
Neveneffecten van anders omgaan  
met land & water  



 

 

Beste lezer, 

 

De Vlaamse en provinciale overheden stimuleren lokale besturen om de water– en modderoverlast op 

een planmatige en integrale manier aan te pakken. In de gemeenten die deel uitmaken van de Samen-

werking Land & Water en het provinciaal steunpunt Land & Water, werden heel wat projecten gereali-

seerd en staan er nog veel op stapel. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan integraal land– en water-

beheer (anders omgaan met land en water).  We kunnen steeds meer rekenen op de bereidwillige me-

dewerking van de landbouwers. Zo dragen zij in belangrijke mate bij om het water– en modderpro-

bleem te beperken.  

 

Onze aanpak is een “en-en” benadering, niet “of-of”. De aangepaste mix van „grote‟ én „kleine‟ ingrepen 

heeft ondertussen zijn nut bewezen, waardoor onze aanpak een voorbeeld is voor andere gemeenten in 

Vlaanderen, Wallonië en Europa. Onze realisaties werden reeds in een aantal brochures (“Water in(g) 

Sint-Truiden” en “Anders omgaan met land en water”) rijkelijk geïllustreerd.  

 

Hoewel onze aanpak in de eerste plaats gericht is op het vermijden van bodemerosie en water– en 

modderoverlast, hebben we gemerkt dat ons gevecht tegen water en modder aanleiding geeft tot heel 

wat positieve neveneffecten. Andere aspecten van onze leefomgeving of ons ecosysteem, worden blijk-

baar positief beïnvloed door onze ingrepen. M.a.w. het anders omgaan met land en water bewijst de 

maatschappij meer dan één voordeel of dienst.   

 

Erosiebestrijding en waterbeheersing zijn en blijven uiteraard de hoofdfunctie van onze ingrepen. De 

neveneffecten krijgen we er bij manier van spreken gratis bij, maar mogen de hoofdfunctie niet in het 

gedrang brengen.  

 

Met fotomateriaal willen we je laten kennis maken met de soms verrassende neveneffecten van “anders 

omgaan met land en water”. 

 

 

Veel kijk– en leesgenot !  

 

 

 

Luc Dirix                                             Pascal Vossius                     Frank Smeets 

Voorzitter Watering Sint-Truiden           Voorzitter Samenwerking             Gedeputeerde Milieu Natuur    

                                                          Land en Water                            en Water     

 



Ben je geïnteresseerd in onze andere brochures ? Geef ons een seintje en we bezorgen u een exemplaar.  



Modder op de weg zorgt voor een onveilige verkeerssituatie. Onze ingrepen zorgen ervoor dat de we-

gen terug moddervrij worden.  



   Brandweerdiensten moeten minder vaak uitrukken voor het schoonspuiten van wegen.  





Minder modder op het fietsroutenetwerk maakt het fietsen langs de ingrepen tot een plezante en leerrijke 

inspanning.  



 

Brandweer moet minder zandzakjes plaatsen…. 



 

… en tevens minder kelders en garages leegpompen.... 



 

Grasstroken vormen verbindingszones tussen di-

verse kleine en grotere landschapselementen. 
 



Grasbanen zorgen voor een bescherming van  waar-

devolle elementen in het landschap.  



Door de aanleg van grasstroken langs beken worden meerdere problemen tegelijkertijd aangepakt. Het is 

dan ook een mooi voorbeeld van een integrale aanpak. Het voorkomt water- en modderoverlast, beperkt de 

aanvoer van schadelijke stoffen naar de bekken en je creëert groene linten in het landschap. 





Beekoevers worden minder stabiel doordat de aangrenzende akker wordt 

bewerkt tot tegen de rand. De waterloopbeheerder zal de schade wel 

herstellen en dure oeververstevigingen aanbrengen…  



Een grasbufferzone langs de beekoever daarentegen zorgt voor een sta-

biele beekoever zodat de waterloopbeheerder minder herstellingen en 

verstevigingen moeten uitvoeren.  



Geulen en ravijnen zijn makkelijk te herkennen, ze vormen „littekens‟ in 

de gewassen en in het landschap. 

Heulen gracht, toestand in 2002 



Door de aanleg van een grasbaan of grasgang op deze 

plaatsen kan de vorming van geulen en ravijnen worden 

vermeden. Met een aangepaste beplanting en maaibeheer 

worden geulen en ravijnen omgevormd tot pareltjes in 

het landschap.   

