lijst hiervan wordt u opgestuurd op aanvraag, 

Helpen door lid te worden. 
B.N.V.R. telt ruim 13,000 leden, Dit mag op het eerst� 
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zicht veel lijken, maar het is beslist nog onvoldoende 

willen we een slagvaardig natuurbeleid voeren. Daarvoor 
zijn 100.000 leden nodig ! 
Ook u kan het natuurbehoud vooruit helpen door u als lid 
van de B.N.V.R. op te geven. 
Daarbij: 
- bent u als het ware mede-eigenaar van zowat 300 ha

natuurgeDied in ons lane
- bent u mede-huurder van ruim 2.900 ha beschermde natuur

- kan u gratis deelnemen aan de geleide wandelingen door

de vereniging ingericht
- ontvangt u 6 maal per jaar het tijdschrift 'Natuurreser�

vaten' met artikels en aankondigingen over natuur, actie
en activiteiten

- geeft u daadwerkelijk steun aan een werk van Natuur- en
Vogelsreservaten : het behoud van natuur, milieu en land
schap.

REGIONALE VERENIGING NATUUR EN LANDSCHAP 

HOE_LID_WDRDEN 7 

B.N.V.R. 

V�utierstraat 29 

1040 Brussel 

02-6483746

U kunt lid.worden door storting van amper 200 fr. (100 
voor studenten en werklozen) op rek 069-0419440-39 

van Natuur en Landschap vzw. 

U ontvangt dan o.m. het trimestrieel tijdschrift 
'Natuur en Landscha� waarin ook de activiteiten en 
wandelingen zijn opgenomen. 

De Regionale Vereniging Natuur en Landschap werd opge-
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richt in 1971 uit een samenwerki�g van plaatselijke 

milieuverenigingen, die nu de kernen van Natuur en 

�andschap uitmaken, �r zijn zowat een 3CD leden, 

verspreid over Hageland en Vlaar11s Haspengouw. 

De vereniging ste1t zich tat doel: 

- natuur- en milieubesc�ermende acties onderme�en, sti

muleren, co�rdineren en steunen;

- inventarisaties opmaken ter ondersteuning van deze

acties

- de belangstelling wekk�n voor het oatuurbehoud en

de natuurbescherming.
Haar activiteiten: 

- uitgave van een driemaandelijks tijdschrift

tussenkomst bij verschillende overhederi voor inbreng

van natuurbehoud en landschapszorg in de ruimtelijke

ordening (gewestplannen ed.) en toezicht op de naleving

van de plannen;

- uitwerken van klasseringsvoorstellen voor monumenten en

landschappen;

- de organisatie van wandelingen in de streek en uitstap

pen naar interessante natuurgebieden, het inrichten

van dia-avonden;

de uitgave van brochures waarin een aantal natuurwande

lingen uitgestippeld worden;

de uitvoering van b�heerswerken in interessante natuur

gebiedt?r: o.a. in het natuurreserv3at "De SnoekEgr�cht"

dat dt'cr d::: vereniging gehuurd u;ordt;

- het i.iveren voor het behoud van heekdal en beekecosyste

men dat geldt onder meer voor je �inge, Motte, Demer,

en 1/eloe;

ruilverkavelingen in de streek waakzaam volgen en advie

zen verstrekken;

- het ijveren voor het behoud van landschappelijk waarde-



volle elementen als nolle wegen, bloemrijke wegbermen, 

knotwilgen, 

De vexeiging beschikt av�r een natüur- en milieuinformatie

centrum! 

U kan er tarecht vopr het inkijken vaA informatie over: 

gewestplannen, natuurreservaten, ruimtel,ijk.e ordening, 

stedeb.ou\11, nat1:1urpad:en, milieuvervuiling, milieuwetge\/irig 

U kar:1 -001< verschillende zaken ,a·ankoperi .. : blqeken, stikkers,

brochures, staf�aarten, affithes, �dm .•• 

Veor ifllioh·ti('lgen en dacumenta tie over uw streek kan 

u stesds terecht op het im'ormatieoentrum 

Natuur en landschap 

Gilairnstraat 1 

3300 Tienen 016/81 40 78 

Open l'f'a, di, d(i)n, vrij van 1 4 u tot 1 "7 u 

l\merst.raat 11:S 

3220 A_a-rschot 

r1 s/ ss 1 s sr. 

Renkrek. 23D-C2907D5-16 

!)e veren1oJ.ng 

Oe Federatie leefmilieu Hageland is een over�oepelende 

organisatie van 17 verenigingen die de balahgen Van het 

Hagelandse leeFmil.i�u f'lk op een ei.gen manier verdedigen, 

lrrformatJ.e en cl,ocumentatie 

OP het secretariaat is er een tiocumentatie- en informa

tiecentrum dat o·penstaat voor ieder.e ge1Rteresseerde. 

f;loekeR, tijdschriften en broctiurese kunnen e:.r geraadi:,leeg-d 
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en ontleend worden. Over enkele thema 1 s zijn er diareeksen 

beschikbaar. fen kan er ook terecht voor vragen inzake 

leefmilieu en natuur. 

