60 jaar "De Maten" in 2016

In 2016 vieren we de 60-jarige erkenning van "De Maten" in Genk als een Belgisch vogel- en natuurreservaat.
Om deze verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan houden de voorzitter en vrijwilligers van
Natuurpunt Genk eraan om er een feestprogramma van te maken. Ook de Stiemerbeekvallei- een blauwgroene
lus van Waterschei tot de Maten- beheerd door Natuurpunt bestaat dit jaar 30 jaar. En tenslotte bestaat
Natuurpunt als natuurvereniging 15 jaar. Veel om feest te vieren.
Gedurende het hele jaar 2016 vinden activiteiten plaats: de maandelijkse geleide wandelingen, een
dauwwandeling, een burenwandeling, een "Landschapsdoedag", "Dag van de Wijers" en een Symposium als
afsluiter van ons feestjaar.
Als voorzitter van Natuurpunt Genk met de beheerders van onze natuurgebieden bieden we u een weergave
aan van ons symposium van 28 oktober 2016. Alle voordrachten zijn gebundeld in dit naslagwerk, alsook de
weergave van de participatiesessies van de namiddag.
Veel leesgenot,
Pierre Cuypers
Voorzitter Natuurpunt Genk
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1. Waarom een Symposium als slotdag van 60 jaar "de Maten"?
We ambieerden met een symposium een ‘diepgaand en geleerd groepsgesprek’ en een ‘discussiemoment’ te
voeren met de bedoeling om interessante, waardevolle informatie over ons natuurgebied aan te brengen. Via
een dynamisch proces en een model van samenspraak daagden we de deelnemers uit om tot bepaalde
conclusies te komen met het oog op het aanvullen van ons natuurbeleid en natuurbeeld. We beseften dat onze
topnatuur in kwetsbaar gebied ligt, te midden van de mensen. Inspraak en samenwerking is een must!

2. Wat wilden we bereiken met dit Symposium?
1.

Inzichtelijk maken waarom het gebied De Maten zo bijzonder, waardevol en uniek is, waarom het
gevoerde beheer belangrijk is, waarom het belangrijk is ook een aantal inrichtingsmaatregelen te kunnen
uitvoeren ten behoeve van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

2.

Inzichtelijk maken dat het natuurgebied De Maten niet alleen op vlak van biodiversiteit, maar ook op vlak
van vele andere ‘ecosysteemdiensten’ van groot belang is voor de brede samenleving.

3.

Mensen en organisaties van gedachten laten wisselen, om zo van elkaar te leren en een brede steun bij
elkaar te vinden om dit gebied te behouden en verder te ontwikkelen.

4.

Huidige partners (Stad Genk, ANB, VLM, INBO, …) erkennen in hun belangrijke bijdrage, hun rol in het
verleden en hopelijk ook in de toekomst.

5.

Het verhogen van betrokkenheid en engagement bij belanghebbenden en partners in combinatie met de
fijne inbreng van alle vrijwilligers van natuurpunt in het realiseren van onze natuurdoelen.

6.

Investeren in natuur geeft een grote return op economisch vlak, maar zeker ook op het vlak van
gezondheid en welzijn.

3. Wie wilden we aanspreken?
We wilden heel uitdrukkelijk een breed spectrum aan mensen en organisaties aanspreken tijdens ons
Symposium. Naast onze eigen partners waren ook beleidsverantwoordelijken, mandatarissen, professionelen
en natuurbeheerder en -liefhebbers van harte welkom.
We dachten ook aan talrijke studiebureaus, aan studenten en docenten hoger onderwijs, leerkrachten biologie
en wetenschappen, en niet te vergeten al diegenen die ooit als beheerder/vrijwilligers hebben meegewerkt in
ons natuurgebied.

4. Hoe spraken we de deelnemers aan?
Om invulling te geven aan het concept ‘symposium’ en om de vooropgezette doelen te bereiken werd gedacht
aan een combinatie van een voormiddagprogramma waar verschillende partijen/betrokkenen informatie
aanreiken op basis van onze doelen en een namiddagprogramma waarin de deelnemers met elkaar in
interactie gaan en van elkaar leren.
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5. Samenspel van enkele beleidsmakers?
-

-

-

"De Maten" is een topgebied in Genk! Het biedt ontzettend veel kansen voor aanwezige natuur, maar ook aan
beleving. (Onderstrepen dat investeren in natuur nuttig is, dat het geld kan opleveren; onderstrepen van het belang
van natuur te verbinden en om uitwisseling van biodivers leven mogelijk te maken).
Aandacht voor een juiste balans tussen hoge natuurwaarden en recreatief gebruik.
Wijzen op de link tussen natuur in de buurt en gezondheid en welzijn op mensen.
We kunnen er niet mee leven dat er steeds ruimte van natuur wordt afgenomen, dat gezien de IHD nog niet
gehaald zijn.
We moeten nog steeds voorzichtig zijn met het vergunnen van projecten die potentieel negatieve effecten hebben
op het gebied (relatie leggen met de passende beoordeling) want dat in een situatie met een ongunstige staat van
instandhouding van heel wat soorten en habitats in principe vaak niet vergunbaar zijn!
Onderstrepen dat investeren in natuur dus niet enkel nuttig is, maar zelfs noodzakelijk is (TINA: "er is geen
alternatief").
Oproep om hier samen werk van te maken en te wijzen op de investeringen die best gemaakt worden.

Een moderator heeft een onderhoudend gesprek met de burgemeester van Genk, de directeur van
Natuurpunt en de Europese biodiversiteitsambassadeur.

6. Onze werkgroep en werking.
Voor de Stad:
Voor Natuurpunt:
Voor Natuurpunt Genk:

Rik Brys, Mischa Indeherberg,
Nathalie Dekoning, Wim Sauwens, Thomas Stijnen
Jos Bollen, Dominique Cornelissen, Pierre Cuypers, Jaak Luys, Willy Peumans,
Jan Vanduffel

Eind 2015 start deze werkgroep met het aanbrengen van de eerste ideeën. Deze is meermaals samengekomen.
Voor de uitwerking werd een taakgroep opgericht die het concept en de contouren uitschreef en aanpaste.
Het symposium vindt plaats op het einde van het jaar: een groot slotmoment van ons jubileum in 2016!
Hierna vindt u alle voordrachten, gesprekken en ideeën van de deelnemers.
Jaak Luys
Natuurpunt Genk
Beheer de Maten
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Symposium 60 jaar "De Maten"

28 oktober 2016 in Casino Modern te Genk
Film over de Maten: klik hier
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Inleiding
Noah Janssen,
directeur Natuurbeheer
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In den beginne,....
was er niets.






Open en schraal, verlaten landschap
Uit economische noodzaak ontwikkeld
In feite roofbouw, maar stabiel systeem
"Genck" was een zeer klein dorpje in
een immens heidelandschap
Beekvalleien vormden de aders van de
gemeente.

Maar toen veranderde alles vanaf 1905:







Steenkool in de ondergrond!
Zwarte goud zorgde voor ontwikkeling
Genk barstte uit zijn voegen
Leverde ook transportmogelijkheden op
Periode van de romantiek
Was er dan wel echt “niets”?

Er zit meer in een landschap dan je denkt







Maten erg gevarieerd en daardoor geapprecieerd
Veel gradiënten en verschillende natuurtypes
o Vijvers
o Heide en duinen
o Schraallanden…
Romantiek en appreciatie van natuurbeelden
Onbekend is onbemind en omgekeerd
Wetenschappelijk onderzoek

Kenmerkend voor het gebied waren eertijds de verlaten en zeer arme heidegronden. In en rond Genk werden
deze door landbouwers in gebruik genomen, de start van de eenvoudige, doch zware heide-economie. Heide
kappen voor het voer van de schapen en enkele koeien, mest uit potstallen halen om de schrale grond te
bemesten, plaggen en turf steken als brandstof, kappen van bomen en nivelleren van duinen om die schrale
graslandjes te bekomen waren dagdagelijkse bezigheden. Later deed de irrigatietechniek zijn intrede en
werden graslandjes bevloeid met beekwater via een ingenieus sluizensysteem, nog terug te vinden in het
landschap.
Slechts enkele koeien en schapen dienden voor de melk- en vleesproductie van een boerengezin op deze
schrale heidegronden. Tegenslag of pech kon een gezin zwaar treffen.
In de vroege Middeleeuwen legden de heiboeren met schop en kruiwagen dijken aan tussen twee
duinenruggen, dwars op de beek die daar stroomde. Zo ontstonden de eerste kleine vijvers, die later tot een
groot vijvercomplex in een cascadesysteem uitgebouwd werden dat we vandaag kennen als De Maten. De
oudst gekende namen van vijvers uit het gebied, o.a. de Beekweier, komen voor in gemeenteregisters uit
1485.
Door vijvers aan te leggen en vis te kweken verhoogden de Kempenboeren hun voedselproductie tot
zevenmaal toe. Deze kennis was in onze contreien geraakt uit het Midden-Oosten, meegebracht door
kruisvaarders. De ingrepen op het toenmalige landschap herkennen we nu nog steeds in het huidige gebied!
Het open karakter trok landschapsschilders van heel België aan. Genk werd stilaan een kunstenaarsdorp.
In de negentiende eeuw was Genk een kerkdorp extra-large. De industriële revolutie die de grote steden van
het land in zijn greep kreeg, bereikte het Kempense dorp nog voor een lange tijd niet. Voor 1874 stopte er geen
trein en waren een voettocht of hobbelige rit met paard en kar de enige wijze om er te geraken. Maar dat
weerhield enkele stedelingen er niet van om op ontdekkingstocht te gaan naar dit verdoken paradijs.
De natuurlijke schatkamer trok wetenschappers allerhande (geologen, botanici, entomologen, archeologen…)
aan. De eerste botanisten, afkomstig van over het hele land, en later ook van ver daarbuiten trokken in de
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e

