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Figuur 1: Situering van het plangebied “Demervallei” 
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1. Situering 
 

Het plangebied “Demervallei” omvat de vallei van de Demer, gelegen in de gemeenten Diest, 

Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar (zie figuur 1). 

 

In de periode 2005-2010 werden door de verschillende overheden diverse 

planningsprocessen gevoerd in de Demervallei. Sinds mei 2007 werd het overleg over de 

verschillende initiatieven gebundeld in het door het Departement RWO, Afdeling Ruimtelijke 

Planning (RWO-ARP) gesubsidieerdeStrategisch Project Demervallei. Sindsdien is er veel 

werk geleverd in het afstemmen van verschillende beleidsplannen en projecten in de 

Demervallei.  

 

Op 12 juni 2009 ondertekenden de 5 Demergemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en het 

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw het zogenaamde Demercharter. Hiermee 

engageerden de lokale Demeractoren zich om hun projecten en activiteiten in de 

Demervallei op elkaar af te stemmen en samen te werken rond concrete acties. In dit charter 

werd afgesproken om concrete jaaractieprogramma’s uit te werken. 

 

Op Vlaams niveau werd in het kader van de evaluatie van de wateroverlast in november 

2010 het rapport “Globale evaluatie overstromingen 2010” in mei 2011 voorgesteld. Dit 

rapport bevat concrete maatregelen voor een versnelde uitvoering van projecten ter 

bestrijding ervan.
1
  Concreet werd daarbij ook de relatie gelegd met de werkwijze en 

principes die in de ‘Visienota voor het versnellen van investeringsprojecten’ worden 

vooropgesteld. 
2
   Hierin werd deelactie 14.82 “Uitvoeren van het Ontwikkelingsplan Demer 

(OPD)” opgenomen. Initiatiefnemer voor deze actie is W&Z, in samenwerking met ANB voor 

natuurontwikkeling. De link met de actie A30, 31, 32 uit het bekkenbeheerplan van de 

Demer werd eveneens gemaakt. 

 

Op 8 oktober 2010 werd de visienota “Versnellen van investeringsprojecten” meegedeeld 

aan de leden van de Vlaamse Regering, waarin verder gebouwd wordt op de aanbevelingen 

van de Commissies Berx en Sauwens. In deze visienota wordt voorgesteld om een 

projectproces 5 processtappen en 3 beslissingsmomenten te laten doorlopen, met name:  

- startbeslissing 

- voortraject 

- voorkeurbesluit 

- uitwerking 

- projectbesluit. 

 

Voorliggende principiële beslissing kan dan ook worden beschouwd als een “startbeslissing” 

avant la lettre. 

 

                                                 
1
Mededeling aan de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, betreffende het eerste evaluatierapport CIW overstromingen 

13-16 november 2010. 
2
 Mededeling aan de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 betreffende de “Visienota versnellen van investeringsprojecten” 
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Met bovenstaande engagementenwerder een breed politiek en maatschappelijk draagvlak 

opgebouwd om gezamenlijk te werken rond natuur, water, recreatie en andere belangrijke 

aspecten die in de Demervallei spelen. Gezien het feit dat het Strategisch Project 

Demervallei het eerste strategisch project is in het buitengebied en dat het de eerste keer is 

dat de principes voor het versnellen van investeringsprojecten toegepast worden in het 

buitengebied, kan gesproken worden van een pilootproject, een eerste geïntegreerd 

investeringsproject in de Vlaamse open ruimte. 

 

Finaliteit van de voorliggende beslissing 

 

Voorliggende principiële beslissing bouwt verder op het geleverde werk en heeft als 

doelstelling om de strategie voor de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Demervallei tussen 

Diest en Werchter te concretiseren.De drie betrokken bestuurniveaus geven via deze 

beslissing groen licht om een gezamenlijke weg af te leggen door middel van een concreet 

uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende acties en initiatieven in de Demervallei 

optimaal op elkaar worden afgestemd. Deze beslissing betekent een engagement van de 

verschillende partners om het uitvoeringsprogramma te realiseren. In een latere fase zal 

aldus kunnen worden beslist over een meer concreet voorkeursalternatief. 

 

2. Historiek en situering van de voorliggende plannen en projecten 
 

2.1. Op Vlaams niveau 

 

Ontwikkelingsplan Demer 

In september 2007 is de studie Ontwikkelingsplan Demer (kortweg OPD) afgerond. Het OPD 

beoogt maatregelen in de Demervallei tussen Diest en Werchter, waarbij een toename van 

de veiligheid en natuurontwikkeling samengaan. De risico’s op overstromingen van vergunde 

of vergund geachte gebouwen worden zodoende teruggedrongen en verdroging wordt tot 

op zekere hoogte ongedaan gemaakt. De Demer krijgt opnieuw een natuurlijker loop en de 

natuurlijke wisselwerking tussen zomer- en winterbed wordt in de mate van het mogelijke 

hersteld. 

 

Deze studie resulteerde in een aantal kerngedachten voorgesteld in het FIN-scenario. 

In het kader van het OPD, werden eveneens volgende studies uitgevoerd:  

- Omgevingsanalyse en sectorale analyse 

- Bosrapport: Inventarisatie en analyse 

- Landbouweffectrapportage 

- Hydrologie van de Demer tussen Diest en Werchter 

- Hydrodynamische modellering van het Demerbekken: Bestaande toestand 

- Hydrodynamische modellering van het Demerbekken: Scenarioanalyse 

- Analyse grondwaterpeildata 

- Hydrogeologische modellering 

- Bosrapport: Toetsing van het FIN-scenario 

- Natuurontwikkelingsplan Demer tussen Diest en Testelt 

- Technisch verslag monstername en analyse tussen Diest en Testelt 

- Opmaak van een natuurvisie voor de Demervallei tussen Diest en Werchter 

- Visie op recreatieve ontwikkelingen in de Demervallei tussen Diest en Werchter 

- Opmaak van een geïntegreerd eindstreefbeeld 
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Volgende studies werden in dit kader in opdracht van de Waterwegen en Zeekanaal NV 

(WenZ) uitgevoerd (en afgerond): 

- Opmaak van een hydrodynamische modellering van het FIN-scenario en morfologische aspecten: 

In deze studie werd het FIN-scenario fijngesteld tot het FIN+ scenario, werden er 

overstromingskaarten en peilhydrogrammen gemaakt voor het FIN+ scenario, en is het effect van 

hermeandering op sedimentatie- en erosieprocessen onderzocht. Er blijkt enerzijds dat er minder 

erosie optreedt in de Demer zelf, en anderzijds dat de erosie in de meanders erg hoog kan zijn, 

waardoor de morfologie op korte termijn kan wijzigen. 