Heulen gracht, toestand in 2010 



Een bloemrijke akkerrand naast een gras-

bufferstrook is een interessante aanvullen-

de maatregel voor overleving van jonge 

patrijzen, grauwe gors, hamsters, vlinders, 

bijen,… 

 
 



Bloemrijke akkerranden vormen bovendien een belangrijke ecologische verbindingszones tussen diverse 

kleine en grotere landschapselementen en ze fleuren het landschap op.  



Klassieke akkerranden zijn gekend als soortenarme gebieden op het gebied van loopkevers en spinnen met 

een dominantie van enkele cultuurvolgers.  Onderzoek in grasbufferstroken heeft aangetoond dat er verschil-

lende loopkevers, andere kevers en spinnen worden aangetroffen die niet exclusief aan de akkergemeen-

schappen verbonden zijn. Een belangrijk aspect blijkt de aanwezigheid van kleine landschapselementen in de 

onmiddellijke omgeving. 

Na de winter koloniseren van hieruit de kevers en de spinnen de aanwezige terreinen. Interessant is natuurlijk 

als de akkerrand voor een belangrijk deel kan dienen als overwinteringsoord.  Zo zullen de ongewervelden 

sneller op de akkergebieden op jacht kunnen gaan naar plaagdieren. 



 

Veldleeuwerik is een goede indicatorsoort voor de toestand van akkervogels. Het aantal broedaantallen van 

veldleeuwerik in Vlaanderen is tijdens de periode 1970-2002 met 95 % achteruit gegaan, en wordt op de rode 

lijst als “kwetsbaar” geklasseerd. In het gebied ten zuiden van Sint-Truiden blijkt de veldleeuwerik echter re-

delijk goed stand te houden.  Het feit dat in dit gebied de Veldleeuwerik de globale dalende trend van Vlaande-

ren niet volgt, wordt onder andere gelinkt aan de veelvuldige erosiebestrijdingswerken die er sinds 2002 zijn 

uitgevoerd.   





Zoek de patrijzen op deze foto…. 

Als het met de patrijzen goed gaat, gaat het ook goed met het ecologisch evenwicht in een jachtgebied.  

De gunstige evolutie in de Truiense regio is mede het gevolg van de maatregelen die de  Samenwerking 

Land en Water nam ter bestrijding van bodemerosie en wateroverlast. Zo ontstaan voor het wild voedsel-

bronnen, rustplaatsen, broedgelegenheid en bescherming tegen roofdieren en roofvogels.  





We zien ze steeds vaker vliegen...de roofvogels natuurlijk. 



  

 

 

Er komt minder modder in de be-

ken terecht.   

 

 

Al onze ingrepen zorgen ervoor 

dat er minder modder in de wa-

terlopen terecht komt.  

 

Hierdoor slibben de waterlopen en 

de wachtbekkens op deze waterlo-

pen minder snel dicht waardoor er 

minder vuil slib moet geruimd wor-

den.  Het ruimen van vuil slib in de 

waterlopen is immers een zeer dure 

zaak.  

 

Minder modder in de beek bete-

kent eveneens meer plaats voor 

het water en dus een lager overs-

tromingsrisico.  

 

 

<= waterstaal uit gebied zonder    

       maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterstaal uit gebied met  =>     

                          maatregelen   
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Cicindria (1500 ha) 

Molenbeek (3000 ha) 

Borlo (400 ha) 

In de gebieden met veel erosiebestrijdingsmaatregelen komt er veel minder modder in de beek terecht dan  

via computermodellen wordt voorspeld (bron: VMM-operationeel waterbeheer).  Onze aanpak werkt !  

Gebied zonder maatregelen  

Gebied met  maatregelen  



  

Bodemerosie betekent niet alleen het afspoelen van grond, meststoffen en gewassen maar ook van ge-

wasbeschermingsmiddelen. Dit is een niet te onderschatten bron van vervuiling van het water in beken en 

waterlopen. Dit komt tot uiting in de metingen van de VMM. Het is daarom zeer belangrijk om in hellende 

gebieden de nodige maatregelen te nemen om erosie te voorkomen.  



 



 

De modder komt via de riolering ook terecht in de waterzuiveringsinstallaties met heel wat problemen tot 

gevolg. Meerdere installaties zanden ernstig aan, waardoor er extra ruimingen van pompputten, beluch-

tingsbekkens, collectoren, overstortconstructies noodzakelijk zijn. De mechanische onderdelen vertonen 

een grotere slijtage en dienen sneller gereviseerd te worden of minder corrosiegevoelige toestellen die-

nen aangekocht te worden.  Dit alles leidt tot een aanzienlijke meerkost voor de exploitatie van deze rio-

leringsinfrastructuur.  