eerste jaren van de 19 eeuw al doorheen het landschap, op zoek naar zeldzaamheden als priemkruid
(Subularia aquatica), kleine biesvaren (Isoetes echinospora) en waterlobelia (Lobelia dortmanna).
Waarschijnlijk volgden in hun spoor, ergens in het
e
midden van de 19 eeuw de eerste kunstenaars, op
zoek naar inspiratie. Zij legden de kiem van het
kunstenaarsoord dat Genk in de periode 1840-1940
werd. Genk kreeg de naam een bijhuis te zijn van
Barbizon, waar het schilderen in openlucht wereldfaam
kreeg. Honderden kunstenaars trokken naar het hart
van de Limburgse Kempen en vereeuwigden het
landschap op doek of op papier.
Het uitzicht veranderde vanaf het moment (1905) dat de eerste boringen naar steenkool plaatsvonden.
Boortorens rezen in het landschap op. De industrialisatie gesitueerd op de heidevlaktes, nam zienderogen toe.
Genk werd een bloeiende mijngemeente.
Stilaan groeide ook het besef dat de druk op het gebied zorgvuldig opgevolgd diende te worden. In 1910
ontstonden er plannen voor een groot natuurgebied tussen Diepenbeek, Genk, Hasselt en Zonhoven. De Eerste
Wereldoorlog heeft de plannen verijdeld.
Enkele natuurvrienden, waaronder de eerste conservator V. Kerkhofs kregen van het gemeentebestuur van
Genk bijna 200 hectare in erfpacht, en samen kregen ze van de Nationale Overheid gedaan dat het gebied
erkend werd als een natuurreservaat. De Maten kreeg In 1956 als één van de eerste Belgische Natuur- en
Vogelreservaten (BNVR) een officiële erkenning, waarmee het gebied één van de oudste natuurgebieden van
het land is. Het Zwin en de Hoge Venen gingen voor.
Datzelfde jaar kocht BNVR 17 hectare vennen en vijvers met hoge floristische en botanische waarden aan. Het
trok wetenschappers van heel België aan.
In 1958 kocht graaf Lippens een boerderijtje en 4 hectare grond, en stelde deze aankoop veilig als
natuurgebied. Vanaf 1961 volgde de ene aankoop na de andere en groeide het gebied. In 2015 nog kon
Natuurpunt bijna 10 hectare bijkopen!
Reeds zeer vroeg kwam een samenwerking tot
stand tussen de stad en het Belgische Natuur- en
Vogelreservaat, later Natuurpunt.
Voor 99 jaar werd een huurcontract afgesloten,
betreffende 118 ha (huurcontract zie hiernaast).
Een passieve bescherming was verzekerd.
Om de grote kwetsbaarheid van het gebied te
beschermen werd in 1968 een groot gedeelte van
de Maten omheind. Het was ook de bedoeling om
op de eerste plaats de natuur te behouden.
Intussen werd het natuurgebied een open
landschap, dat op 21 januari 1976 door de toenmalige Minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse
Cultuur als "natuurgebied met landschappelijke waarde" geklasseerd werd!
In 1978 kreeg een groot gedeelte van "De Maten" een erkenning van "natuurgebied met landschappelijke
waarde". Duinen en heide, graslanden en broekbossen kregen een beschermd statuut.
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De Vlaamse Overheid kreeg in 1999 van de Europese Unie de opdracht alle waardevolle natuurgebieden in
kaart te brengen. Ook De Maten en het nabijgelegen Wik in Bokrijk hoorden daar als vanzelfsprekend bij! In
2000 kregen beide natuurgebieden het statuut van speciale beschermingserkenning voor habitats en soorten
(Natura-2000 speciale beschermingszones).
Dertien beschermde habitats (leefgebieden) en twaalf
beschermde soorten (vogels, amfibieën, vlinders,...) werden opgelijst als bepalende natuur voor de volgende
vijftig jaar.
Eerder werd de vogelrichtlijn (bescherming als vogelrichtlijngebied) over de Maten gelegd. De Vlaamse
Overheid legde daarmee ook het visiegebied van de Maten vast, van in totaal 566 hectare.
De Maten is een schatkamer aan alle soorten natuur, typisch voor water- en duinencomplexen, moerasbosjes
en graslandjes. Zo groeien er planten, die elders niet groeien; zo leven er insecten en vogels, die elders niet
voorkomen.
De natuur is één groot ecologisch systeem: alles hangt met alles samen, alle delen spelen op elkaar in, volgen
elkaar op. Een positieve invloed op één van die schakels zet een positieve toon voor alle volgende.
Zowel het Belgische Natuur- en Vogelreservaat, als Natuurpunt kochten verder gronden of
bijkomende percelen van gemeenten, provincie en particulieren.
De actuele beheerde oppervlakte bedraagt: 286 ha.

huurden

Deze kaart toont de samenwerking tussen de stad en Natuurpunt. (geel is in eigendom van de Stad,groen is
NP, lichtblauw is van andere overheden of privé).

Natuurbehoud= natuurbeheer!
•
•
•

Ondertussen reeds 60 jaar in beheer.
Dit cultuurlandschap vraagt beheer.
Verschillende generaties hebben al meegewerkt.
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•
•

En dat doen ze al voor méér dan 600 ha in Genk: de Stiemerbeekvallei, het Wik, het Klotbroek en de
Caetsbeekvallei.
Voor Natuurpunt is "de Maten" één van de natuurparels: authentiek en soortenrijk, gevarieerd,
landschappelijk geapprecieerd, groot draagvlak
"Waren er maar meer Maten"

Foto's Jaak Luys

Natuurpuntmodel
•
•
•
•
•

Sterke appreciatie voor al het werk dat de mensen hier verzetten.
Niet te onderschatten in het hele beheer van de Maten.
Buiten waardegevers zijn onze vrijwilligers ook waardecreatoren: zij dragen met enthousiasme hun
betrokkenheid uit, vandaar dat de natuur een breed draagvlak krijgt: ze zijn de maten van De Maten.
Door hun lokale inbedding is er een goede wisselwerking met het professionele inbreng van
Natuurpunt om een kwaliteitsvol beheer te voorzien.
De vrijwilligers dragen mede het educatieve luik van de beweging die Natuurpunt is.

Namens het hele bestuur van Natuurpunt feliciteren
we alle medewerkers van Natuurpunt voor dit
bijzondere jubileumjaar!

28 oktober 2016
Casino Modern in Waterschei
Noah Janssen,
Directeur Natuurbeheer/Diensthoofd
Noah Janssen

Foto Jules Bollen

___________________________________________________________________________________________
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De eco-hydrologische studie 2014
Elvira Jacques en Katia Nagels (ANB)

Overzicht van deze presentatie








Gebiedshistoriek
Welke waarden in het gebied aanwezig
Visie en vooropgestelde doelen
Knelpunten en inspanningen
Abiotische kennis
Welk scenario meest optimaal
Waaruit bestaat het scenario

1. Situering van de Maten.
-

De Maten ligt centraal in de Provincie Limburg net ten noorden van het Albertkanaal aan de voet van de
rand van het Kempisch Plateau. Het noordelijke en eveneens grootste gedeelte van het gebied ligt op het
grondgebied van de gemeente Genk. Kleinere delen in het zuiden liggen op het grondgebied van de stad
Hasselt en de gemeente Diepenbeek.

-

Het habitat- en vogelrichtlijngebied van de Maten overlappen voor het grootste gedeelte. Het
vogelrichtlijngebied is iets ruimer afgebakend en is 566 hectaren groot. Het habitatrichtlijngebied beslaat
536 hectaren.
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-

Nabijheid met andere SBZ-gebieden, waarbij het als het ware een geheel vormt met de vijvers van SBZ
Vijvergebied, deelgebieden Bokrijk- ‘t Wik, maar ook verderop met het Wijergebied Midden-Limburg

De blauwe lijn is het vogel- en habitatgebied, de rode zijn de gemeentegrenzen.

2. Geschiedenis van de Maten.
In een ver verleden waren in De Maten veenvormende moerassen aanwezig, waardoor de Stiemerbeek
kronkelde.
De eerste vijvers zijn aangelegd rond 1485 (eerste registratie van enkele vijvers van de Maten in de "gichten"
van Genk), later tussen 1771 en 1850 zijn de overige vijvers aangelegd. Enkele vijvers, die aanwezig waren in
1850, zijn verdwenen.
In de minder natte en droge delen ontstond een heidelandschap. Tot ca. 1850 is dat nauwelijks verkaveld.
Daarna, en vooral gedurende de
eerste helft van de 20e eeuw,
neemt
de
verkaveling
en
ontginning van de heide toe,
vooral in de omringende delen
van De Maten.
Gedurende de 20e eeuw neemt
het aandeel bos in de droge en
natte delen van De Maten sterk
toe. Reliëf, opdammen van de
vallei, zodat vijvers ontstaan.
Toch blijft het gebied de
belangrijkste regio voor zwakgebufferde waters.

Pagina 12

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

door Natuurpunt Genk

3. Informatie over het natuurgebied.
3.1.Historisch vond in de Maten een oud agrarisch gebruik plaats in het heide- en in vijverlandschap. Er werd
aan extensieve viskweek gedaan, en het vijver- en heidelandschap werd begraasd.
Het resultaat was een open landschap met veel
biodiversiteit . Voor de viskweek werd vroeger riet
gemaaid of afgebrand, dijken begraasd door koeien.
Er werd voortdurend een gevecht tegen riet geleverd,
i.f.v. de viskweek. Net dat ijler riet is interessanter
voor typische 3130 vegetatie en voor habitattypische
soorten zoals Kempische heidelibel.
ste

Sinds het midden van 20 eeuw neemt de landbouw
toe, maar ook de mijnindustrie neemt meer en meer
heidegronden in. Oude gebruiken van beheer van
heide en vijvers (riet maaien, rietbegrazing)
Elvira Jaques
Foto Jules Bollen
verdwenen, zowel droge als natte delen verbossen.
De rietkragen verdichten. Instromend eutroof mijnwater, en later vuilvracht overstortbekkens van de riolering
langs de Stiemerbeek heeft geleid tot meer en meer rietverdichting.
Hoewel rietgroei positief is voor roerdomp en woudaap, betekent een te dichte rietvegetatie een
achteruitgang van de typische vegetatie gekoppeld aan het 3130 habitat en ook voor daaraan gekoppelde
soorten zoals de gevlekte witsnuitlibel, de Kempische heidelibel.
In 1959 wordt het Belgisch Vogel- en Natuurreservaat erkend. Sindsdien werden heel wat beheerinspanningen
geleverd i.f.v. de diverse heidehabitats, zoals de droge heide, natte heide, landduinvegetaties, maar ook voor
de vijvervegetaties gekoppeld aan matig
voedselarme wateren en iets voedselrijkere
wateren, geschikt voor moerasvogels.
Inspanningen om riet in toom te houden
gaan zo goed als mogelijk voort.
Diverse vijvers in cascade: noordelijke en
zuidelijke keten, gevoed door complex
samenspel van Heiweyerbeek, Achterbeek,
Schabeek en Stiemerbeek onderlinge
verbindingen tussen deze verschillende
aanvoerbeken. Hierdoor ontstaan
vijvervegetaties van voedselarme wateren,
van matig voedselarmere wateren en van
iets voedselrijkere wateren, geschikt voor
moerasvogels.