- Een studie ter opmaak van uitvoeringsprogramma’s: In deze studie wordt voor verschillende 

scenario’s de uitvoeringskosten en tijdsfasering uitgerekend. 

- Opmaak van hydrodynamische modellering van variantscenario’s: In deze studie werden 

overstromingskaarten en peilhydrogrammen opgemaakt voor een aantal scenario’s. 

- Opmaak van een technisch verslag tussen Rotselaar en Testelt 

- Een studie waarbij de verschillende terug aan te sluiten meanders gepeild worden.  

 

De resultaten van deze studies vormen de basis van het plan-MER-proces. 

 

Bekkenbeheerplan Demer 

Het bekkenbeheerplan van de Demer werd op 29 augustus 2007 door het Bekkenbestuur 

goedgekeurd en op 30 januari 2009 door de Vlaamse Regering vastgesteld. Het onderschrijft 

en beschrijft het FIN-scenario van het OPD als visie (hoofdstuk 3) en vermeldt drie acties, 

gezamenlijk te ondernemen door WenZ en ANB, als uitvoeringsmodaliteit voor die visie. Met 

name de acties 30, 31 en 32 die telkens een geografisch onderdeel van de herinrichting van 

de Demervallei betreffen. Deze acties behoren tevens tot de bindende bepalingen van het 

bekkenbeheerplan en zijn acties ter verdere concretisering. Het bekkensecretariaat krijgt in 

actie 156 de opdracht om een integraal project op te starten in dit gebied, en heeft dat tot 

nu toe ingevuld door actief mee te werken aan het strategisch project Demervallei. 

 

Natuurrichtplan 

Het Natuurrichtplan ‘Demervallei tussen Diest en Aarschot’ werd ministerieel goedgekeurd 

op 5 februari 2008. Dit plan geeft aan wat er op het vlak van natuur in deze vallei wordt 

beoogd. Het omvat een toekomstvisie en specifieke maatregelen voor de bossen, moerassen 

en weilanden in de Demervallei tussen Diest en Aarschot. De algemene gebiedsvisie is 

richtinggevend voor overheden, de specifieke gebiedsvisie bevat bindende en niet-bindende 

bepalingen voor overheden. Het Natuurrichtplan kwam tot stand in overleg met 

belangengroepen en gemeenten, en onderging een openbaar onderzoek. Het 

Natuurrichtplan streeft naar het behoud en de ontwikkeling van een gevarieerd halfopen tot 

open valleilandschap met aandacht voor herstel van vochtige graslanden en rietmoerassen 

als broedplaats voor Europees zeldzame vogels en verspreide kwalitatief hoogstaande 

bossen. Dit streefbeeld bouwt verder op de ontwerp instandhoudingsdoelstellingen (2006) 

en op het rivierherstelproject “Ontwikkelingsplan Demer”, waarin een verhoogde 

waterveiligheid voor de woonkernen en natuurherstel in de vallei hand in hand gaan.  
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Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 

Het ontwerprapport is afgewerkt en is besproken op een wetenschappelijk leescomité op 30 

november 2010. Op basis van hun bemerkingen wordt het rapport verder aangepast op 

wetenschappelijke correctheid.  

 

Voor het deel van de vallei tussen Diest en Aarschot vormt het Natuurrichtplan de basis voor 

de vertaling van de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan. 

 

Voor het deel van de vallei tussen Aarschot en Werchter zal het Bovenlokaal Overleg 

(BOLOV) van 8 februari en 22 maart 2011, en de voorlopige goedkeuring door de Vlaamse 

regering medio 2011, afgewacht moeten worden om de vertaling van de specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) in een ruimtelijk uitvoeringsplan te kunnen omzetten. 

Materiaal dat nu al ter beschikking is, zijn de geactualiseerde habitatkaarten evenals de 

potentiekaarten. Ook in dit deel heeft het voorbereidend werk vanuit het Ontwikkelingsplan 

Demer een belangrijke rol gespeeld in de bepaling en afweging van doelstellingen voor 

habitats en soorten. 

 

Op basis van deze plannen kan parallel aan de opmaak van de plan-MER worden nagegaan 

welke concrete projecten dienen gerealiseerd te worden in functie van de versterking van de 

natuurlijke structuur in de Demervallei. 

 

Afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 

Voor de buitengebiedregio Hageland werd het afbakeningsproces voor de gebieden van de 

natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) opgestart in februari 2005. Op 19 juli 2007 

keurde de Vlaamse Regering de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande 

gewestplannen voor ca. 37.100 ha agrarisch gebied in de regio Hageland goed. Daarnaast 

werd een operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de Vlaamse Regering de 

beleidsmatige prioriteiten voor het opstarten van de uitvoeringsacties bepaalde. Op 9 

december 2010 besliste het coördinatieplatform AGNAS om het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (GRUP) van de Demervallei op te nemen in het gebiedsgericht programma 

2011 en het planningsproces te formaliseren. De doelstelling van het (de) op te maken 

gewestelijk(e) ruimtelijk(e) uitvoeringsplan(nen) is uitvoering geven aan de richtinggevende 

en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de 

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. 

 

Op 22 november 2010 is er overlegd met de diensten Milieueffectrapportage (MER) en 

Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (BGP) van het Departement LNE om na te gaan 

of een plan-MER noodzakelijk is voor de opmaak van één of meerdere RUP’s voor de 

Demervallei. Tijdens deze vergadering zijn afspraken gemaakt tussen WenZ, ANB, RWO-ARP 

en Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) over de te volgen planning. 

 

Ankerplaatsen 

De procedure voor de vertaling van de ankerplaats ‘Demervallei tussen Aarschot en Zichem’ 

naar erfgoedlandschap zal in 2011 kunnen meesporen met de procedure voor de opmaak 

van het RUP. 
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De procedure voor de vertaling van de ankerplaats ‘Samenvloeiing van Dijle en Demer’ 

wordtopgestart van zodra meer duidelijkheid bestaat over de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de Demervallei tussen Aarschot en Werchter. 

 

Uitvoering veiligheidswerken WenZ 

Ter hoogte van Rotselaar (Hellicht) wordt op de linkeroever van de Demer momenteel een 

winterdijk aangelegd.In 2010 werd de bouw van een dwarsdijk afwaarts Scherpenheuvel-

Zichem aanbesteed. 

 

2.2. Op provinciaal niveau 

 

Afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden Diest en Aarschot 

Op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant werd er in mei 2007 gestart met de 

afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen. Het plan-

MER-proces voor deze projecten is lopende. Het openbaar onderzoek over de nota publieke 

consultatie liep van 3 mei 2010 tot en met 1 juni 2010. Parallel zijn er masterplannen voor 

Aarschot en Diest opgemaakt met telkens 4 strategische projecten.  