 

De brongerichte aanpak in de omgeving van Sint-Truiden, levert een zichtbaar resultaat op, zelfs voel-

baar in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Runkelen.  



 

Schroef, afgesleten 

onder invloed van de 

schurende werking 

van de leempartikels.  

Schuimontwikkeling in de rioolwa-

terzuiveringsinstallatie (RWZI) als 

gevolg van meststoffen, die samen 

met de bodemdeeltjes afstromen 

en zo via rioleringen in zuiverings-

station terecht komen.  



Slibproduktie RWZI Sint-Truiden 1999-2005
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Concreet voor de RWZI Sint-Truiden, waar in het zuiveringsgebied reeds een groot aantal erosiebestrijdings-

projecten werden uitgevoerd, zijn de gevolgen uitgesproken. Voorheen werd steeds een verdubbeling van de 

slibproductie vastgesteld in de zomermaanden, slib dat hoofdzakelijk bestaat uit leem. Sinds 2003 zijn deze 

pieken niet meer opgetreden zoals te zien is in de  onderstaande grafiek. Ook waren er geen overschrijdin-

gen meer van de zwevende stoffen terwijl er in buurt nog hevige onweders hebben plaats gehad.  

Hieruit kan worden besloten dat erosiebestrijding een significant positief effect heeft op een goede en 

efficiënte werking van riolerings– en waterzuiveringsinfrastructuren.   



Dankzij de talrijke erosiebestrijdingsmaatregelen wordt er min-

der modder aangevoerd naar de  waterzuiveringsinstallatie op 

de Melsterbeek. Dit zorgt voor een heuse kostenbesparing.  



Ruimte voor water in 

de valleien verkleint de 

kans op wateroverlast 

in de dorpskernen. 



Ruimtes voor water in de valleien kunnen ook een belangrijke ecologische functie vervullen. Het 

wachtbekken Maasrode op de Molenbeek is een  waar natuurgebiedje geworden.  



Bij de inrichting van de ruimtes voor water wordt veel aandacht besteed aan natuurontwikkeling. Een 

aangepaste beplanting, de aanleg van poelen, moeraszones en kronkelende lopen, nevengeulen, zor-

gen ervoor dat deze zones meer zijn dan louter ruimtes voor water.  



De Melsterbeek krijgt in Bernissem ruim 20 ha 

ter beschikking. Deze ecologisch ingerichte 

overstromingszone komt in de plaats van voor-

namelijk akkerbouw en levert zonder meer een 

belangrijke bijdrage in de landschappelijke op-

waardering van het gebied. 



Waterbeheersing is en blijft uiteraard de hoofdfunctie van  

gecontroleerd overstromingszones. De overstromingszones in 

Bernissem hebben tijdens het noodweer van 13 november 

2010 de afwaarts gelegen woonkernen gevrijwaard van wa-

teroverlast.   





 

Waterberging en waterzuivering gaan hand in hand.  

 

Metingen hebben uitgewezen dat het tijdelijk vasthouden van beekwater in het overstromingsgebied in Ber-

nissem een zuiverend effect heeft. Zo zijn er o.a. sterke afnamen in de concentratie van oPO4, NH4, NO3, 

Pt, zwevende stoffen,….   

 

Het gebruik van gecontroleerde overstromingsgebieden lijkt dus een veelbelovende en relatieve goed-

kope maatregel om de waterkwaliteit in de waterlopen te verbeteren.  

 

Uiteraard heeft dus verkennende studie niet alle vragen opgelost en is er nog bijkomend onderzoek nodig 

alvorens deze „techniek‟ zomaar overal toe te passen. Toch lijkt het ons alvast aangewezen om in de nabije 

toekomst meer of al het beekwater van de Melsterbeek doorheen de overstromingszone laten stromen.  

Het valt te verwachten dat dit een groter effect zal hebben op de stroomafwaartse waterkwaliteit van de 

Melsterbeek.  

 

Waterberging en waterzuivering gaan dus hand in hand te Bernissem ! 



Waterstaal 
instromend 

water 

Waterstaal 
uitstromend 

water 

Waterstaal 
instromend 

water 

Waterstaal 
uitstromend 

water 

Waterstaal 
instromend 

water 

Waterstaal 
uitstromend 

water 



Het wachtbekken „ De Dorpsweide‟ op de Cicindria te Bevingen is meer dan een wachtbekken alleen. Poe-

len, moeraszones, bronvijvers en een aangepast beplanting zorgen voor een uniek biotoop.  