Publicaties 

Wendelbrochures_��-het_Hageland:

Tielt-Houwaart, Diest, rolenstede, Assent, Schaffen, Bek• 

kevoort, Rillaar, Langdorp, 8egijnendijk, Wolfsdonk, 

8etekom, Zichem, 'lieuwrode-Wezemaal. 

- Hagelands Groen (groenboek over de Hagelands natuur)

- Beknopte kruidengids

- Verken het bos

- Verken de tuin

- Verken de loofbomen

- Vogels in Hageland- Zuiderkempen

- Milieuactiviteiten in het Hageland

- Het hergebruik van afvel

- Planten leren kennen

- Hoe milieubewust leven ?

- Plant en dier in de winter

Tijdschrift : Groen land 

Geeft informatie over natuur en leefmilieu en be

handelt tevens de milieuactualiteit uit de streek. 

Verschijnt driemaandelijks. 

Belleman-artikel en radioprogramma 

I�ere week loopt er over natuur en leefmilieu een in

formatief artikel in de Belleman van Aarschot. 

Wekelijks is er ook het programma 'Puur natuur' op 

radio Touring (Aarschot). 

Geleide wandelingen - sprekers 

Voor geïnteresseerde verenigingen gestaat er steeds 



de nogelijkheid om een beroep te doen op 

natuurgidsen, 

' ' een van onze 

Over een aantal onderwerpen kunnen sprekers aangevraagd 

worden, 

Kringloop. 

oapier maken impliceert bomenhakken. Jit kan vermeden 

worden door gebruik van k�inglooppapier. 

Voor inlichtingen: secretariaat. 

Diareeks Hageland 

Deelname tentoonstellingen 

stencildienst 

Op 23 september 1993 znl heemkring Velpeleven-Boutersem 

tienjaar bestaan. Momenteel zijn meerdan 350 gezinn�n 

lid van deze actieve heemkring, die het klaarspeelde om 

in tien jaar meer dan 300 openactiviteiten te organiseren. 

Tweemaandelijks verschijnt het kontacktblad met bijdrage 

over verschillende heemkundige disciplinès, als paleon

tologie, archeologie, volkskunde, folklore, maar ook 

natuurstudie, natuurbescherming en educatie. 

Van in het eerste werkjaar bestonden bidnen de kring 

werkgroepen die via een beperkte aoelstelling de algemene 

werking �oeten ondersteunen. Vand2ag telt Velpeleven 

volgende werkgroepen: paleontologie en prehistorie, volks 

kunde en folklore, natuurstudie en educatie, een toneel

kern en een jeugdafdeling velpegalmvolksdansgroep. Wa�r 
mogelijk heeft Velpeleven actief meegewerkt aan alle vor-

men van platteland-bouwwerk. Een literaire kring gespe-
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cialiseerd in het publiceren van dorpsmonografieën is 

Velpeleven in die tien ja2r niet geworden. Eerder ging 

de specifieke inzet naar heemschut. Via inventarisatie 

en studie werd gepoogd om advies te verlenen om Boutersem 

maar ook de omgeing leefbaar te houden, en do�r reÏno

vatie leefbaar te maken, 

De laatste jaren ging het grootste deel van de inzet naar 

specifieke natuur en milieuproblematiek. We denken hier

bij speciaal aan de problematiek van de rechttrekking 

en waterbeheersing van de Velpe. 

Velpeleven heeft bewezen dat ze kan samenwerken met 

specifieke natuur en milieuverenigingen. Daarmee heeft 

ze een,belangrijke stap gezet om de gemeenschappelijke 

werking tussen heemkundigen en milieubeschermers te 

komkretiseren en te bestendigen. Wie de problematiek 

rond de uitbouw va�het kasteel ven parkdomein van Kwabeek

Vertrijk enigszins volgde weet dat juist de heemkring 

samen met Natuur en Landschap de bestecdige adviesverle� 

ners waren aan het gemeentebestuur Boutersem. 

In de toekomst willen ze als promotors meewerken opdat 

in Boutersem een adviesraad voor ruimtelijke ordening 

zou ontstaan waarin ze acteif via hun advies kunnen 

meewerken aan het behoud van het landschappelijk wa2rde

vol erfgoed. Het landschap, het milieu,de bouwkundige 

en natuurmonumenten is eerlerfgoed dat niet door één gene

ratie mag geconsumeerd worden maar dat we onverminkt 

moeten overdragen aa�onze klein- en achterkleinkinderen. 

Door inhun inzet in het recente verleden is Velpeleven

geen vreemdelingen tussen de zeer natuur- en leefmilieu 

gerichte medeorganisatoren van de milieuachttiendaagse 

in Hageland en aansluitend Haspengouw. 