In het kader van dit planningsproces worden verschillende deelgebieden meer in detail 

onderzocht, onder meer in het lopende plan-MER, om extra ruimte te creëren voor 

bedrijventerreinen (bijvoorbeeld voor het gebied Nieuwland), wonen of recreatie. Vanuit 

deze plannen is een verdere afstemming met de Demervallei nodig. 

 

Provinciaal project 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen- 

fase 2' 

Planningstaak clusters weekendverblijven:De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 

rond de problematiek van het permanent wonen is een uitvoering van de bindende en 

richtinggevende bepalingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Met het provinciaal 

project 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 2' wil de 

provincie hier werk van maken. Binnen het project zijn verschillende deelruimtes 

afgebakend. De deelruimte Demer, met hierin vervat de gemeenten Tremelo, Rotselaar, 

Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest, is hier één van. 

 

Strategisch project voor de landschappelijke poorten van de Demervallei 

De provincie heeft de intentie een provinciaal project op te starten voor de invulling van de 

recreatieve en landschappelijke poorten van de Demervallei als deel van de toeristische 

regio Hageland . Na goedkeuring van de projectomschrijving door de Deputatie kunnen er 

middelen voorzien worden om in 2011 een studiebureau aan te stellen. 

 

Stationsomgevingen van Diest en Aarschot 

De provinciaal strategisch projecten rond stationsomgevingen van Diest en Aarschot, 

respectievelijk ‘Poort van Diest en Demer’ en ‘Aarschot op sporen’. In deze projecten zit de 

uitwerking van een stedelijke toegangspoort tot de Demervallei vervat. Deze strategische 

projecten zijn eveneens opgenomen in de masterplannen voor de kleinstedelijke gebieden. 
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Recreatief netwerk 

De provincie neemt initiatieven op het vlak van toerisme en recreatie. De Demervallei is in 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant geselecteerd als een toeristisch-recreatief 

netwerk. Hierin zitten vervat en worden verder uitgebouwd, naast de poorten van de 

Demervallei:  

� eenfietsnetwerk (waartoe het Demerfietspad behoort) 

� verschillende wandelnetwerken en -gebieden (Hagelandse Heuvels, De Merode, 

Demervallei) 

� ruiterpaden 

� mountainbike infrastructuur 

� hengelsport 

� watersporten zoals kajak  

� provinciale domeinen (de Halve Maan) 

� kleinschalige verblijfsaccommodatie als kampeerwagenterreinen, paalkamperen, 

trekkershutten, 

� bestaande verblijfsaccommodatie 

� ...  

 

 

2.3. Op gemeentelijk niveau 

Volgende acties, opgedeeld per gemeente/stad, hebben een link met de plannen in de 

Demervallei en worden aldus meegenomen in de opmaak van de principiële beslissing.  

 

Stad Diest 

 

Project ‘Demer en Diest’. Voor dit project werkt de stad Diest samen met de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) om de Demer terug door Diest te laten stromen.In het plan 

wordt aandacht besteed aan de verfraaiing van de stad en wordt gezorgd voor de uitbouw 

van de verbindingen voor het langzame wegverkeer. Op het vlak van waterbeheer zorgt dit 

voor een extra buffercapaciteit voor het Demerbekken. 

 

Project ‘Poort van Diest en Demer’ (zie ook provinciaal niveau) 

 

Stad Scherpenheuvel-Zichem 

 

De weekendverblijven in de weekendverblijfplaats Roebos hebben geen vergunning en/of 

zijn zonevreemd en liggen bovendien bijna allemaal in het natuurlijk overstromingsgebied 

van de Demer. Om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken is er een werkgroep opgestart 

met als betrokken partijen de stad, de provincie, ANB, WenZ en de coördinator van het 

Strategisch Project Demervallei. 

 

Er moet rekening gehouden worden met het RUP zonevreemde woningen fases I en II. 
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Stad Aarschot 

 

In Aarschot loopt het Laakproject. Met dit project wil de stad de bedding van de Laak terug 

watervoerend maken met als een resultaat een opwaardering van de Laak (rivier en vallei) 

en de creatie van een blauw lint door de stad.  

Betrokken actoren: stad Aarschot, ANB, provincie, Bekkensecretariaat van de Demer, 

provinciale visserijcommissie, Regionaal Landschap Noord-Hageland, WenZ en Natuurpunt. 

 

Project ‘Aarschot op sporen’ (zie ook provinciaal niveau). 

 

Gemeente Begijnendijk 

 

De Laak stroomt op het grondgebied van de gemeente Begijnendijk. De uitvoering van het project 

heeft dan ook belangrijke consequenties voor de gemeente en wordt van nabij opgevolgd. 

 

Gemeente Rotselaar 

 

Ook in de gemeente Rotselaar bevinden zich deels illegale weekendverblijfsplaatsen in het 

natuurlijk overstromingsgebied van de Demer. Voor de weekendverblijven Olifant, Leybos en 

Guldentop moet er een oplossing gevonden worden. Betrokken actoren: gemeente 

Rotselaar, provincie, ANB, WenZ, Regionaal Landschap Noord-Hageland. Hetprovinciaal 

project 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 2' zal hier 

een oplossing voor zoeken. 
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3. Visie voor de Demervallei 
 

De globale visie voor het gebied werd vanuit de verschillende bestaande plannen 

opgebouwd en werkt rond drie krachtlijnen: 

 

1. Versterken van de ruimtelijke samenhang tussen Demer en Demervallei 

Demervallei als blauw-groen lint 

 

De Demervallei op de kaart zetten als blauw-groen lint:  

 

Blauw… De Demervallei heeft een belangrijke functie op vlak van waterberging en -

afvoer. Integraal waterbeheer en preventie van wateroverlast zijn belangrijke 

Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsthema’s. Integraal waterbeleid in de 

Demervallei schept mee de randvoorwaarden voor een doorgedreven 

biodiversiteitsbeleid. 

 

 

Groen… De Demervallei is een groot, uniek gebied met een hoge natuur- en 

landschapswaarde en met grote potenties op vlak van natuurontwikkeling gekoppeld 

aan waterveiligheid. 

 

 



 

 12 

2. Duurzaam toerisme en recreatie in de Demervallei kansen geven 

Demervallei als oranje lint 

 

De vallei herbergt niet alleen heel wat kansen als blauw-groen lint, maar biedt met haar 

unieke landschappen en natuur een mooi kader voor natuurgerichte recreatie. Ook de 

aanwezigheid van een aantal cultuurhistorische steden, dorpskernen of gehuchten en 

historische monumenten, onderstreept de unieke troeven in de Demervallei voor de 

ontwikkeling van allerlei vormen van zachte recreatie. 

