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Kronkels voor de Melsterbeek in Aalst
SINT-TRUIDEN, 28 OKTOBER 2015 – Langs de Melsterbeek in Aalst (een deelgemeente van Sint-Truiden) liggen 2
overstromingsgebieden: het wachtbekken De Wiel en het reservewachtbekken. In het gebied tussen deze 2
wachtbekkens creëerde de provincie Limburg samen met de Watering van Sint-Truiden en Natuurpunt SintTruiden
een
nieuwe,
meer
afwisselende
loop
voor
de
rechtgetrokken
Melsterbeek.
“Met dit project herstellen we de biodiversiteit in de vallei. Ook de poel is in zijn natuurlijke staat hersteld”, zegt
gedeputeerde van Leefmilieu en van Waterlopen Ludwig Vandenhove.
De Melsterbeek werd in het verleden rechtgetrokken om het water sneller af te voeren en om drogere valleien te
creëren. Daardoor ging de biodiversiteit in de vallei verloren. Door opnieuw kronkels aan te leggen, krijgt de
Melsterbeek meer variatie in stroming, dieptes en ondieptes en dus ook een meer afwisselend leefgebied voor
vissen en amfibieën. Door de zwak hellende oevers ontstaat er meer contact tussen de beek en de omliggende
percelen. Daardoor zal er een vegetatie ontwikkelen met een grotere variatie aan plantensoorten. De oude loop
werd bovendien niet volledig gedempt om amfibieën meer schuilgelegenheden te bieden. Dit beekherstelproject
kostte 11.408,71 euro en werd volledig betaald door de provincie Limburg (dienst Water en Domeinen).
In dit voormalige waterwinningsgebied ligt ook een poel met bronwater. Door de jaren heen was deze volledig
begroeid met planten. De poel werd in zijn oude glorie hersteld door de Watering van Sint-Truiden.
“Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om in en langs dit gebied een wandelpad aan te leggen zodat
iedereen kan genieten van dit mooie stukje natuur”, aldus Ludwig Vandenhove.
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