Doorstromingsprofiel op kaart hierboven.

4. Natuurdoelen van de Maten.
Op Vlaams niveau werden de instandhoudingsdoelen opgelijst voor alle belangrijke natuurgebieden.
Voor de Maten gelden deze specifieke doelen, de S-IHD: 11 habitats en 24 soorten met Europees
beschermingsniveau in twee belangrijke natuurclusters: vijver- en moerashabitattypes en de heidegebieden
Deze natuurdoelen werden goedgekeurd in april 2014. Zo is er bijzondere aandacht voor de voortplanting van
o.a. de knoflookpad, de boomkikker, drijvende waterweegbree, roerdomp, woudaap, gevlekte witsnuitlibel.
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Uniek voor de Maten is dat vijver- en heidetypes in één en hetzelfde gebied naast mekaar liggen: een zeer
goede mix, die interessant is voor de noden van de soorten, zoals voor knoflookpad (voortplantings- en
voedselbiotoop liggen bij elkaar).
4.1. Eerste cluster: Vijver- en moerashabitattypes
Van nature zeer voedselarm tot matig voedselarm
Knelpunten:
verrijking van de vijvers, door nutriëntenaanvoer via vervuild beekwater
wegvallen traditionele extensieve viskweek
Oplossingen:
herstel beekwaterkwaliteit
herstel goed vijverbeheer,
herstel open vijvergebied
Grote doelstelling (73 ha) voor habitattype 3130*: omvorming, en herstel verdwenen vijvers
In beperktere mate: habitattype 3110 en 3150
Versterking en/toename van populaties roerdomp (3bp), woudaap (10 bp), bruine kiekendief (1 bp),
blauwborst (40 bp), knoflookpad, heikikker, rugstreeppad, gevlekte witsnuitlibel
*
3110: Minerale oligotrofe wateren van de atlantische zandvlakte.
3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande waters met vegetatie behorende tot de oeverkruiden,
russen, cypergrassen.
3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het kikkerbeetverbond en de fonteinkruiden.

Veel soorten zijn heel mobiel en percelen herbergen langlevende zaadbanken. Na herstel komen een aantal
soorten grif terug zoals de boomkikker. Andere soorten dreigen we kwijt te geraken, zullen moeilijk
terugkomen zoals de heikikker, knoflookpad en Kempense heidelibel. Draadgentiaan is verdwenen (3130 en
overgangen naar vochtige heide)
4.2. Tweede cluster: heidegebieden:
Mozaïek van droge heidehabitats op landduinen (47 ha) en vochtige tot natte heidehabitats in
depressies en nabij de vijvers (29 ha)
Landbiotoop voor knoflookpad, heikikker, rugstreeppad,…
Foerageergebied voor blauwborst en bruine kiekendief
Doelstellingen voor de volgende jaren: 37-40 ha uitbreiden bij de bestaande heidehabitats
Herstel van heide op de verboste landduinen;
Uitbreiden van heischraal grasland;
Beperkte uitbreiding vochtige heide op potentierijke stukken

5. Welke inspanningen zijn nodig?
Herstel waterkwaliteit van vijversysteem
Verbetering waterkwaliteit Stiemerbeek en Heiweyerbeek
Installeren specifiek vijverbeheer:
gefaseerde drooglegging
tegengaan van invasieve vissoorten
Maaibeheer in vijvers
Herstel moerasvogelpopulaties (roerdomp, woudaap, bruine kiekendief) via soortspecifieke
maatregelen:
creatie van open vijverlandschap en recreatieluwe zones
Gepast visbestand
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Herstel amfibieënpopulaties door:
Herstel waterkwaliteit
Installeren specifiek vijverbeheer
vennen visvrij houden
uitbreiding landbiotoop voorzien
Uitbreiding landduinen (2310* en 2330) en droog heischraal grasland (6230)
Herstel natte heide en mineraalarme vijvervegetaties:
herstel hydrologie in brongebied Heiweyerbeek
herstel historische Heiweyer (ifv 3110)
*
2310: Psammofiele (zand) heide met struikheide, stekel- en kruipbrem.
2330: Open grasland met buntgras en zandstruisgras.
6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa).

6. De eco-hydrologische studie
In 2012 besliste het Agentschap Natuur- en Bos een studie uit te voeren over de hydrologie in de ecosystemen
van de Maten.
6.1. Doel van de eco-hydrologische studie
1. studie van bodem, grond- en oppervlaktewater → relaties abiotiek ↔ fauna en flora.
2. verkenning ecologische ontwikkelingsscenario’s → instandhoudingsdoelstellingen HR
3. inventarisatie van de knelpunten, verstoringen en milieu-invloeden van buitenaf
4. effecten inrichtingsmaatregelen op andere functies (woonhuizen en landbouw)
5. uitwerken van een voorkeursscenario met inrichtingsmaatregelen

Lokaal grondwatermodel

Doorstroom grondwater

6.2. Knelpunten
Van het vijversysteem:
• nauwelijks voedselarme amfibische vegetatie
• nutriëntenbelasting hoog
• nutriëntenrijke slibbodems met fosformobilisatie
• mogelijk sulfidentoxiciteit in zuidelijke vijverketen
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•

•

voor voedselarme amfibische vegetatie
• te weinig kale zandbodems
• ontbreken van een regelmatig droogvalregime van de vijvers
• te hoge P-ortho concentratie beekwater
onzeker: te hoge visstand van bodemwoelende en plantenetende soorten

Van de terrestrische delen in lage delen (voornamelijk waterrijk)
• verdroogde elzenbroeken
• gering voorkomen kleine zeggen vegetatie door hoge voedselrijkdom
• sterk ontwaterde delen zonder kwel
• ontwatering door lokale waterlopen
• eutrofe veenbodems door ontwikkelhistorie
• eutrofe laagten door (vroegere) bemesting
Van vochtige terrestrische delen
• in natte heiden veel vergrassing met Pijpenstrootje en struweelvorming met Wilde Gagel in
habitat 4010
• vaak relatief droog en diep uitzakkende GLG (Gemiddeld laagste grondwaterstand) -> geringe kwaliteit
natte heide
Van de droge terrestrische delen
• verbossing van droge heide
• verbossing en verruiging van heischrale graslanden
• te lage basenrijkdom voor herstel habitat 6230 en goede kwaliteit droge heiden
• hoge voedselrijkdom voormalige agrarische percelen
• hoge NH4/NO3 ratio bodem door verzuring en N-depositie
6.3. Belangrijke hersteldoelen.
•
•
•
•
•

waterkwaliteit vijversysteem voor herstel
aquatische en amfibische habitats + fauna
amfibische habitats 3110 en 3130
moerasvogelpopulaties
amfibieënpopulaties
uitbreiding van habitattypes landduinen en
droog heischraal grasland door omvorming van
naaldbos naar natte heidevegetatie

Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de belangrijkste hersteldoelen:
Katia Nagels
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Uit de studie bleek dat deze hersteldoelen best op een selectieve en beperkte manier van water voorzien
worden van de Schabeek en Stiemerbeek. Het water naar de noordelijke keten van de vijvers kan best
afgenomen worden van de zuidelijke keten via de Achterbeek. Deze beek bevloeit alle vijvers van de Zuidelijke
keten. Via een bestaande verbinding kan de noordelijke hiermee ook verzekerd worden. Het water van de
Heiweyerbeek geniet niet onze voorkeur. Het water is te afhankelijk van de afwatering ter hoogte van de
Hasseltweg en hiervoor zijn de kwaliteitsmetingen een noodzaak.
Ook leren we uit de studie dat het binnengebied best zo open mogelijk gemaakt wordt als een open water- en
moeraslandschap. Waar broekbossen voorkomen is vernatting een must.
Ook heischrale gras- en hooilandjes vragen bijzondere aandacht en uitbreiding. Ook voor de amfibieën zijn
hersteldoelen vooropgesteld.
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Waterloop verondiepen

Afgraven

Slib ruimen
Hoog stabiel peil

Slib ruimen

Peil verhogen

Regulier droogval en slibvrij

Peil verhogen
Slib weg
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6.4. Inspanningen voor landduinen en heischrale graslanden.
Verwijderen houtopslag uit heide
Omvormen naaldbos naar korte vegetatie
Plaggen, bekalken vergraste heide

Groep 3 : Maatregelen bodem en vegetatie in terrestrische delen
41 verwijderen houtopslag uit heide
42 omvorming bos naar korte vegetatie
43 plaggen van vergraste heide
44 bekalken (additioneel in combinatie met 41, 42 en 43)
45 uitmijnen fosfaat door N-bemesting met maaien en afvoeren

●

>>

gespreid in de tijd en ruimte
gespreid in de tijd en ruimte
gespreid in de tijd en ruimte

●

>>

46 verschralen door maaien en afvoeren
47 inbrengen hooi van heischale graslanden (additioneel in
combinatie met 41+43, 42+43 en 44)

gespreid in de tijd en ruimte

Deze maatregelen worden hierna schematisch voorgesteld.
Midden gedeelte van de Maten
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Zuidelijk gedeelte van de Maten

6.5. Inspanningen voor vochtige en venige heide.
Noodzakelijk is behoud hoog peil in sommige vijvers
Verhoging drainage basis van Heiweyerbeek en Miezerikbeek
Lokaal herstel van vergraste en verstruweelde heide
Beperkt omvormen van vochtig bos
Mogelijkheden bij herstel in de laagten Platte Pier en Heiweyer
6.5. Inspanningen voor moerasvogels.
Hoog waterpeil in de vijvers behouden in centrale deel
Waterkwaliteit verbeteren via aanvoer
In de zomer: hoog peil handhaven door aanvoer oppervlaktewater
Groep 2: Maatregelen voor verminderen nutriëntenbelasting door aanvoer van
oppervlaktewater
21 slib verwijderen uit bovenstroomse vijvers in zuidelijke
keten (30, 31, 32)

●

31 De noordelijke vijverketen voorlopig met Steimerwater
voeden totdat de nutrientenlast van de Heiweyerbeek
voldoende laag is geworden
32 Bij piekafvoeren geen beekwater inlaten voor voeding van de
vijvers
33 Optimalisatie aanvoerdebiet beekwater t.b.v verminderen
nutrientenbelasting op de vijverketens
34 Verminderen nutrientenbelasting op de Stiemer en
Heiweyerbeek

●

>>

●

>>

●

>>

● mogelijk-

●

heden
mogelijkheden
bekijken

?