A.�.Jijs.
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Het verbond van vla2ms-brabantse heemkringen, 
- - - - ---- --- - - - ---- ----�

Midden het oorlogsgeweld en wel in 1941 werd door 

Jozef van Dverstraeten te Brussel het Verbond voor Heem

kunde gesticht. Midden de bezettingen en ootlogschaos wild 

den enkele pioniers het ei�en erfgoed veilig stellen, bew 

waren en overdragen aan de volgende generaties. In die 

dagen een zware opdrach�. Pas na de oorlog kreeg heemkunde 

een impuls en begon de uitbouw over gans Vlaanderen. 

In 195g ontstond de gouw West-Vla3nderen, in 1963 Antwerpen 

in 1964 Oost-Vlaanderen, Vlamms Brabant onstond in 1971 

als af spli tsingivan de gouw Antwerpen. Limburg vormde gouw 

in 1974. Toen bestond het Vebond van Brabantse Heemkun

dige kringen uit heemkringen uit Aarschot, Asse, Hoegaar

den, Perk, Liedekerke, Jette, Keerbergen, Sint-Martens

Bodegem. Een tweede impuls kreeg heemkunde door het 
1 Natuurbeschermingsjaar 1973, het "Jaar van het Bouw

kunalig erfgoed" 1975 en het "Jaar van het dorp" 197CJ. 

Momenteel zijn meer dan 4� heemkringen actief in Vlaams 

Brabant. 

De doelstellingen van el die kringen zijn de neemstudie 

en de heemschut. � 1eemkunde groepeert meesb,1 een reeks 

vorsers die zich intens bezighouden metde studie van de 

lokale geschiedenis via diverse wetenschappeli}ke disci• 

plines. 

Naast de studie is er �ok de heemschut of bescherminq. 

Voor wie a1 de alarmerende persberichten omtrEnt de lo�

gevallen VRn heel wat elementen van ons landsche;pelij� 

en bouwkundig erfgoed en van andere kultuurgoedersn c� 

een rijtje zet is het antwoord zonder meer duidelijk: 

heemschut is de belangrijkste opdracht van deze tijd, 

De algemene aanpak vah monumentenzerg, of dat nu bouw

kundig of landschapplijk is, is zeer dikwijls improvi-



satie, omwille van het schrijnend gebrek aan inzicht 

en begrip van de plaatselijke overheid. Daarom gaan 

geregeld be�angrijke en unieke, onvervangbare bestandde

len vanhet monumenten-landsch�p in onze steden en dorpen 

verloren. 

Ondanks sensibilisatiecampagnes door specifieke milieu

organisaties en diverser decreten moeten we vaststellen 

dat er een enorm verschil bestaat tussen wettelijke 

bepalingen, en de effectieve uitvoering ervan. Heemschut 

dat we equivalent willen stellen aan de eescherming 

van het dorp in zijn verschillende geledingen is dus 

meer dan noodzakleijk. Via zijn !'Iudie van de archeologie 

mediovale geschiedenis en typonomie verwerft de heem

kundige inzicht over de opbouw van het cultuur-landschap. 

Via die studie kan hij de specifieke milieu-verenigingen 

steun verlenen in hun inzet voor een beter leefmilieu. 
Natuur en leefmilieuverenigingen zijn basisheemkringen 

met een beperkte doelstelling, het schutten van�atuur 

en landschap die een dominant deel zijn van het heem. 

Vermits zij verwant zijn in hun werking moeten heem

kundigen en natuurbeschermers nauw kunnen semenwerken. 

Binnen de gouw Brabant van het Verbond voor Heemkunde leeft

zeker de tendens om zich in te zetten voor het behoud van 

landschappelijk erfgoed. 

A. r.' ijs.



Uitgever: Regionale Vereniging Natuur en Landsch�p vzw. 

Gilainstraat 1, 3300 Tienen Q16/81 40 79 

D/19!33/3 1 07/' 

Werkten mee aan deze brochure: 

Hugo Abts, Arsène Bauwens, Geert Caenberghs, War Claes, 

Wim Claes, Geert De Blust, Eckhart Kuyken, Etienne Meert, 
Anne Nagels, Luk Nagels, Jules Robeynsi Andrfi Roelants, 

Jan Van den Bergh, Firfuin Van Passel, Luk Vervoort, 

r�yriam Vanacker.,. Chris Meyvis,Mark Vanherberghen,

Deze brochure is te verkrijgen door stortin� van 30 fr. 

(+10 fr. verzeodingskàsten) op rekening 001-076221g-sg 

van l'..latuur en Landsch�, Gilainstraat 1, 3300 Tienen. 
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ORGANISERENDE VERENIGINGEN: 

BELGISCHE NATUUR-EN 

VOGELRESERVATEN vzw 

FEDERATIE LEEFMILIEU 

HAGELAND vzw 

REGIONALE VERENIGING 

NATUUR EN LANDSGH.A P vzw 

HEEMKRING " VELPELEVEN 11 

BOUTERSEM vzw 
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