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In en rond de Demerbroeken was onze vereniging actief lang 
voor de overheid op het vlak van natuurbehoud enige interesse 
betoonde, laat staan zelf initiatieven nam voor de bescher-
ming. In de jaren ’70 was het vooral deze overheid die we – als 
David tegen Goliath – moesten bekampen omwille van allerlei 
natuurvernietigende plannen. Zo werd er tussen Aarschot en 
Diest lange tijd een groot recreatiemeer gepland: ‘het Meer 
van Zichem’. Onze vereniging organiseerde protestacties zoals 
een fietstocht doorheen de vallei, en schoof een alternatief 
‘Natuurpark Demervallei-Hagelandse heuvels’ naar voor. Ge-
holpen door de economische crisis van dat moment en het in 
vraag stellen van dergelijke megalomane en geldverslindende 
projecten, kon dat plan naar de prullenbak worden verwezen. 

Maar op allerlei andere vlakken was de overheid veel minder 
ondernemend: de Demer was jarenlang schandalig vervuild en 
in de Demerbroeken kwam daarenboven het giftige rivier-
tje De Hulpe vanuit Tessenderlo (en de chemische industrie 
aldaar) aangezet. Jarenlang grepen vernietigende overstromin-
gen plaats met dit water. Overstromingen zijn een natuurlijk 
gegeven, de chemische troep die ze meevoerden niet. Toen is 
men begonnen met de rivier binnen het keurslijf van dijken te 
steken om overstromingen te vermijden. Dat pakte al evenzeer 
nefast uit (tot vandaag) doordat in toenemende mate woon-
gebieden gingen overstromen door gebrek aan ruimte elders 
voor water. 

In 1987 werden de eerste percelen in de Demerbroeken aan-
gekocht en sindsdien kon gewerkt worden aan het herstel van 
natuurwaarden als trilvenen en het broedgebied van zeldzame 
weidevogels. Ook hier werd jarenlang volledig op eigen kracht 
(dus met eigen geldmiddelen gewerkt) en konden ambities 

niet te hoog worden gesteld. Op het moment dat de overheid 
zelf gebieden begon aan te kopen als natuurgebied werden 
afspraken gemaakt wie rond welke deelgebieden zou werken. 
Momenteel neemt het Agentschap Natuur en Bos ook de helft 
van de aankoop- en beheertaak voor deelgebieden van de 
Demerbroeken op zich. 

De deelgebieden waar Natuurpunt actief is, zijn het Vierkens-
broek en het Middelbroek te Averbode en Testelt, de Voortberg 
en de Zavelbeemden te Testelt, de Baggelt, de Keet en het Kre-
kelbroek te Messelbroek, de beemden van Langdorp en Achter-
Schoonhoven te Rillaar en Aarschot. Momenteel is meer dan 
200 hectare in beheer, met reeds tal van prachtig resultaten. 
We zullen dit werk op 2 juni tonen in het deelgebied Vierkens-
broek, de achtertuin van de schrijver Ernest Claes.

Donderdag 2 juni 2011: Landschapswandeling  
in de Demerbroeken te Scherpenheuvel-Zichem

De Demerbroeken tussen Aarschot en Diest vormen veruit het grootste aaneengesloten na-
tuurgebied in Oost-Brabant, met bovendien een enorme variatie aan nog soortenrijke habitats, 
zoals overstromingsgraslanden, trilvenen, droge donken… Dit heeft positieve gevolgen voor 
flora, fauna en de mensen die het gebied nu volop kunnen bezoeken. Zonder het optreden van 
de Regionale Vereniging Natuur en Landschap, nu Natuurpunt Oost-Brabant, zouden de Dem-
erbroeken voorgoed verloren zijn geweest voor het nageslacht.

14u00: start korte en lange geleide wandelingen. De korte wandeling zal specifiek  
in het teken van het lustrum staan.

15u00 en 16u00: start korte wandeling. 
Afspraak: Huize Ernest Claes (steenweg Zichem-Averbode = Ernest Claesstraat).  

Hier gaat vanaf 10u00 een tuinfeest met boekenmarkt door, zijn er hapjes  
en dranken te verkrijgen en is er info over het gebied te vinden.

Info: www.natuurpuntoostbrabant of Manu Vlaeyens 016 32 63 60, 0473 94 16 08  
manu.vlaeyens@natuurpunt.be

Vogelkijkhut in de Demerbroeken. Foto VildaPhoto, Rollin Verlinde
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek
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