35 Gescheiden aanvoer van water uitbrongebieden
bovenstrooms langs Stiemer
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6.6. Inspanningen voor herstel amfibische vegetaties (3110/3130).
Habitat

Doel

Effecten

doel oppervlakte (ha)

doeluitbreiding (ha)

+

2

2

3130
3150 - van nature eutrofe
meren met watervegetatie
Droog & voedselarm
2310 - Droge heide landduinen

+
=

+
+

73
4

+

+

45

voldoende

+5

2330 - Open grasland op
landduinen
4030 - Droge Europese heide

+

+

+

+

geza
menlij
k voor
2310+
19

14

>> 14

6230 - heischrale graslanden

+

=

28

23

opp ≈/-

+16
kwal +
+16
kwal +

Terrestrisch grondwaterafhankelijk
4010 - vochtige heide
+

+

34

5

opp ≈/-

+8
kwal +

7140 - Overgangs- en trilveen

+

+

5

opp ≈/-

7150 - Slenken in veengronden
met vegetatie behorend tot het
91E0 - Alluviale bossen

+

+

=

+

+4
kwal +
+2
kwal +
NA

10 tot 25

ca. 70 3-30 ha
opp +
kwal +

opp ≈/29

uitbreiding door
lokale maatregelen
bodem en vegatie
(ha)

doel kwaliteit

potentie nieuwe
waterhuishouding

doel opperrvlakte
+

Wateren en amfibisch
3110

opp +
kwal +

+8
NA

6.7. Financiële inspanningen voor dit herstel.
Totaliteit: 1 444 000 €
exclusief kosten voor afvoer slib uit vijvers
Herstel waterhuishouding : 950 000 €
Vermindering nutriëntenbelasting: 290 000 €
Droge delen herstellen: 196 100 €

De "Eco-hydrologische studie van de Maten" is te downloaden op het adres van INBO:
https://www.inbo.be/nl/publicatie/ecohydrologische-studie-sbz-h-de-maten

_________________________________________________________________________________________
Pagina 21

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

door Natuurpunt Genk

Landinrichtingsproject
"De Slagmolen" 2016
Anke Knapen VLM

1. Omgeving van Genk door schildersogen Emile Van Doren (privé-collectie)

Dit schilderij (Asselberghs) hangt in het Emilevandorenmuseum in Genk en stelt de moerassen van Genk voor.
Ruim vierhonderdvijftig schilders zijn ooit in Genk komen schilderen. In december 2016 wordt "de Genkse school" officieel erkend als een
bijzondere kunststroming. De Maten was bijzonder in trek, ook voor landschapsfotografen zoals Jean Massart. (Aanvulling door Jaak Luys)
Meer info op: http://www.emilevandorenmuseum.be/

Pagina 22

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

door Natuurpunt Genk

2. Omgeving van de Slagmolen vroeger..... (foto's Heemkring Genk)

3. Omgeving van de Slagmolen nu..... (eigen foto's)
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4. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaams overheidsagentschap binnen
beleidsdomein LNE
Missie: samen investeren in de open ruimte +
randstedelijk gebied
Instrumenten voor inrichting zoals
Landinrichting: inrichting van open ruimte
volgens bestemming
Natuurinrichting: inrichten van gebieden
op maat van de natuur

Anke Knapen

Foto Jules Bollen

Voor de omgeving van de Slagmolen zetten we in op de landinrichting!
integrale inrichting van gebieden overeenkomstig de bestemming ter behoud, bescherming en
ontwikkeling van open ruimte
verschillende thema’s (water, ontspanning, cultuurhistorie, natuur, landschap,…) en doelstellingen
van verschillende partners binnen een gebied combineren tot 1 geïntegreerd plan
VLM coördineert, subsidies ter ondersteuning van eigen reguliere middelen van partners

5. Kader landinrichtingsplan "Slagmolen"
Landinrichtingsplan "Slagmolen" kadert in het landinrichtingsplan van de Stiemerbeekvallei (Planprogramma
2010). Het kadert ook in de ontwikkeling van het vijvergebied Midden-Limburg: De Wijers.
Meer info op dit adres: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/stiemerbeekvallei/slagmolen
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De Slagmolen wordt hierin aangeduid als één van de 9 onthaalpunten van het Wijergebied.
Ambities Genk Stiemerbeekvallei
Masterplan Stiemerbeekvallei als stedelijk park
Gemeentelijk RUP Ecologische verbindingen
Recreatieve verbinding van de woonkernen
Herziene beheerplan De Maten (voor de volgende jaren)
Heel wat (ecohydrologische) studies, zoals deze van het Agentschap Natuur en Bos.
Deze kaart toont de landinrichting van de Stiemerbeekvallei aan.

Deze kaart toont de landinrichting van de omgeving van de Slagmolen aan (rood afgebakend).

Het visiegebied ambieert
Xentro (dienstenzone van
de Jaarbeurslaan in Genk) te
verbinden met de omgeving
van de Slagmolen.
Daarvoor zijn belangrijke
ingrepen nodig waarbij de
natuur versterkt wordt en
de natuurbeleving een
plaats krijgt.
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6. Analyse van de knelpunten.
Hydrologisch: Stiemerbeekvallei
weinig zichtbaar en aantrekkelijk
artificieel, verdroogd en slechte waterkwaliteit
Ecologisch:
slechte waterkwaliteit bedreigt natuurwaarde De Maten
onbestaande controle op toevoer beekwater naar het natuurgebied
Sociaal: omgeving Slagmolen
beperkte belevingswaarde en beeldkwaliteit
geen ‘groene rust- en ontmoetingsplek’
geen aantrekkelijke fiets- en wandelverbinding met stadscentrum
beperkte identiteit en uitstraling

7. Doelstelling landinrichting Slagmolen.
1.
2.
3.
4.
5.

Optimalisatie watertoevoer naar De Maten
Ontwikkeling omgeving Slagmolen tot onthaalpunt De Maten/De Wijers
Realisatie langzaamverkeerverbindingen (recreatief en functioneel)
Inrichting natuurlijke stapsteen binnen groen-blauw netwerk Stiemerbeekvallei
Landschappelijke integratie & verhoging belevingswaarde beekvallei

met méér dan 50 maatregelen!
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8. Inrichtingsmaatregelen.
8.1. Optimalisatie watertoevoer naar de Maten.
Nu:
- continue aanvoer Schabeekwater naar de vijvers
- Bij piekdebieten: vervuild Stiemerbeekwater via Schabeek
naar de vijvers.
Plan:
Gestuurde aanvoer door
Loskoppeling Schabeek/Stiemerbeek door natuurlijke
herinrichting Schabeek door het elzenbroekbos
Sturingsinstallatie

8.2. Ontwikkeling omgeving Slagmolen tot
onthaalpunt voor de Maten/ de Wijers.
Heraanleg parking als onthaal- en
ontmoetingsplein
Heraanleg Slagmolenweg
Inrichting molengebouw
als rust- en ontmoetingsplek
als onthaalpunt De Wijers/De Maten
met beheerplan beschermd erfgoed
met tuininrichting
Beleving en educatie:
Uitkijkplatform/kijkhut/belevingselement
Natuureducatieve poel
Picknickplaatsen
Opwaardering toegangsweg naar het natuurgebied De Maten
Signalisatie wandelpaden
Opkuis gebouwen hondenclub, oude parking,…
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8.3. Realisatie langzaamverkeerverbindingen.