 

 
 

3. Versterken van de streekidentiteit 

Een dynamisch lint van alle Demeractoren 

 

De hoge natuur- en landschapswaarden van de Demer en de Demervallei kunnen een 

maatschappelijke meerwaarde betekenen voor meerdere domeinen buiten de eigenlijke 

sector: recreatie, toerisme, verhoging van de woonkwaliteit, schaalvoordelen en verbeteren 

van het investeringsklimaat. Het duurzaam voortbestaan van deze maatschappelijke 

meerwaarde is slechts verzekerd als alle actoren actief meewerken aan de bescherming en 

ontwikkeling van die hoge natuur- en landschapswaarden.  

 

Daartoe moeten alle betrokken lokale besturen, andere overheden en diverse partners 

samenwerken in een hecht Demernetwerk. Deze samenwerking levert schaalvoordelen zoals 

een eenduidige communicatie, een effectievere, snellere en meer klantgerichte 

dienstverlening vanuit de diverse overheden en een meer kwaliteitsvolle besluitvorming. 

De verschillende plannen voor de Demervallei kunnen slechts verfijnd en gerealiseerd 

worden binnen een participatief proces. Het Demercharter dat op 12 juni 2009 werd 

ondertekend door de provincie, de Demergemeenten en het Regionaal Landschap Noord-

Hageland vzw (Strategisch Project Demervallei)vormt hiervoor de katalysator. Ook andere 

bestaande overeenkomsten, zoals de Hagelandse erfgoedconvenant, dragen bij aan die 

dynamiek. 
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Deze krachtlijnen worden verder doorvertaald in volgende ruimtelijke concepten:
3
 

 

- Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor 

waterberging. Natuurwaarden worden behouden en versterkt. Er wordt gestreefd naar 

de ontwikkeling van grote, aaneengesloten halfnatuurlijke valleilandschappen. 

Bestaande, vergunde recreatieve infrastructuur kan behouden blijven, in verweving met 

de natuur- en landschapswaarden. De structuurkenmerken van de waterlopen worden 

verbeterd door meer ruimte te voorzien voor de waterloop. Potenties voor waterberging 

worden afgestemd op de natuurfunctie, land-en bosbouw en recreatie. 

- Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met 

ruimte voor waterberging. Gevarieerde, halfopen valleilandschappen worden behouden 

met ruimte voor grondgebonden landbouw, populierenteelt, grasland- en 

bosontwikkeling. De natuurwaarden aanwezig in bos-, kleine landschapselementen, 

grasland- en kleine moerasrelicten worden beschermd en opgewaardeerd. De 

structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte te voorzien 

voor de waterloop. Potenties voor waterberging worden afgestemd op de landbouw- 

bosbouw- en natuurfunctie en recreatie 

- Behoud en versterking van landbouw met ruimte voor ontwikkeling voor landschappelijk 

waardevolle elementen. De kleinere landbouwgebieden, vaak versnipperd door 

bebouwing worden gevrijwaard voor de grondgebonden landbouw. Kleine 

landschapselementen worden behouden, hersteld en beheerd.  

- Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden. De gave 

valleilandschappen met kenmerkende erfgoedelementen zoals historische gebouwen, 

oude nederzettingen, watermolens, kastelen, oude meanders, historische 

perceelspatronen,… worden behouden en waar mogelijk (via stimulerende maatregelen) 

hersteld. De landschappelijke verscheidenheid en het historisch erfgoed vormen een 

belangrijk aanknopingspunt voor de uitbouw van het toeristisch-recreatief netwerk. 

 

                                                 
3
Uit het ‘Eindvoorstel Gewenste Ruimtelijke Structuur AGNAS’, regio Hageland, juni 2006 
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4. Doelstellingen en krachtlijnen bij het operationaliseren van de visie 
 

In lijn met de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 over de afbakening van de 

gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, regio Hageland en de vaststelling van de 

Vlaamse Regering van 30 januari 2009 vanhet Bekkenbeheerplan van de Demer, zal in de 

toekomst het natuurlijk karakter van de Demervallei versterkt worden, waarbij ruimte 

gegevenwordt aan water en waarbij bescherming geboden wordttegenwateroverlast.  

Dezehoofddoelstelling zal een toeristisch – recreatieve ontwikkeling op een duurzame 

manier bevorderen. Daarnaast zullen doelstellingen voor landbouwactiviteiten 

enverstedelijking op deze hoofddoelstelling afgestemd worden.  

 

Bovenstaande doelstellingen worden als volgt geformuleerd: 

- uitvoering geven aan de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke 

en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, 

natuur en bos in de regio Hageland; 

- uitvoering geven aan de doelstellingen inzake integraal waterbeleid en 

natuurontwikkeling zoals vastgelegd in het Bekkenbeheerplan van de Demer; 

- realiseren van de werken en maatregelen die nodig zijn om de risico’s op wateroverlast 

te minimaliseren; 

- realiseren van maatregelen ter versterking van de natuurlijke structuur zoals onder meer 

vanuit de instandhoudingsdoelstellingen voor dit plangebied en het Natuurrichtplan 

‘Demervallei tussen Diest en Aarschot’ worden voorzien; 

- uitbouw van een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve aanbod voor de Demervallei als 

poort naar de toeristische regio Hageland, in overeenstemming met de ecologische 

draagkracht van het gebied; 

- de kleinere landbouwgebieden in het gevarieerde, halfopen valleilandschapworden in de 

eerste plaats gevrijwaard voor de grondgebonden landbouw. De landbouw wordt 

ondersteund en biedt ruimte aan de ontwikkeling van landschappelijk waardevolle 

elementen; 

- uitvoering geven aan de vertaling van de ankerplaatsen ‘Demervallei tussen Aarschot en 

Zichem’ en ‘Samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer’ naar erfgoedlandschappen; 

- afstemmen en coördineren van de voorstellen voor het ruimtelijk stedelijk beleid voor de 

stedelijke gebieden Diest en Aarschot. Dit beleid is erop gericht de stedelijke kern en het 

stedelijk functioneren te consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor 

bijkomend aanbod. Dit betreft ook de strategische projecten die gedefinieerd zijn voor 

de stedelijke gebieden en die de bedoeling hebben de stedelijke kernen te versterken en 

de open ruimte erbuiten en ertussen te vrijwaren; deze afstemming vereist dat in de 

verschillende planprocessen rekening wordt gehouden met de beleidskeuzes voor de 

kleinstedelijke gebieden (bijvoorbeeld de inplanting van bedrijvenzones). Dit betekent 

concreet dat er dan afspraken gemaakt moeten worden over de doorvertaling van de 

keuzes, bijvoorbeeld bij de afweging in alternatieven; 

- de geïntegreerde uitvoering van alle acties door de betrokken overheden en actoren in 

de Demervallei. 
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5. Uitvoeringsprogramma 
 

Om de streefdoelen die omschreven zijn in de visie voor de Demervallei te bereiken, werd 

een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dit uitvoeringsprogramma omvat een reeks van 

acties waarin alle plannen en projecten die een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed 

hebben op de Demervallei, zijn opgenomen. Het gaat om een niet-limitatieve lijst die in 

functie van het verloop en de resultaten van de acties kan aangevuld en gewijzigd worden. 