In de poelen van de ecologisch ingerichte overstromingsgebieden worden talrijke amfibiesoorten ge-

vonden, zoals de kleine watersalamander, bruine en groene kikker en gewone pad. Deze poelen kun-

nen eveneens fungeren als een netwerk voor faunamigratie in combinatie met beekbegeleidende oe-

verstroken en KLE‟s zoals hagen, houtkanen en extensieve hoogstamboomgaarden. 



De Melsterbeek te Ordingen was tot eind jaren negentig een stinkende waterloop. Een nieuwe kron-

kelende bedding, enkele poelen en een aangepaste vegetatie vormden de Melsterbeek op deze plaats 

om tot een pareltje voor plant, dier én mens.   



Lange tijd was het ondenkbaar, maar sinds kort kunnen kinderen 

terug vissen vangen in de beken en de poelen. 



• jaren ‘80-’90: dode 

viswateren

• begin jaren 2000: 

marginale visfauna

– vervuilingsresistente 

(exotische) soorten

– driedoornige 

stekelbaars, 

blauwbandgrondel

beknopte 

evolutie 

visbestanden

Ook de vispopulatie 

profiteert mee van on-

ze ingrepen.  

 

In de jaren ‟80 en ‟90 

waren deze rivieren nog 

dode viswateren. Sinds 

2000 werden er enkele 

marginale vissoorten 

waargenomen zoals ver-

vuilingsresistente drie-

doornige stekelbaars 

(Gasterosteus aculeatus) 

en blauwbandgrondel 

(Pseudorasbora parva) ter 

hoogte van de monding in 

de Melsterbeek .  

Toestand vóór 2000 

Gingelom 

Sint-Truiden 

Melsterbeek 

Cicindria 

Molenbeek 

Melsterbeek 



beknopte 

evolutie 

visbestanden
2009: Molenbeek

beekvissoorten ~ 

basiswaterkwaliteit 

• riviergrondel t.h.v. 

Halmaal – Velm

• Bermpje in Logebeek 

t.h.v. Duras
• 2009: Melsterbeek

– bovenloop (opwaarts 
Ordingen): visloos

– Metsterenmolen:

• Bermpje op 
populatieniveau !!

• exoten: dikkopelrits, 
blauwbandgrondel, giebel

• Driedoornige stekelbaars

 

Anno 2009 werden er 

stroomopwaarts van de Mo-

lenbeek opnieuw inheemse 

beekvissoorten van basis-

kwaliteit gevangen. Zoals de 

riviergrondel (Gobio gobio) 

t.h.v. Halmaal – Velm en 

bermpje (Barbatula barbatu-

la) in de Logebeek ter t.h.v. 

Duras. Ook in de Melsterbeek 

ter hoogte van Metsterenmo-

len, wat voorheen visloos 

was, werden inheemse soor-

ten zoals Bermpje op popula-

tieniveau waargenomen maar 

ook driedoornige stekelbaars. 

Eveneens exoten zoals dikko-

pelrits (Pimephales pro-

melas) en blauwbandgrondel.  

Toestand  2009 

 

 

 

 

 

 

We zien ze steeds vaker 

zwemmen.  

 

Sint-Truiden 

Gingelom 





De Molenbeekwandeling brengt ons langs de beek naar mooie plekjes in de 

vallei.   



Rondom het wachtbekken  „De Dorpsweide‟ in Bevingen werd een wandelpad aangelegd.  Voor de vogelaars 

werd een observatiehut gebouwd. 



Wandelen langs grasbufferstroken is een aparte belevenis, een unieke 

mengeling van landbouw en natuur.  



Heel wat van onze ingrepen zijn gelegen langs of in de buurt van het 

fietsnetwerk of wandelwegen.   

 

Informatieborden brengen fietser en wandelaar op de hoogte van onze 

maatregelen.  

 

Zo wordt fietsen en wandelen een aparte belevenis.   





Terbiest 

N718 

De overstromingszones in de vallei van de 

Melsterbeek te Bernissem  zijn mountainbike 

vriendelijk ingericht. Ook de wandelaar komt 

aan zijn trekken.  



Keelstraat 

N80 





Mountainbiken in een overstromingszone, 

een unieke belevenis in Bernissem. 



Speelhof, toestand in 2005 



Het Speelhof is een open en zeer waardevol biotoop geworden. De zone is bovendien een recreatief 

pareltje met een wandelpad op de dijken, een finse piste rond de zone, een knuppelpad dwars door het 

gebied en een steiger.  

 

Dit is een paradijs voor wandelaars, vogelspotters, jeugdbewegingen, joggers,….. 

Speelhof, toestand in 2010 



Speelhof, toestand in 2005 



Het Speelhof is een open en zeer waardevol biotoop geworden. De zone is bovendien een recreatief 

pareltje met een wandelpad op de dijken, een finse piste rond de zone, een knuppelpad dwars door het 

gebied en een steiger.  