8.4. Andere eco-hydrologische maatregelen
Amfibie-uitstapplaatsen Stiemerbeek en Dorpsbeek
Vismigratiepassage stuw Stiemerbeek
Exotenbestrijding (coniferen, Amerikaanse Vogelkers, Japanse Duizendknoop)
Slibruiming Stiemerbeek
Creëren van mantelzoom aan de rand van de Stiemer- en Dorpsbeek, spoorwegtalud
Verschillende maatregelen uit beheerplan
Herstel vochtige graslanden (graslandbeheer, begreppeling, maaibeheer…)
Herstel droge heischrale graslanden
Herstel weidepoel voor Knoflookpad
Heideherstel (Ontwikkeling vochtige ruigte met veedrinkpoel)
Herstel duinvegetatie
Natuurontwikkeling Neeseweyer
Afschuinen oevers Hommelesweyer

9. Procesverloop.
Goedkeuringsprocedure landinrichtingsplan
Ontwerp LIP opgemaakt samen met Projectbegeleidinsgroep (PBG) (2015-2016)
Openbaar onderzoek en adviesronde (voorjaar 2016)
Vertaald in eindvoorstel LIP door PBG (aug 2016)
Instemmingen partners opgevraagd (okt 2016)
MB ter goedkeuring (2016)
Inrichting
UD ecohydrologie:
start ontwerpopdracht nov 2016
eerste werken in 2018
UD onthaal, beleving en routes:
participatietraject eind 2017
aanvang werken vanaf 2019
Pagina 28

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

door Natuurpunt Genk

10. Kosten.
Uitvoerende en financierende partners:
•
Vlaams Gewest (als subsidie landinrichting)
•
Stad Genk
•
Natuurpunt
•
Provincie Limburg
•
Europa (Life+ Green4Grey)
Kostprijs per uitvoeringseenheid:
- Eco-hydrologie
- Onthaal en beleving omgeving Slagmolen:
- Recreatieve en functionele routes:
- Grondverwerving:
Totaal:

€284 494
€1 576 773
€287 563
€876 509
€3 025 339*

*excl. aantal niet geraamde maatregelen (p.m in LIP, zonder subsidies LI)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
anke.knapen@vlm.be
www.vlm.be
011/29 87 44

Symposium 28 oktober 2016
Casino Modern in Waterschei

___________________________________________________________________________________________
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-

Eco-systeemdiensten "de Maten"
de maatschappelijke meerwaarde
Steven Broekx (VITO)
Dit stond in de krant van HBvL van 27 oktober 2016:

Rust en kalmte, plantjes en beestjes fascineerden me tijdens mijn opleiding in UHasselt enorm. Hoe zit een
ecosysteemdienst in mekaar? Welke aspecten ontdekken we? Hoe verhouden zich die tot mekaar?
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Belang voor Vlaanderen als maatschappij
»
»

Sterk verstedelijkte regio: veel vraag naar diensten
Veel druk op leefomgeving: hoge investeringen om kwaliteit van leefomgeving te vrijwaren
» Waterzuivering en riolering
» Roetfilters voor auto’s, elektrische voertuigen
» Geluidsschermen langs snelwegen
» Hogere dijken en kaaimuren tegen overstromingen
» De Maten als leverancier van belangrijke diensten

Wie zijn de baathouders?

Steven Broekx
Bollen
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Facts & figures: wat doet de natuur voor ons?


Maas et al., 2008. Vitamine G - positief verband tussen de hoeveelheid groenoppervlakte binnen een 1
km straal van de woning en het minder voorkomen van 18 op een totaal van 24 specifiek onderzochte
ziektebeelden.
Grootste impact: mentale gezondheid.



KULeuven en VITO, 2016. Toename van de groene
ruimte met 10% binnen een straal van 400 meter leidt
tot een stijging van de prijs van koopwoningen met
0,8%. Het prijsverschil tussen zeer groene straten en
straten zonder straatgroen kan oplopen tot 9%.



Sim4Tree, Ecoplan, … - 1 ha bos slaat meer koolstof op
als 50.000 km auto rijden.



De natuurbarometer van Natuurpunt zegt ook dat
natuur dicht in de buurt de mentale gezondheid ten
goede komt.



Visievorming Stad Genk: Ecoplan en Stiemerbeekvallei
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Topje van de ijsberg:

Baten van Natura2000-gebieden
»
»
»

Huidige waarde Natura 2000-gebieden in Vlaanderen: 780 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar.
Uitvoering van de natuurdoelen: tussen 15 miljoen en 94 miljoen euro extra aantoonbare baten
Belangrijkste baten:
» Luchtkwaliteit: afvang van fijn stof door vegetatie
» Klimaat: koolstofopslag in bodem en biomassa
» Gezondheid: effecten door contact met natuur in nabije omgeving
» Voedselproductie
» Belevingswaarde voor recreanten en toeristen
» Kwaliteit woonomgeving: impact op woningprijzen
» Niet of onderschatte baten: water, overstromingen, …
Bron: VITO, UA en Ugent, 2013

Hoe zit dat met de Maten?
Resultaten van IWT-project ECOPLAN i.s.m. UAntwerpen en KULeuven
»
»
»
»
»

Geraamde jaarlijkse baat van het gebied: 1 tot 3 miljoen € per jaar
Koolstofopslag: equivalent aan 160.000 Vlamingen hun CO2 uitstoot
Stikstofverwijdering: equivalent aan 400 individuele zuiveringsinstallaties bij huishoudens
Afvang fijn stof: equivalent aan 120.000 km auto rijden
Watervoorziening: infiltratie van water van goede kwaliteit die bijdraagt aan voorziening van 500
huishoudens.
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Belang voor recreatie en toerisme.
Berekeningen:
» Hoge landschapsaantrekkelijkheid: combinatie van natuurlijkheid, diversiteit en afwezigheid van
verstorende elementen zoals hoogspanning e.d.
» Gemeten aantal wandelaars in het gebied: gemiddeld 45/dag
» Toegankelijkheid: aanwezigheid paden
» Vraag: nabijheid van veel bewoning (Hasselt, Genk, Diepenbeek)
=> Hoog aantal geraamde bezoeken per hectare

Impact op restoratie.
Uitgangspunt: verhoging biodiversiteit, goede staat van instandhouding gebied.
Niet alle diensten gaan erop vooruit.
Houtkap naaldbos:
» Houtproductie: » Fijn stof afvang: » Waterinfiltratie: +
Vernatting:
» Waterinfiltratie: +
» Water vasthouden/bergen: +
» Waterkwaliteit: +
» Koolstofopslag in bodem: +
! Communicatie, draagvlakcreatie

Besluit:

28 oktober 2016
Casino Modern in Waterschei
Steven Broekx,
VITO
_______________________________________________________________________________________
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Het natuurgebied heeft 40 vijvers, waarvan de grootste méér
dan 10 ha is. Ze zijn in de Middeleeuwen aangelegd en vergen
regelmatig onderhoud.
Kilometers dijk zijn het gevolg. Met duinzand werd het
"dijklichaam" gevormd en zwarte grond bedekte de zanddijk
zoals een sandwich. Deze werkwijze zorgt voor een stabiele en
duurzame dijk.
Foto hiernaast is herstel van de dijk van de eerste vijver in het
toegankelijk gedeelte.

Vijf vijvers zijn speciaal ingericht voor de amfibieën. Met
filtersystemen trachten we zoveel mogelijk deze vijvers visvrij
te houden zodat de kikkervisjes alle kansen krijgen!
Oplaten met filters gebeurt eind januari; aflaten eind augustus
2016 was een erg succesvol jaar!
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Het ruime middengedeelte van De Maten trachten we zo open
mogelijk te houden. Zo krijg je een langgerekt open vijver- en
heidelandschap. Onze doelsoorten (woudaap, roerdomp,
kikkers en padden) gedijen er.

Voor professionele hulp kunnen we beroep doen op de natuurploeg van Natuurpunt. Met man en macht zien we de ploeg aan
het werk!

Heide wordt geplagd of geshopperd: twee technieken die machinaal gebeuren. Vroeger was dit zwaar
handwerk! Jonge heide en andere plantjes (zonnedauw, ...) komen met wat geduld te voorschijn!

Het raster werd ongeveer 50 jaar geleden geplaatst. Tijd om het
te vernieuwen!
Door onze natuurploeg werd een nieuw raster geplaatst: ruim 5
km vervangen. Nog enkele km en we zijn klaar!

Zowel de ploeg als de vrijwilligers maaien jaarlijks enkele
heischrale graslandjes. Liggende vleugeltjesbloem,
heidekartelblad, ja zelfs de moerasorchis komen er voor.
Op deze foto zien we vrijwilligers aan het werk: maaisel bijna
op de kipkar!
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Jongeren uit het lager en secundair onderwijs leren de natuur
op een educatieve manier kennen. Met uitleg in de klas en
handwerk op het terrein maken ze kennis met het beheer.

Hieronder zien we jongeren van Groep Intro aan het werk. Zij
adopteerden een duin die ze beheren (opslag verwijderen).
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Met drie bij Indra
salongesprek

Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg in gesprek met Wim Dries, burgemeester van Genk, Ignace Schops, Europees
biodiversiteitsambassadeur en Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt.

Enkele quotes van het boeiende salongesprek met Indra:
Wim Dries:
Als Stad investeren we 2,1 miljoen euro voor de landinrichting van de omgeving van de Slagmolen. Ook
gaan we voor 1 miljoen euro de natuur in de Maten versterken, vooral rond Bokrijk.
Agrarisch gebied in de noordrand gaan we omzetten naar natuurgebied. We zetten in op renatureren
van deze bufferzone.
Ook zijn we een van de weinige gemeentes in Vlaanderen die bouwgrond omzet naar natuur. De Stad
compenseert deze omzetting om de natuur toegankelijker te maken vanaf het centrum van onze stad.
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Ignace Schops:
Natuur is niet alleen een economisch gegeven, maar ook een maatschappelijk en cultureel gegeven.
Tegen de klimaatverandering dienen we rekening te houden met meer overstromingen, zeker in een
gebetonneerd land, als het onze.
De vraag is hoe we als overheid omgaan met verharden van gronden, of moeten we denken aan
minder verharding, debetonneren?
Chris Steenwegen:
Natuurpunt is door de jaren heen sterk geëvolueerd! We staan niet buiten de samenleving, we maken
er een wezenlijk deel van uit. Als we zelf kritisch staan voor dingen die we mensen zien doen, dan is het
ook logisch dat men ook naar ons kijkt!
We communiceren daarom ook veel meer met de buurt, de omgeving, omdat bewoners ook willen
weten wat wij doen. Waarom kappen we bomen, leggen we poelen aan. Mensen willen weten waarom
wij iets doen!

Foto's Jules Bollen
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"Engagementsverklaring" van de Maten de volgende 60 jaar!
Burgemeester, Wim Dries,
de directeur van Natuurpunt, Chris Steenwegen
en de Europese biodiversiteitsambassadeur,
Ignace Schops tekenen de volgende tekst:

Wim Dries

1. We engageren ons om de nodige inspanningen te leveren opdat de Maten en zijn ecosysteemdiensten minstens op het huidige niveau
behouden kunnen blijven.
2. We engageren ons om de nodige inspanningen te leveren opdat de natuur-doelen van de
Maten, zoals goedgekeurd door de Vlaamse
Regering, gerealiseerd zullen worden.

