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Titel 
Afbakenen van een oeverzone voor de Dijle tussen Florival en Werchter t.b.v. een vrije 
natuurlijke ontwikkeling (zie BBP hoofdstuk 5) 

Beschrijving 

Langsheen de Dijle tussen Florival en Werchter wordt in het bekkenbeheerplan Dijle-Zennebekken 
een oeverzone afgebakend, zoals voorzien in het instrumentarium van het Decreet integraal 
Waterbeleid.  

De totale oppervlakte van het te verwerven gebied bedraagt 106,383 ha, waarvan 82,393 ha de 
bestemming natuurgebied of natuurreservaat heeft. 23,201 ha heeft de bestemming agrarisch gebied. 

Voor de oeverzones die in agrarisch gebruik zijn, zal door de initiatiefnemende overheden (VMM en/of 
ANB) opdracht gegeven worden een LER op te stellen. Indien blijkt dat de economische leefbaarheid 
van één of meerdere landbouwbedrijven in gedrang komen, zullen één of meerdere van de 
mogelijkheden benut worden die bestaan zoals onteigening (al dan niet met inbegrip van het afkopen 
van de lopende pachten), gebruik maken van het voorkooprecht, aankoopplicht (op vraag van de 
eigenaar en al dan niet met inbegrip van het afkopen van de lopende pachten en/of na verwerking ter 
beschikking stellen aan de oorspronkelijke pachters van de percelen voor gebruik mits beperkingen), 
het afsluiten van vrijwillige beheersovereenkomsten tussen de gebruikers en VMM en/of ANB, het 
opstarten van een projectgebonden grondenbank om grondruil mogelijk te maken, … 

Het bekkenbeheerplan van Dijle-Zenne kan gedeeltelijk herzien worden (bv. samen met het Openbaar 
Onderzoek van het Stroomgebiedbeheerplan) met betrekking tot deze oeverzone op basis van de 
resultaten van de Landbouw Effecten Rapportage waarbij de afbakening van de oeverzone kan 
wijzigen.  

Bij toepassing van de aankoopplicht op de volledig afgebakende oeverzone (indien alle eigenaars er 
om verzoeken en rekening houdend met het aandeel niet gekadastreerd perceel en de oppervlakte 
reeds in eigendom van ANB en Natuurpunt) zou naar schatting een budget van 1,2 miljoen vereist 
zijn. 

KA 

Gebrek aan maatregelen voor het behoud van het meanderend vermogen van de Dijle. 

Eutrofiëringsverschijnselen treden tijdens de zomerperiode op in de bovenloop van de Dijle. 
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Oeverzones als instrument 
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M Creëren van een oeverzone voor de Dijle tussen Florival en Werchter 

Visie 

De Dijle vormt een alluviaal riviersysteem met belangrijke fluctuaties. Over het grootste deel van haar 
lengte zijn de oevers niet verstevigd of gefixeerd door technische middelen. Om de piekdebieten op te 
vangen en overstromingsgevaar te Leuven te beperken, werd een natuurontwikkelingsscenario 
voor waterbeheersing uitgewerkt, in combinatie met de aanleg van een wachtbekken te Egenhoven. 
Op deze manier wordt het debiet van de Dijle te Leuven afgetopt op maximaal 24 m3/s. 

Het natuurontwikkelingsscenario voor waterbeheersing omhelst een vrij meanderende rivier in contact 
met haar overstromingsvlakte ter hoogte van de Doode Bemde.  

Aansluitend op dit natuurontwikkelingsscenario voor waterbeheersing werd een uitgebreide 
riviermorfologische studie uitgevoerd voor het volledige Dijletraject tussen de taalgrens en de 
samenvloeiing met de Demer in Werchter. Hierin werd het erosie- en sedimentatiepatroon van de Dijle 
in kaart gebracht. Op deze manier werd de meanderevolutie van de Dijle bepaald. Vervolgens werden 
oeverstroken aangeduid waar op vrij korte termijn erosieproblemen zullen ontstaan. Hierbij is men 
uitgegaan van een tijdshorizont van 25 jaar, waarbij een erosie van de rivieroever van 10 m optreedt. 

Het natuurontwikkelingsscenario voor waterbeheersing, de aanleg van het wachtbekken van 
Egenhoven en het oeverstrokenproject kaderen binnen de visie van het bekkenbeheerplan mbt het 
ophouden van water zo ver mogelijk stroomopwaarts om afwaarts overstromingen te beperken 
(vasthouden-bergen) en het verhogen van de veiligheid thv bebouwde zones. 

Een oeverzone langs de Dijle is verder van groot belang voor het ontwikkelen van een ecologische 
corridor en de ecologische verbinding tussen de bestaande natuurreservaten in de vallei. 
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Relevante studies 

- Natuurontwikkelingsplan voor de oevers van de Dijle tussen Florival en Werchter, 
Soresma i.o.v. Aminal Afdeling Natuur, 2001 

- Localisatie op kaart van de oeverzones: zie BBP  

 