 

Dit is een paradijs voor wandelaars, vogelspotters, jeugdbewegingen, joggers,….. 

Speelhof, toestand in 2010 



Winterse toestanden in het Speelhof, toestand in 2009 



Overstromingszones zorgen in tijden van nood 

voor bescherming, op andere tijdstippen zijn ze 

een bron van ontspanning en plezier 



Overstromingszones zorgen in tijden van nood 

voor bescherming, op andere tijdstippen zijn ze 

een bron van rust en verpozing. 



    

   Kijken bij de buren 

Ervaring en kennis worden gedeeld met ge-

meenten, instanties, landbouwers, e.d. die ge-
confronteerd worden met dezelfde problemen.  

 
Zodoende hoeven zij niet opnieuw “leergeld” 

te betalen….   

 

Et pour les Wallons, la même chose…. 

 





China staat voor grote uitdagingen inzake voedselvoorziening en duurzaam landbeheer en zoekt daarvoor 

expertise in de rest van de wereld. Alvast voor erosiebestrijding en het beperken van water– en modderover-

last kwam een delegatie uit China zijn licht opsteken in de Truiense regio.  



 

Jong geleerd, oud gedaan. 

 

De talrijke locaties met ingrepen vormen het ideale decor 

voor praktijklessen en excursies.  

 

 

Meester, moeten we dat ook kennen ?  



 

De voorbije decennia is onze relatie met waterlopen en valleien sterk vertroebeld. Op talrijke plaatsen wer-

den waterlopen weggemoffeld door ze in een strak keurslijf te stoppen. Valleien werden omgevormd tot nut-

tige ruimten. Dit alles heeft niet alleen onze waterlopen en valleien, maar ook de mens, geen goed gedaan. 
Met het project „Water in het dorp te Velm‟ wordt het herstel ingeluid.  



Velm, toestand in 2004 



Zonder overdrijven mogen we stel-

len dat het project „water in het 

dorp te Velm‟ zijn geld meer dan 

waard is. Met dit project worden 

drie vliegen in één klap gevangen: 

het risico op water- en modder-

overlast in Velm wordt nog meer 

verkleind, er worden geen wonin-

gen meer gebouwd in de meest 

risicovolle overstromingszone in 

Velm en de gedupeerde kopers 

van de onbebouwbare percelen 

worden vergoed. Als dat geen ver-

standige investering is ! 

Velm, toestand in 2010 



 

 

Goed geïnformeerd. 

 

Mensen kloppen steeds vaker bij ons aan voor advies nog vóór de plannen van hun huis getekend 

zijn, vooral als ze weten dat hun perceel in overstromingsgebied ligt. Een goed idee, want als je 

met bepaalde dingen rekening houdt, kan je jezelf heel wat problemen, geld en moeite besparen.  



Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat onze ingrepen soms worden bedreigd. Grasbufferstroken 

en dammen worden gebruikt als crosscircuit voor motorcrossers & quads en als tracé voor terrein-

wagens. Zo kan het niet verder. De veiligheid van de inwoners stroomafwaarts komt hierdoor ern-

stig in het gedrang, ondanks al onze inspanningen.  

Het is al zo ver gekomen dat we onze ingrepen moeten beschermen met prikkeldraad….. 



 

 



Meer zachte recreatiemogelijkheden 

Bescherming archeologisch erfgoed 

Bewustwording waterproble-
matiek bij inwoners 

 

Deze brochure toont aan dat “anders omgaan met land en water” veel, en soms verrassende neveneffecten tot 

gevolg heeft. Veel van deze neveneffecten zijn echter moeilijk te meten, laat staan in euro‟s uit te drukken.    

Desalniettemin zijn de effecten duidelijk te merken op het terrein !  M.a.w. het “anders omgaan met land en 

water” bewijst de maatschappij meer dan één voordeel of dienst.   

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste neveneffecten en hun omvang.  De omvang en 

significantie van het neveneffect wordt voorgesteld door de grootte van de letters.  

 

 

 

  

Zuiveren van oppervlaktewater 

Toeristische troeven 

Educatieve troeven 

Verminderen broeikaseffect 

Vermeden eutrofiëring Noordzee 
Verbetering bodemkwaliteit 

Bescherming waardevolle elementen in 
het landschap 

Voorbeeldfunctie 

Meer biodiversiteit 

Betere werking riolering en zuiveringsstations 

Minder baggeren en ruimen 

Minder brandweerinterventies 

Minder onderhoudswerken aan grachten en beken 
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