Chri s Steenwegen

3. We engageren ons dat het visiegebied van het
natuurreservaat "de Maten" als leidraad
gebruikt wordt bij het opmaken/aanpassen van
ruimtelijke plannen, zodat de mogelijkheid tot
versterking
van
het
natuurreservaat
gegarandeerd blijft
4. We engageren ons om de nodige inspanningen te leveren om de ecologische verbindingen
tussen de Maten en de verschillende natuurgebieden in de omgeving te realiseren.

Ignace Schops

Aandachtige toeschouwers.
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Verslaggeving van de workshops.
In de workshops van de namiddag konden de deelnemers van gedachten wisselen, ideeën aanbrengen om het
toekomstig beleid en beheer van de Maten te inspireren. Een groepbegeleider waakte over het groepsproces
en -gesprek om de deelnemers ten volle te laten participeren en hun gedachten te formuleren.
Hierna volgt een weergave van elke workshop.

1. Workshop: Natuurrecreatie
1.1. Slagmolen als onthaalpunt:
"Wat zijn de do's en dont's om deze plek een rol te laten vervullen in de toeristische, recreatieve ontsluiting van
de Maten."
Weinig commentaar, iedereen vond het positief dat de Slagmolen als onthaalpunt/toegangspoort een rol te
vervullen kreeg, Het moest dan wel in de sfeer blijven zoals de Slagmolen altijd gekend was !
1.2. Huisstijl van de Maten:
Natuurgebieden die Natuurpunt beheert zijn vaak een onderdeel van een groter ( ruimtelijk ) geheel
waarbinnen de partners samen één identiteit wensen te creëren. Zo gaat de Maten op in de regionale
gebiedsontwikkeling van de Wijers met eigen logo, huisstijl, evenementen, infoborden.
Moet Natuurpunt voor de herkenbaarheid van de eigen gebieden de eigen kaart trekken?
Commentaar:
We moeten ons schikken naar het grotere geheel, vinden
sommigen.
Anderen vinden dat de eigen huisstijl bewaard moet
blijven.
Uiteindelijk kiest de gebruiker voor een goede
bewegwijzering. Dit kan best door alles samen te zetten
in een groter geheel.
De herkenbaarheid van de Maten moet behouden
blijven.
Opmerking waar iedereen mee akkoord was:
Telefoonnummer van de conservator moest zichtbaar zijn en bereikbaar zijn als aanspreekpunt.
1.3. Recreatie in de Maten:
Er is een duidelijke tendens waarbij gemeenten, toeristische diensten,... willen investeren in natuurgebieden
met als doel ze aantrekkelijker en belevingsvol te maken. Uitkijktoren, schommelbank, kunstwerk tot zelfs een
fietspad door het water!
Moeten we méér inzetten op deze projecten en méér bezoekers aantrekken als draagvlak voor natuurbehoud?
Commentaar:
We moeten de natuurwaarden behouden want dit heeft een impact
op het geheel: verstoring en opdelen van natuur mag de
natuurdoelen niet schaden.
We moeten ook denken aan projecten die beleving bieden en laten
zien wat onze natuurwaarden zijn.
We zullen een gulden middenweg moeten zoeken want recreanten
en buitenstaanders zijn belangrijke partners. Of zijn natuurgebieden
Pagina 41

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

door Natuurpunt Genk

enkel voorbehouden aan natuurliefhebbers/beheerders?!?
Natuur en recreatie moet gescheiden blijven – wat zoek je eigenlijk in een natuurgebied; rust en
kalmte of attractie.
De natuur is van iedereen en maakt ook deel uit van beleving.
Wie beslist wat en hoe staat de omgeving hier tegen over? Is er hier wel communicatie over? Hoe best
aanpakken?
1.4. Geen recreatie in sommige delen van de Maten?
In grote natuurgebieden (ook de Maten?), wordt gekozen om een belangrijk deel af te sluiten voor het publiek
als rust- en broedplaats voor belangrijke soorten en habitats.
Delen van een natuurgebied afsluiten voor het publiek is anno 2016 onaanvaardbaar,wetende hoeveel
belastinggeld naar het beheer van deze gebieden gaat. Ze moeten dan ook hun publiek karakter behouden.
Wat vind je van deze stelling?
Commentaar:
Het is afgesloten om de waarde van natuur ( fauna/flora ) te
behouden.
Toerist is bereid tot regelgeving als het waardevol is.
Men wil toch altijd de grens verleggen.
Verbod opleggen komt soms over als jennen van mensen.
Nultolerantie kan, maar dan aangeven op duidelijke borden. Dat is
nu niet zo.
Afsluitingen zijn ook hinderlijk voor verplaatsing van dieren ( vos,
ree, ...).
Mooie gebieden moeten toegankelijk zijn!
Smalle paadjes geeft slecht gevoel bij de wandelaars. Het is een
teken dat de beheerders zich niet inleven in de bezoekers: smalle
weg langs het reservaat en bredere weg in het reservaat aan de
kikkerpoelen!
1.5. En de afgebrande boerderij?
Wat doe je het best met de afgebrande hoeve ?
Commentaar:
Geeft een meerwaarde en onderkomen aan de dieren die rond de woning verblijven vb. vleermuizen,
egels, marters.
Zoals het er nu ligt is er weinig respect voor toeristen, het lijkt erop dat ze het niet beheerd krijgen.
Mag het er eigenlijk wel staan, regelgeving natuurgebied?
Hoorde thuis in de Maten ( vroegere boerderij ) stoorde niet aan het landschap.
1.6. Informatie- en communicatieborden.
Wat vind je van de communicatieborden?
Commentaar:
Er is een foutieve communicatie met de borden, te veel en te vuil!
Vuil verbodbord met hond ( hoger in de boom ) zeker weghalen.
Gedeelde mening over honden toelaten, maar iedereen vindt dan dat de honden steeds
aan de leiband moeten lopen.
Er zijn te veel borden op een plaats. ( zie foto )
De gezinsbond ergert zich aan dergelijke toestanden.
Bordje “ Geniet van de natuur “ weg ermee, wel “ Welkom “
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Borden moeten beter onderhouden worden!
1.7. Enkel wandelingen of ook andere belevingsinitiatieven?
Recreanten willen steeds meer: fietsen, mountainbiken, speelbossen, hondenlosloopgebied . Elk jaar lijkt er
wel zo een behoefte bij te komen.
Is het onze (maatschappelijke) plicht om mee te werken aan het voldoen aan al die verwachtingen? Moet daar
een redelijke vergoeding tegenover staan?!
Commentaar:
Moet natuur betaald worden, men kan wel wat geld innen via koffie en drank in het
bezoekerscentrum.
Wie wil genieten betaalt ervoor ofwel moet de overheid bijspringen?
Moet je de buurt hierin betrekken?
Alles gratis is dat wel een oplossing?
Vorige uitdagingen (1.6 en 1.7) werden hoofdzakelijk bepaald en besproken door de moderator. Het publiek
luisterde maar gaf geen commentaar

Ook stellen we vast dat er een groot verschil is in de benadering van natuur door toeristische diensten en
natuurrecreanten. Toerist wil zo snel mogelijk een indruk krijgen van het gebied met toegang tot alle
belevingspunten; natuurrecreanten zijn geduldiger en respecteren de de natuurwaarden veel meer.
Toerisme en de toerist in de natuur/natuurgebieden is ook voor Toerisme Genk een belangrijk item.
Moderator: Johan Van Den Bosch
Begeleider: Stein Temmerman
Verslag: Pierre Cuypers
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2. Workshop: Natuurontwikkeling
Deze excursie trok slechts een relatief klein groepje geïnteresseerden aan. Die hadden het voordeel per bus
vervoerd te worden rond de Maten. Spijtig dat mensen van
‘het beleid’ niet aanwezig waren, maar ze lezen over de
goede ideeën die naar voren kwamen in dit verslag.
Rode draad doorheen de excursie was het spanningsveld
tussen de belangen van de bewoners van Genk enerzijds
en de belangen van de natuur in natuurgebied De Maten
anderzijds. De deelnemers werden op verschillende punten
‘uitgedaagd’ om stelling in te nemen en aan te geven hoe
volgens hen het best het evenwicht bewaard wordt.
Het eerste stoppunt was aan de noordrand van de Maten,
ter hoogte van de Heiweyerbeek. De deelnemers werd
erop gewezen dat de kleine Heiweyerbeek soms flink wat
wateroverlast kan bezorgen en dat tuinen her en der overlopen. Hen werd gevraagd wat de oorzaken daarvan
zouden kunnen zijn. De deelnemers gaven volgende mogelijke verklaringen op: verharding zodat water niet
goed kan infiltreren, het bouwen op natte gronden, geldgewin vanwege de verkoper van grond en
projectontwikkelaars en klimaatverandering.
De deelnemers werd ook gevraagd welke oplossingen zij voorstellen om zulks in de toekomst te voorkomen. Zij
dachten o.m. aan het beter bufferen van water, het benutten van regenwater, betere advisering bij de manier
van bouwen op bepaalde percelen, wegnemen van verharde oppervlakken, bij het vergunnen van
bouwprojecten beter rekening houden met het risico dat gronden kunnen overstromen, …
Vervolgens werd stilgestaan bij enkele woningen die wel erg dicht bij de natuur in De Maten blijken gebouwd
te zijn. De deelnemers werd gevraagd wat zij hier van vonden en of dit in de toekomst ook nog moet kunnen.
Hier bleken de meningen wat uiteen te lopen. De ene vond resoluut dat het niet goed is om op zulke plaatsen
te bouwen, anderen dachten dat het misschien toch zou moeten kunnen, maar dat dan best geconcentreerder
en in de hoogte gebouwd moest worden.
Vervolgens ging het naar de zuidwestelijke rand van De Maten.
de
Het 2 stoppunt bevond zich langs het Albertkanaal, zowat
tussen het Diepenbekerbos en de grens met het industriegebied
Genk-Zuid.
Aan de deelnemers werd gevraagd of het industriegebied
negatieve effecten zou kunnen hebben op het natuurgebied De
Maten. “Ja, door de vervuilde lucht”, hoorden we zeggen, maar
als de excursiebegeleider doorvroeg bleek het best moeilijk voor
de deelnemers om echt te benoemen welke natuur daar dan
nadeel van zou ondervinden.
Ook werd gewezen op de windturbines van Genk-Zuid en werd
de deelnemers de informatie verstrekt dat er onderzoek zal worden gestart om na te gaan of en waar er nog
windturbines kunnen bijkomen op het industriegebied. De deelnemers werd gevraagd of die windturbines een
negatief effect zouden kunnen hebben op de natuur van De Maten. Dat bleek een lastige vraag. “Misschien de
meeuwen die langs het kanaal vliegen?”, zei iemand. De deelnemers gaven aan misschien niet over genoeg
kennis te beschikken om op die vraag een antwoord te geven. Ze gaven ook te kennen te rekenen op het advies
van onafhankelijke deskundigen die hierover studies moeten maken. Daarop ontspon zich een discussie over
de mate van onafhankelijkheid die men mag verwachten van deze deskundigen.
Het laatste stoppunt bevond zich in de omgeving van de Platte Wijerstraat langs de Stiemerbeek.
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Aan de deelnemers werd gevraagd of je kan zien dat de natuur en de mens hier in een ‘belangenconflict’ leven.
Al snel werd door een deelnemer gewezen op het rechte verloop van de beek en de dijkjes er langs, zodat de
mens snel van het water af is maar dat dit niet zo goed is voor de natuur.
De excursiebegeleider legde het idee voor om het water van de Stiemerbeek misschien te laten overstromen in
een lager gelegen gedeelte langs de Stiemerbeek, gelegen in natuurgebied De Maten, dewelke vroeger ook
bevloeid werd vanuit de beek. Zo zou dan het waterpeil in de Stiemerbeek een beetje kunnen zakken en zou er
minder wateroverlast zijn. De deelnemers kwamen nu resoluut op voor de natuur: “Geen overstroming met vuil
water uit de Stiemerbeek!”, klonk het ferm, “Dan moet men de beek maar eerst weer zuiver maken”.
Op de terugweg, al wandelend naar de Slagmolen keken we onze ogen uit bij een huis vlak langs de
Stiemerbeek; het was een woning volledig in hout en natuurlijke materialen en … op palen.
Misschien was dat de beste les die we konden krijgen. In plaats van te vechten tegen de natuur moeten we er
misschien meer rekening mee houden dat de natuur ook op zijn vrijheid gesteld is en af en toe uit zijn oevers
wil treden.
Moderator: Mischa Indeherberg
Verslag: Dominique Cornelissen