De acties zullen worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de aangegeven 

‘trekkers’, zoveel mogelijk in de periode tussen de principiële beslissing en het 

voorkeursbeslissing. Op basis van de reeds bekomen resultaten van alle onderzoeken en 

acties zullen de drie bestuurniveaus immers een keuze maken van het voorkeursalternatief, 

hier voorkeursbeslissing genoemd, en de doorvertaling daarvan in meer concrete projecten. 
 

Elk van onderstaande acties zal ingepast worden in de opgezette overlegstructuur (zie 

hoofdstuk 6 Overlegstructuur). In onderstaande beschrijvingen wordt aangegeven welke 

partijen betrokken worden bij de concrete uitwerking van deze acties. 

 

ACTIES BLAUW – GROEN LINT 

 

� Opstarten van het integrale project Demer tussen Diest en Werchter (OPD) in uitvoering 

van actie 156 van het bekkenbeheerplan van de Demer 

Trekker: Bekkensecretariaat Demer in samenspraak met WenZ, ANB, VMM, provincie 

Vlaams-Brabant en de Demergemeenten. 

 

� Parallel aan de opmaak van de plan-MER zal een integratie en concretisering van de 

maatregelen inzake wateroverlast en -veiligheid worden voorbereid.Deze maatregelen 

worden meegenomen in het planproces van het RUP. 

Trekkers: WenZ in samenspraak met ANB, Bekkensecretariaat Demer, VMM, Provincie 

Vlaams-Brabant ende Demergemeenten. 

 

� Voortbouwend onder meer op het Natuurrichtplan (tussen Diest en Aarschot), de 

Instandhoudingsdoelstellingen, de beheerplannen van reservaten en parallel aan de 

opmaak van de plan-MER worden nagegaan welke concrete projecten dienen 

gerealiseerd te worden in functie van de versterking van de natuurlijke structuur in de 

Demervallei. 

 

Invulling van de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones 

(Natura 2000) Voor het deelgebied tussen Diest en Aarschot zitten deze elementen al 

vervat in het natuurrichtplan Demervallei.  

Het Bovenlokaal Overleg (BOLOV), waarbij het rapport aan middenveldorganisaties 

(Boerenbond, VOKA, Natuurpunt, ...) wordt voorgelegd, is doorgegaan op 8 februari 

2011. Simultaan met dit eerste BOLOV wordt het rapport ook voorgelegd aan Vlaamse 

administraties, gemeenten en provincie voor overleg. Een tweede BOLOV vond plaats op 

22 maart 2011. Nadien wordt het rapport afgewerkt en kritisch nagelezen, alvorens het 

medio 2011 aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd voor voorlopige goedkeuring.  

Trekker: Agentschap Natuur en Bos in samenspraak met de kerngroep. 
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� De vertaling van de ankerplaatsen ‘Demervallei tussen Aarschot en Zichem’ en 

‘Samenvloeiing van Dijle en Demer’ zal met de RUP-procedure kunnen meesporen. 

Het onderzoek naar de vertaling van de ankerplaats ‘Samenvloeiing van Dijle en Demer’ 

naar erfgoedlandschap zal pas kunnen starten in 2012 en kan meesporen met de RUP-

procedure voor het deel van de vallei tussen Aarschot en Werchter, dat in een tweede 

fase opgestart kan worden. 

Trekker: Ruimte en Erfgoed Vlaanderen in samenspraak met gemeenten, provincie, 

Natuurpunt,… 

 

 

ACTIES ORANJE LINT 

 

� Uitwerking toeristisch-recreatief netwerk Demervallei als poort naar de toeristische 

regio Hageland:  

Het project zal voortbouwen op wat geïdentificeerd werd als landschappelijk-recreatieve 

poorten in de Demervallei (geïntegreerd streefbeeld van OPD), maar zal ruimer gaan dan dit. 

De Demervallei is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant geselecteerd als een 

toeristisch-recreatief netwerk.  

 

De provincie wil in het projectvoorstel werken rond: 

• bekijken of de toeristisch-recreatieve activiteiten bijkomende impulsen kunnen 

krijgen in de regio in zoverre deze rekening houden met de landschappelijke 

kwaliteiten, dit voortbouwend op de selectie van Diest en Aarschot als kleinstedelijke 

gebieden en de selectie van Scherpenheuvel-Zichem en Rotselaar als toeristisch-

recreatief knooppunt 

• afhankelijk van het alternatievenonderzoek worden voorstellen uitgewerkt voor het  

verder uitbouwen van het recreatief medegebruik van de open ruimte elementen 

(vb. bossen, waterlopen…) en de effectieve aanleg van verbindingentussen deze 

elementen door versterking van een netwerk van provinciale en lokale 

infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open ruimte: 

o fietsvoorzieningen (onder andere fietspaden) 

o wandelvoorzieningen 

o overige recreatie: hengelsport, ruitersport, mountainbike, kajak,… 

o kleinschalige verblijfsaccommodatie zoals kampeerwagenterreinen, 

paalkamperen, trekkershutten, 

o bestaande verblijfsaccommodatie 

• promotie van de Demervallei op toeristisch-recreatief vlak als poort naar het 

Hageland. 

 

Trekker: Provincie Vlaams-Brabant in samenspraak met het Regionaal Landschap Noord-

Hageland vzw (RLNH), de Demergemeenten, ANB, WenZ 

 

 

� Oplossing uitwerken voor de weekendverblijfplaatsen waar een problematiek van 

permanent wonen heerst: Roebos (Scherpenheuvel-Zichem), Olifant (Rotselaar), Leybos 

(Rotselaar), Guldentop (Rotselaar) en andere weekendverblijvenclusters in de 

Demervallei 
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Momenteel wordt door de provincie een studie uitgevoerd voor verschillende clusters in 

de Demervallei. Voor Roebos (Scherpenheuvel-Zichem) is los daarvan een werkgroep 

opgestart. Indien de ontwikkelde visie overeenstemt met de globale visie van de 

provincie kan deze cluster meegenomen worden in de provinciale studie 

Trekker: Provincie Vlaams-Brabantin samenspraak met de betrokken gemeenten 

enVlaamse overheid (ANB, WenZ,…) 

 

ACTIES DYNAMISCH LINT 

 

� Versterken van de streekidentiteit door samenwerking tussen de lokale besturen en 

overige spelers in de Demervallei in afstemming met de regiowerking in het Hageland. 