3. Workshop: Landinrichting "Slagmolen"
3.1. Situatie: brug aan hondenschool "DDS". Hoe best integreren in het geheel?
Is het een goed idee om de mooie zijbegroeiing met riet, kattenstaart en lisdodde in restbeekje van de
Schabeek naar het brugje te gebruiken in het concept?
Vanaf dit punt wordt het molenrad van de Slagmolen voorzien van water. Kan deze toevoer gebruikt
worden voor een waterturbine? Hiervoor is geen aanvraag nodig, omdat de elektrische kabels op de
eigendom liggen met gratis transportkosten!
3.2. Situatie: schuifje met toevoer naar de Maten. Hoe best integreren in het geheel?
Als hier een nieuw waterinvoersysteem komt, kan je dit best
inrichten zodat het bediend kan worden met de smartphone.
Wil je nog meer zuiver water binnenhalen kan je grote
rietvelden aanleggen aan de eerste vijver om mogelijk vervuild
water toch nog te zuiveren. Je moet er zeker van zijn dat het
water van goede kwaliteit is!
Naast rietzuivering kan je ook denken aan het aanleggen van
drie achtereen liggende slibvangbekkens in de staart van de
eerste vijver: het eerste bekken is het grootst en vangt het meeste slib op, daarna het tweede en het
derde dat de restpartikels herbergt. Deze bekkens zijn periodisch heel gemakkelijk te ontslibben.
3.3. Situatie: Hermeanderen van de Schabbeek door het broekbos.
In het bos liggen natte zones die niet echt in aanmerking komen voor deze infrastructuur. Best de
meest kwetsbare delen te sparen. Kunnen het fietspad en wandelpad best zoveel mogelijk achter de
huizen en over de aanwezige rug in het broekbos en langs de Stiemerbeek aangelegd worden?
Wat de doorsteek aan Hasseltweg betreft kruist het fiets- en wandelpad de Schabeek. Hoe gaat men
dit oplossen? Het voegt wel een belevingselement toe, zeker als de Schabeek opgestuwd wordt in het
broekbos ten noordoosten van de spoorlijn. Dit bos mag zeker vernat worden.
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3.4. Situatie: Functioneel fietspad.
De deelnemers vragen bijzondere aandacht bij het aanleggen van zulk
fietspad. Er zijn veel kwetsbare plaatsen waar best gewerkt wordt met
bruggetjes. Wordt er gedacht om het fietspad in aluminium te
bouwen,zoals in Gingelom het geval is?
Het functionele fietspad aan de Neesseweyer moet men zeer goed
opvolgen, omdat dit een bijzondere kwelzone is. Ook lopen hier
regenafvoerpijpen waarvan we de regenafvoer niet kennen.
Kan er ook gedacht worden om het fietspad dat ook gepland is langs de
Stiemerbeek langs de bestaande openbare wegen te leiden? Vanaf de
Platteweierstraat kan de Rakestraat (autoluw maken) gebruikt worden
zonder de boorden van de beek te moeten aansnijden. Verderop kan
het fietspad weer de beek volgen.
3.5. Situatie: Zone tussen Stiemerbeek en Dorpsbeek.
Deze zone is een heel gevarieerde zone: grasland en bos. Best het broekbos behouden, want het geeft
een natuurlijk uitzicht. Door de exoten ertussen uit te halen krijg je meer ruigtes. Andere deelnemers
zeggen het bos toch te dunnen en een ruime mantelzoom te creëren. Dit geeft nog meer variëteit.
Als men duinen wil herstellen, of een vistrap wil aanleggen, beschikt men over oude kaarten waarop
men zich kan baseren? Is een vistrap aanleggen tussen beide beken een goed idee, als je ziet hoe diep
en vervuild de Dorpsbeek ligt?
De spoorwegberm is een ideaal biotoop voor veel insecten, wegens zuidelijk gericht. Langs de Dorpsen Stiemerbeek ook voldoende kappingen doen om mooie corridors te vormen. Zijn hier waterpoelen
in de buurt mogelijk, ook in het broekbos tussen Hasseltweg en Stiemerbeek?
3.6. Situatie: Taverne de Slagmolen en omgeving.
Deze site leent zich uitstekend als bezoekerscentrum/toegangspoort voor het natuurgebeid. Met een
eigentijdse aanpassing kan hier perfect een infocentrum over duurzame ontwikkeling met info en
kaartjes, beelden en toepassingen uitgebouwd worden.
De Slagmolen herbergde 25 socio-culturele en andere verenigingen, die zeker een plaats in het
concept kunnen innemen. Men kan de Slagmolen terug aantrekkelijk maken, vergader- en
ontmoetingsruimte voorzien, een plaats voor eten en drinken, waarom niet een ruimte voor
ontspanning?
De natuur en natuurverenigingen dienen inspirerende en drijvende krachten te zijn. Zij leggen de link
naar deze topnatuur. Link met natuurdoelen, natuurbeleving en aandacht/inzicht in het veranderende
klimaat mag niet ontbreken .
Natuurbeleving geldt zeker voor kinderen uit de onmiddellijke omgeving:
broodbakken met eigengemalen graan
educatieve voorstelling vijvergebied de Maten met zijn loopjes en overloopjes, te
bedienen door de kinderen
in de tuin een kleine poel en waterpartijen om in te spelen.
Natuurinzicht voor de volwassenen:
inzicht in de werking van de geklasseerde slagmolen
inzicht in opwekken elektriciteit via een stroomturbine
inzicht in oude teelt- en maaltechnieken
inzicht in vijversysteem, een kans om dat zelfs aanschouwelijk voor te stellen op de
site
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aanbod in het bezoekerscentrum van informatie over o.a. viskweek,
natuurontwikkeling
aanbieden van menu's van enkele vissoorten: snoek en karper bv.
openhouden van een winkeltje met streekproducten, o.a. het "Moatendrèpke"

Moderator: Anke Knapen
Begeleider: Jan Vanduffel
Verslag: Jaak Luys

4. Workshop: Beheer in de Maten
Bij elke stop zal aan de deelnemers gevraagd worden om goed te observeren wat ze zien (soorten, beheer,
resultaten,…) en enkele algemene open vragen worden gesteld:
Welk beheer wordt hier gevoerd?
Wat is het resultaat van dit gevoerde beheer?
Voor welke vegetaties en soorten is het huidige beheer interessant?
Welke potentie heeft dit gebied?
Welk zou een beter aangepast beheer zijn voor dit gebied en welke andere vegetaties en soorten zouden hiervan
kunnen?
Wat is het regulier beheer op lange termijn?
Hieronder worden per stop nog enkele bijkomende vragen geformuleerd + bijkomende info.

Stop 1: Vochtige heide en gagelstruweel
Gevoerd beheer:
Gagel knippen
Kappen boomopslag
Begrazing met Galloway koeien
Resultaat van gevoerd beheer:
Indien huidig beheer wordt verdergezet, verdwijnt de vochtige heide en blijft enkel de gagel over.
Potentie:
Vochtige heide - dopheide
Gewenst toekomstig beheer:
Verbossing zeker tegengaan
Pleksgewijs branden
Pleksgewijs plaggen
o Deze twee methodes geven kansen aan verschillende soorten van natte heide vegetatie. Ook zullen
grote grazers zich meer concentreren op deze plaatsen waardoor nog meer openheid en
verscheidenheid wordt gecreëerd.
Gagelveld deels bewaren.
Zeker geen monotoon terrein van natte heide creëren
Microstructuur van bulten (pijpestrootje) ook deels behouden voor o.a. reptielen
Opmerkingen:
Geen beheer -> broekbos
Te nat voor vochtige heide?
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Stop 2: Droge heide (chopperplaats)
Gevoerd beheer:
Chopperen met nabegrazing met Galloway koeien.
Door heide zijn verschillende banen gechopperd
Resultaat van gevoerd beheer:
Herstel jonge heide met tormentil, stekelbrem, …
Potentie:
Geen commentaar gegeven
Gewenst toekomstig beheer:
Strookgewijs en kleinschalig chopperen aangewezen.
Er moet berekend worden hoeveel er jaarlijks gechopperd moet
worden om het gehele heideareaal in een bepaalde tijdsperiode te verjongen. Hierdoor ontstaat een grote variatie
in heidestructuur, ouderdom en successie.
Nabeheer noodzakelijk: begrazing met koeien of maaien van pijpenstootje en boomopslag.
Successie tegengaan.
Opmerkingen:
Chopperen is beter dan plaggen (zie 5: plaggen).
Maaien in oktober: verandering van de structuur, geen verschraling.
Verbindingen tussen wandelpaden en chopperstroken vermijden.

Stop 3: Vijverbeheer
Gevoerd beheer:
Jaarlijks aflaten van bepaalde vijvers om ze visvrij/visarm te houden.
Resultaat van gevoerd beheer:
Geen commentaar gegeven.
Potentie:
Visvrij houden gunstig voor libellen, amfibieën.
Habitat voor knoflookpad omwille van droge duinruggen.
Gewenst toekomstig beheer:
Meer tijd en energie besteden aan het beheer en onderhoud van de vijvers:
Opstellen van planning welke vijvers met welke cyclus worden afgelaten en weer opgelaten (jaarlijks,
tweejaarlijks, 1 seizoen droog of gans jaar).
Dijken herstellen, oplaat-/aflaatsystemen aanpassen zodat aflaten makkelijker wordt.
Een dynamisch vijverbeheer dat ook aandacht heeft voor het vissenbestand.
o Jonge vis kan perfect samenleven met amfibieën
o Snoek kan amfibie eieren etende (uitheemse)vissen decimeren.
o Vis (jong, klein, groot) is nodig voor verschillende vogelsoorten
o Een gezond inheems visbestand poten op een opgelaten vijver moet kunnen.
o Ook beken, aflaatgrachten e.a. zijn belangrijk voor vissen
Opmerkingen:
Herstel vijvers
o ofwel van stroomopwaarts naar stroomafwaarts
o ofwel met de centrale vijvers starten.

Stop 4: Heischraal grasland
Gevoerd beheer:
Jaarlijks maaien rond half september.
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Resultaat van gevoerd beheer:
Geen commentaar gegeven.
Potentie:
Geen commentaar gegeven.
Gewenst toekomstig beheer:
Geen commentaar gegeven.
Opmerkingen:
Geen commentaar gegeven.

Stop 5: Vochtige en droge heide (plagplaatsen)
Gevoerd beheer:
Plaggen.
Resultaat van gevoerd beheer:
Geen commentaar gegeven.
Potentie:
Geen commentaar gegeven.
Gewenst toekomstig beheer:
Geen commentaar gegeven.
Opmerkingen:
Plaggen
Afvoer van mineralen e.d. kan zorgen voor een ongezonde bodemtoestand
Oppassen voor berkenzaailingen
Bekalken (tot 2 ton/ha) kan gunstig zijn om de zuurtegraad onder controle te houden, maar is negatief voor het
ontwikkelen van mossen.
Branden
Ervaringen in Beverlo (ANB)
Vroeger veelvuldig in gebruik
Tijdstip van branden: maart.
Negatief effect op de aanwezigheid van (grote) insecten zoals libellen, vlinders en sprinkhanen
Dus best pleksgewijs branden in eerder kleinere percelen.
Vooraf voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om brand onder controle te houden

Stop 6: Herstel historische Hemmekesweier
Gevoerd beheer:
Enkel begrazing met runderen.
Historisch oude vijver
Kappen opslag Zwarte Els
Kwelwater aanwezig (veldrus)
Resultaat van gevoerd beheer:
Geen commentaar gegeven.
Potentie:
Ondiepe vijver/poel, gevuld met kwelwater/oppervlaktewater ideaal voor amfibieën en libellen.
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Gewenst toekomstig beheer:
ofwel 30 cm afgraven en terug oplaten en ondiepe poel van maken
ofwel jaarlijks maaien en weide behouden.
Opmerkingen:
Prioriteit geven aan de andere vijvers vooraleer deze terug naar vijver om te vormen.

Moderator: Wim Sauwens
Verslag: Jos Bollen
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Slotwoord
In 2016 is het 60 jaar geleden dat het natuurgebied "de Maten" officieel erkend werd als een Belgisch Natuuren vogelreservaat. We hebben dit gevierd en mogen besluiten dat het een bijzonder mooi jaar is geweest. We
hebben ook veel mensen leren kennen tijdens al onze activiteiten.
Eind april mochten we veel buurtbewoners leren kennen tijdens een avondwandeling waarop ons feestjaar
werd geopend door de burgemeester van Genk. Snel volgde begin mei een dauwwandeling met ontbijt. Ook
deze viel in de smaak.
Al onze geleide wandelingen van de eerste zondag van de maand trokken veel volk, en telkens trakteerde de
voorzitter van Natuurpunt Genk de aanwezigen op een aperitiefje. De "Landschapsdoedag" van de Maten
Diepenbeker kant en "Dag van de Wijers" aan de Slagmolen waren voltreffers wat aanbod en wandelaars
betrof. "Living History in nature" met Emiel Vandoren, Alfons Jeurissen en Jean Massart tijdens de "Dag van de
Wijers" was een absolute topper samen met de streekeigen productenmarkt aan de Slagmolen.
Eind oktober sloten we ons jubeljaar af met een schitterend symposium. In de twee dagdelen kwamen eerst
verschillende deskundigen aan bod, daarna konden de aanwezigen van gedachten wisselen over de
natuurbeleving, -recreatie, - beheer en landinrichting van de Slagmolen. Dit naslagwerk handelt hier trouwens
over.
Bij de jaarwisseling kijkt men ook vooruit. Ook wij doen dat! Tussen nu en 2050 staan we voor immense
uitdagingen in de natuur! Volgens het nieuwe natuurdecreet van de Vlaamse Overheid dienen alle
Instandhoudingsdoelen (IHD's), opgelijst in Natura-2000 gehaald te worden.
Als beheerders van de Maten gaan we deze uitdaging met volle moed en gedrevenheid tegemoet. We wensen
deze natuurpracht en -parel in Genk verder uit te bouwen en te vrijwaren van mogelijke bedreigingen.
In 2017 en volgende start de uitvoering van het Landinrichtingsplan "de Slagmolen". De Maten krijgt een
aantrekkelijke toegangspoort, een info- en ontmoetingsruimte, een belevings- en mindervaliden parcours,
herstel van duinen en heide door openkappen, omzetten verboste percelen naar graslandjes zal plaatsvinden.
Ook de watertoevoer naar de Maten wordt verbeterd door het hermeanderen van de toevoerbeek, een
toevoersluisje zorgt voor de controle op de watertoevoer, de ruimte tussen het einde van de Jaarbeurslaan en
de Slagmolen wordt heringericht. Zowel aan de natuur als aan de recreant wordt gedacht bij het inrichten van
dit gebied.
Tot slot wensen we de deelnemers van ons Symposium en alle andere natuursympathisanten te ontmoeten op
één van onze geleide wandelingen, de eerste zondag van de maand van maart tot december. We vertrekken
telkens om 9 uur aan de Slagmolen, Slagmolenweg 76 te Genk. Onze volgende geleide wandeling vindt plaats
op zondag 5 maart 2017. Startplaats is de Slagmolen.
We houden u dan graag op de hoogte van onze plannen en beheerwerken: de Maten krijgt de volgende jaren
een grondige facelift.
Natuurpunt Genk
Beheerders de Maten
Jos Bollen
Jaak Luys
Willy Peumans
Jan Vanduffel
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Bronvermelding:
Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/
Natuurpunt Genk: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-genk
ANB:
https://www.natuurenbos.be/
VLM:
https://www.vlm.be/nl/
VITO:
https://vito.be/nl
Stad Genk: http://www.genk.be/
Mijn-Erfgoed: http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/
Eco-hydrologische studie van de Maten in hoofdrapport en bijlagerapport:
https://www.inbo.be/nl/publicatie/ecohydrologische-studie-sbz-h-de-maten
https://data.inbo.be/purews/files/7317253/Hydroecologische_Studie_De_Maten_Hoofdrapp
ort_december_2014.pdf

Landinrichting De Slagmolen:
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/stiemerbeekvallei/slagmolen

Aankondiging Symposium:
https://www.natuurpunt.be/agenda/symposium-60-jaar-de-maten-18047

Reportages:
De Kijkhut: "60 jaar De Maten": https://vimeo.com/188735712/c66b7c0253
Genk TV (freelance reporter):
- "Dag van de Wijers":
http://genktv.be/Tv/?p=3371#more-3371
- "Symposium":
http://genktv.be/Tv/?p=3443#more-3443

Pagina 52

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

door Natuurpunt Genk

Symposium "De Maten" 28 oktober 2016

Sponsors en medewerkers
Het jubileumjaar "60 jaar De Maten" werd mogelijk gemaakt
door de samenwerking met volgende partners:
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Symposium 28 oktober 2016
Casino Modern in Waterschei

Dit jubileumjaar werd georganiseerd door Natuurpunt-Genk i.s.m.
De Stad:
Natuurpunt:

Mischa Indeherberg, Rik Brys,
Nathalie Dekoning, Wim Sauwens, Thomas Stijnen

Natuurpunt Genk:

Jos Bollen, Dominique Cornelissen, Pierre Cuypers, Jaak Luys, Willy
Peumans en Jan Vanduffel
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