Specifiek gaat het om draagvlakbevorderende acties zoals de oprichting van een 

erfgoeddatabank voor de Demervallei en provinciaal project ‘je hebt meer buren dan je 

denkt’. 

Trekker: Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw in samenspraak met de 

Demergemeenten, provincie Vlaams-Brabant en andere lokale partners 

 

ALGEMENE ACTIES 

 

� Vooronderzoek om te komen tot een gepaste inzet van inrichtings- en 

grondbeleidsinstrumenten (bv. ruilverkaveling, lokale grondenbanken, 

beheerovereenkomsten, natuurinrichting, landinrichting, …) voor een gebiedsgerichte en 

geïntegreerde uitvoering van deelacties van de visie 

Trekker: Vlaamse Landmaatschappijin samenspraak met ANB, WenZ, RWO-ARP, DLV, 

provincie en gemeenten 

 

� Vooronderzoek ter invulling van de verweving landbouw-natuur-bos waarbij de vroegere 

landbouwstudies geactualiseerd worden. Er wordt een aanzet gegeven tot het latere 

detailonderzoek op perceelsniveau naar de ligging van de bestaande 

landbouwbedrijfszetels, huiskavels en landbouwgebruikspercelen om maximaal te 

vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande 

landbouwbedrijfszetels in het gedrang zou komen.  

Trekker: Departement Landbouw en Visserijin samenspraak met VLM, ANB, WenZ, 

RWO-ARP in de werkgroep landbouw/natuur. 

 

� Doorvertaling door middel van onderzoek naar de milieueffecten van de verschillende 

alternatieven die op basis van het gevoerde scenario-onderzoek worden geformuleerd in 

een plan-MER. Deze plan-MER volgt het zogenaamde integratiespoor hetgeen betekent 

dat de opmaak van het RUP, waarvoor het departement RWO trekker zal zijn, maximaal 

gekoppeld is aan de plan-MER-procedure.Dit is in overeenstemming met de beslissing 

van het coördinatieplatform AGNAS van 9 december 2010. De formele procedure voor 

de opmaak van één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het gebied kan pas 

na de definitieve goedkeuring van het plan-MER. 

Trekker: Waterwegen en Zeekanaal NV (WenZ) in samenspraak met ANB, RWO-ARP, 

Bekkensecretariaat Demerbekken, VMM en LNE (dienst MER en dienst BGP). 
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� Integreren en bekrachtigen van afspraken inzake herbestemming, inrichting of beheer 

van de open ruimte in de Demervallei binnen één of meerdere gewestelijkeruimtelijke 

uitvoeringsplannen en instaan voor afstemming met gemeentelijke of provinciale 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Trekker: RWO afdeling Ruimtelijke Planning in samenspraak met de gemeenten, de 

provincie, Vlaamse administraties (ANB, DLV, WenZ, VMM, Bekkensecretariaat) en 

andere betrokken organisaties (Natuurpunt, Boerenbond, RLNH…) 

 

 

ACTIES STEDELIJKE GEBIEDEN 

 

� Afbakening kleinstedelijke gebieden Diest en Aarschot en uitvoering via de 

masterplannen voor Diest en Aarschot 

Trekker: Provincie Vlaams-Brabant in samenspraak met Diest en Aarschot 

 

� ‘Laak-project’: Onderzoek naar de mogelijkheid tot herwaarderen van de Laak en haar 

valleigebied in Aarschot, Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Het terug watervoerend 

maken van deze beek met Demerwater stroomopwaarts de stad Aarschot is één van de 

te onderzoeken acties.  

Trekker: Regionaal Landschap Noord-Hageland in samenspraak met het 

Bekkensecretariaat, stad Aarschot, provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt, ANB, WenZ, 

provinciale visserijcommissie 

 

� ‘Demer en Diest’: het opnieuw openleggen van de Demer in Diest. Dit zorgt ervoor dat 

een belangrijk landschappelijk element doorheen de stad Diest wordt hersteld en 

versterkt 

Trekker: VMM in samenspraak met stad Diest, Regionaal Landschap Noord-Hageland, 

Ruimte en Erfgoed Vlaanderen 

 

� Restauratie Maagdentoren in Zichem. De donjon wordt een uitkijktoren in het 

Demerlandschap 

Trekker: Ruimte en Erfgoed Vlaanderen in samenspraak met stad Scherpenheuvel-

Zichem 

 

� Uitbouw van een recreatieve en landschappelijke poort aan de Sint-Niklaasberg in 

Aarschot als groene verbinding tussen de Demervallei en ’s Hertogenheide. 

Trekker: stad Aarschot 
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Actiefiches 

De lijst van acties kan aangepast en aangevuld worden naar gelang de behoefte en 

voortgang van de plannen en projecten. Over de reeds gedefinieerde acties wordt thans 

beslist teneinde de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Demervallei te kunnen realiseren. 

Deze acties worden door de projectmatige werkgroep verder uitgewerkt en opgevolgd door 

middel van aparte actiefiches. In deze actiefiches, en in de loop van het verdere proces, 

worden de resterende aandachtspunten van de actoren meegenomen. De actiefiches 

hebben een dynamisch karakter en worden indicatief als bijlage bij deze nota gevoegd. Voor 

iedere fiche ziet de opdeling er als volgt uit:  

 

• Titel • Status 

• Doelstelling • Gebiedsbeschrijving 

• Werkwijze • Randvoorwaarden - uitgangssituatie 

• Trekker(s) • Mogelijk tijdspad 

• Mogelijke partners • Financiering 

• Overlegorgaan  

 

6. Overlegstructuur 

 

Prioriteit is dat de acties van het uitvoeringsprogramma uitgevoerd worden. Daarom zijn 

vooral de niveaus van uitvoering en uitwerking belangrijk. Regelmatige afstemming blijft 

natuurlijk noodzakelijk maar is ook de verantwoordelijkheid van iedere trekker van een actie 

 

Gezien de positieve ervaringen uit het verleden ende nauwe linken in de projecten (zowel 

inhoudelijk als geografisch) wordt de overlegstructuur met betrekking tot de 

Demervalleigekoppeld aan de reeds bestaande overlegstructuur van het geactualiseerde 

Sigmaplan enerzijds en wordt er een continuïteit beoogd rond de bestaande samenwerking 

in het strategisch project Demervallei anderzijds. 

 

De overlegstructuur omvat eenoverkoepelende en een projectgebonden structuur. De 

overkoepelende structuur omvat een reeds bestaande (SIGMA-plan) met zowel een 

klankbordgroep als een multifunctionele beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep 

(stuurgroep). Ook een terugkoppeling in het coördinatieplatform AGNAS is voorzien. 

 

Voor de Demervallei wordt een gebiedsgerichte projectgebonden overlegstructuur 

opgericht. De opzet en de samenstelling worden hieronder toegelicht: 

 

Dagelijks bestuur  

Bij de realisatie van de verschillende SIGMA projecten is gebleken dat een direct 

samenwerking tussen de uitvoerende partners noodzakelijk is. Teneinde de effectieve 

realisatie op het terrein te waarborgen wordt dan ook een dagelijks bestuur opgericht met in 

eerste instantie een afvaardiging van W&Z, ANB, RWO-ARP, het bekkensecretariaat 

Demerbekken en het provinciebestuur. Op basis van de evolutie van het project zal, voor 

zover het in de projectmatige werkgroep niet wordt geregeld, de frequentie van het overleg 

worden afgestemd.  
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Het dagelijks bestuur instaan zal instaan voor de algemene coördinatie, de voorbereiding 

van de vergaderingen van de projectmatige en thematische werkgroepenen de 

terugkoppeling met het politieke niveau. 

 

Projectmatige werkgroep Demervallei  

In de projectmatige werkgroep zetelen de kernactoren van het project. De taakomschrijving 

voor de projectmatige werkgroep is als volgt vastgelegd: 

� Instaan voor de opvolging en maatschappelijke kwaliteitsbewaking, 

� Voeren van de algemene coördinatie over de uitvoering van het actieprogramma, 

� Aansturing van de thematische werkgroepen en terugkoppeling van de resultaten, 

 

 De projectmatige werkgroep bestaat uit een afvaardiging van het RLNH 

(vertegenwoordiging gemeenten), Bekkensecretariaat Demer, RWO ARP, ANB, W&Z, 

provincie Vlaams-Brabant (diensten Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Toerisme), VLM, 

Departement Landbouw en Visserij afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Thematische werkgroepen 

Voor relevante thema’s worden wanneer noodzakelijk thematische werkgroepen opgericht, 

waarin – naast de vertegenwoordigers van de projectmatige werkgroep – experten met 

terreinkennis kunnen opgenomen worden. Op die manier kan de specifieke kennis en 

ervaring in de latere inrichtingsplannen en verdere uitwerking van het project meegenomen 

worden. De volgende thematische werkgroepen zouden kunnen worden onderscheiden: 

• Subwerkgroep Natuur en Landschap:  

• Subwerkgroep Landbouw. 

• Subwerkgroep Toerisme en recreatie:  

• Subwerkgroep Communicatie: communicatie-experten van de verschillende partijen. 

 

In deze werkgroepen zetelen naast vertegenwoordigers van de projectmatige werkgroep 

ook andere (ambtelijke) vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse entiteiten, de 

provincie Vlaams-Brabant, de betrokken gemeenten en het georganiseerde middenveld, 

zoals:  VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant, 

Natuurpunt, Boerenbond, Landelijk Vlaanderen, Provinciale Visserijcommissie, 

Wildbeheereenheid Demervallei, Bosgroep Noord-Hageland, wateringen, etc,… 

 

Ten minste op de voorziene overlegmomenten en indien noodzakelijk kunnen de 

verschillende sub werkgroepen worden samengebracht in een samengestelde werkgroep, 

dat dan onder meer functioneert als een klankbordgroep. De taakomschrijving van dergelijke 

groep is als volgt: 

• instaan voor de opvolging en maatschappelijke kwaliteitsbewaking  

• terugkoppeling over de voorstellen over de onderzoeksresultaten en voorstellen vanuit de 

thematische werkgroepen 
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Een Interbestuurlijk overleg (tussentijds politiek overleg) gebeurt via het bekkenbestuur 

onder voorzitterschap van de voorzitter het Bekkenbestuur, zijnde de gouverneur van de 

provincie Vlaams Brabant. Hierin zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en 

mandatarissen van de provincies en deelbekkens. Desgewenst kan het bekkenbestuur 

uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de Demergemeenten. 

 

Daarnaast wordt uiteraard ook voorzien in het nodige bilaterale overleg. 

 

 

7. Procedure – fases en mogelijk tijdspad 

 

Op dit moment zijn verschillende acties reeds afgerond, andere worden voorzien en 

sommige moeten nog worden opgestart. De acties gedefinieerd in het 

uitvoeringsprogramma zijn in meer of mindere mate gekoppeld aan en afhankelijk van de 

globale visie voor de Demervallei. Er moet echter onderstreept worden dat verschillende 

acties hun eigen procedure en timing volgen. In de actiefiches wordt daarom per actie een 

mogelijk tijdspad meegegeven.  

 

In de periode na de principiële beslissing zal de timing en procedure voor de opmaak van de 

plan-MER als kader dienen voor de koppeling met verschillende acties van het 

uitvoeringsprogramma, voornamelijk deze die zich afspelen in het buitengebied. Dit 

volgenshet zogenaamde integratiespoor, hetgeen betekent dat de opmaak van het 

gewestelijk RUP maximaal gekoppeld is aan de plan-MER-procedure. Op basis van de 

resultaten van de onderzoeken en acties zal eind 2012 beslist worden over het 

voorkeursalternatief en de wijze waarop dit verder kan worden gerealiseerd. Deze beslissing 

wordt de voorkeursbeslissing genoemd. 

 

Voorafgaand aan deze beslissing zal binnen deze periode op twee momenten een brede 

terugkoppeling plaatsvinden: 

 

� Tijdens de plan-MER-procedure zal de nota die voor de publieke consultatie wordt 

geschreven in ontwerpvorm reeds worden besproken met de actoren en worden 

toegelicht. In deze nota staat onder andere een beschrijving van de verschillende 

alternatieven en een beschrijving van het verdere proces (“Procesnota”). Door op 

basis van een ontwerpnota dit moment te organiseren is het mogelijk rekening te 

houden met de inbreng van lokale actoren, georganiseerde bevolking en het 

middenveld (bijvoorbeeld Natuurpunt of Boerenbond). Hiermee komen op voorhand 

zoveel mogelijk de ‘redelijke’ alternatieven in beeld, die nog kunnen worden 

verwerkt in de nota die ingediend wordt voor de publieke consultatie.  

 

� Nadat de resultaten van alle studies bekend zijn, is het de bedoeling tot één 

alternatief te komen. Er wordt dan gemotiveerd waarom dit voorkeursalternatief 

eigenlijk het beste is en wat dat allemaal zal inhouden in de praktijk. Om dit te 

bereiken zal opnieuw een actorenoverleg en informatiemoment plaats vinden. Dit zal 

voorafgaan aan een volgende beslissing: de voorkeursbeslissing.  
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De belangrijkste stappen zijn hieronder opgesomd en hebben een mogelijk tijdspad 

meegekregen (zie ook schema in bijlage): 

 

Januari – april 2011 

� Voorbereiding en uitwerken principiële beslissing 

� Bestendiging en versterking van de organisatie met voorbereiding van de 

werkgroepen 

� Beslissing over het fysisch programma WenZ 

 

April – juni 2011 

� Opmaak van een bestek voor de plan-MER 

 

Juni 2011 

� Goedkeuring principiële beslissing 

 

Juni – augustus 2011 

� Opstarten of voortzetten van de onderzoeken 

 

September – oktober 2011 

� Gunning en opstart van de plan-MER 

 

November – december 2011 

� Eerste actorenoverleg  

� Informatiemoment op basis van ontwerpnota publieke consultatie 

� Publieke consultatie en richtlijnenvergadering voor de plan-MER 

 

Januari – december 2012 

� Heroriëntatie en/of afronden van een aantal onderzoeken 

� Opmaak plan-MER 

 

Januari – maart 2013 (rekening houdend met gemeenteraadsverkiezingen 2012) 

� Tweede actorenoverleg en bilateraal overleg in functie van een voorkeursbeslissing 

 

Juni 2013 

� Voorkeursbeslissing 

 

 

8. Communicatiestrategie 
De geïntegreerde werking in de Demervallei (en de regio Hageland) moet ook als 

geïntegreerd project naar alle actoren, besturen en de (georganiseerde) bevolking 

gecommuniceerd worden. Op die manier wordt één verhaal gebracht en wordt duidelijk 

aangetoond dat er ‘samen’ wordt gewerkt. Het is dan ook essentieel dat alle partners samen 

zorg dragen voor een maximale coördinatie en afstemming van de communicatie over de 

Demervallei. Bij de opstart van de verschillende onderzoeken zal vanuit de kerngroep 

afspraken worden gemaakt om de overkoepelende communicatiestrategie verder op punt te 

zetten en te implementeren. Een belangrijk onderdeel van deze communicatiestrategie zal 

het vergroten van het maatschappelijk draagvlak zijn. 
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Binnen de voorziene procedures kunnen de volgende communicatiemomenten worden 

onderscheiden: 

 

Startmoment 

Communicatie over deze beslissing en over de “start” van de uitvoering van de acties. 

 

Breed infomoment vóór de publieke consultatie. 

In de opdracht voor de plan-MER zal er ruimte voorzien worden om op basis van een 

toegankelijke samenvatting van de ontwerpnota vóór de publieke consultatie een 

infomoment te organiseren. 

 

Communicatie naar aanleiding van de richtlijnen plan-MER. 

Na de publieke consultatie worden er richtlijnen bepaald door de dienst MER. Het is 

belangrijk dat de conclusies, bijvoorbeeld over de weerhouden alternatieven/scenario’s, dan 

worden bekend gemaakt en teruggekoppeld.  

 

Communicatie naar aanleiding van het voorstel van voorkeursbeslissing. 

Afhankelijk van de inzichten die uit verschillende onderzoeken komen, zal moeten worden 

nagedacht over hoe en op welk moment zal worden gecommuniceerd over de verdere 

keuzes naar aanleiding van het voorkeursalternatief. 

 

Permanente procesbewaking 

Afspraken over de wijze waarop informatie zal worden bijgehouden omtrent de vooruitgang 

van alle relevante plannen zullen worden gemaakt in de interne projectmatige werkgroep. 

Deze communicatie kan eveneens verlopen via de bestaande kanalen en contactenvan het 

geactualiseerde Sigmaplan en de verschillende partners. 

Bovendien kunnen verschillende communicatiekanalen open gehouden worden, zoals: 

� Demerkrant (bestaande, kan worden op verder gebouwd) 

� een elektronische nieuwsbrief 

� luikje op de website van het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw 

� website Demerbekken en websites van de verschillende partners 

� gemeentelijke infobladen en websites 

� provinciale website en nieuwsbrieven leefmilieu/water/toerisme/landbouw 

� persberichten voor regionale en nationale pers 

 

Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de promotie van de Demervallei als deel van 

het Hageland op toeristisch-recreatief vlak (cf. actie toeristisch-recreatief netwerk 

Demervallei en Hageland). 

 

 

Financiële of budgettaire impact van deze beslissing 

Voor wat betreft beslissingen die op krachtlijnen voorafgaan aan een definitieve beslissing, 

zoals goedkeuring van conceptnota’s, visienota’s, groen- of witboeken is voor wat betreft de 

beslissing door de Vlaamse Regering een advies van de Inspecteur van Financiën niet vereist. 

Ook deze principiële beslissing houdt immers geen enkel bijkomend financieel of budgettair 

engagement in, en bouwt voort op de middelen die in de begroting reeds zijn voorzien . In 

een volgende fase zullen, in functie van een voorkeursbeslissing, de financiële aspecten 

verder worden uitgewerkt, onder meer vanuit een maatschappelijke kosten batenanalyse. 
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 BESLISSING 

 

 

- De Vlaamse Regering 

- De Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV 

- De Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant 

- Het bekkenbestuur van het Demerbekken 

- Het College van burgemeester en schepenen van de stad Diest  

- Het College van burgemeester en schepenen van de 

stadScherpenheuvel-Zichem 

- Het College van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot 

- Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Begijnendijk  

- Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Rotselaar 

 

 

… beslist om de engagementen die vanuit de eigen bevoegdheid relevant zijn 

en worden aangegeven in het uitvoeringsprogramma, te realiseren; 

 

 

… beslist op basis van de resultaten van de verschillende acties en studies te 

komen tot een gecoördineerde besluitvorming over het voorkeursalternatief en 

de wijze waarop die kan worden gerealiseerd; 

 

 

… beslist de procesregie te koppelen aan de overlegstructuur van het 

geactualiseerde Sigmaplan en een gebiedsgerichte projectgebonden 

overlegstructuur op te richten, bestaande uit  een Dagelijks Bestuur , een 

Projectmatige werkgroep en thematische werkgroepen. 

 

 






















