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 Betreft : Afbakening van het VEN te Heers 
 
De minister van leefmilieu moet een toespraak houde n over afbakening van 
het VEN in Heers. Het verhaal gaat dat de gronden i n VEN moeten bebost 
worden. Het kabinet vraagt om na te gaan welke gebi eden opgenomen zijn en 
met welke reden. 
 
 
Welke gebieden zijn opgenomen  en wat is verantwoording?  
 
In de gemeente Heers werden 4 zones afgebakend in V EN 1 e fase. Al deze 
gebieden liggen in de vallei van de Herk of zijlope n. De totale oppervlakte 
bedraagt 293 ha, waarvan het grootste deel in de ge meente Heers. Een klein 
deel ligt in de gemeente Sint-Truiden. De kaart in bijlage toont de 
afgebakende gebieden met inkleuring van de bestemmi ng volgens gewestplan.  
Het gaat om de volgende zones: 
 

• Vallei van Peterkerebrukensloop en Horneveld 
• Vallei van Kasteelbeek stroomopwaarts het Kasteel v an Bovelingen  
• Vallei van de Herk ter hoogte van Gelinden met het Overbroek en 

Egoven 
• Vallei van de Heerse beek met Klein-Gelmen Beemden en de Heerse Beek, 

aansluitend op Vallei van de Herk tot aan de Kluisk apel in Helshoven 
 
Bij de afbakening van het VEN worden de belangrijks te gebieden voor het 
natuurbeleid geselecteerd. De selectie van de VEN-g ebieden in Heers steunt 
op de volgende criteria:  
 

• hoge natuurwaarden, in sterke mate gebonden aan de vallei van de Herk 
en zijlopen: hooilanden, vaak met sterke kalkrijke kwelwerking, 
ruigten en bosjes. Hooilanden op kalkrijk veen en b ronbossen zijn 
zeer zeldzaam in Vlaanderen. Ook de hellingbossen e n het voorkomen 
van kalkrijke bronnen zijn zeer belangrijk. 

  
• landschappelijk intacte beekvalleien van de Heers e n zijlopen: de 

helling in Gelinden is het meest uitgesproken voorb eeld van een voor 
Droog-Haspengouw typisch asymmetrisch rivierdal met  een steile 



 

oostelijke helling. Alle afgebakende gebieden hebbe n een waardevol 
kleinschalig valleilandschap. 

 
 
 
 
 
Impact van VEN op landbouw 
 
Een artikel in het  Belang van Limburg van  20/11/2 002( 'Helft 
landbouwgrond Heers ligt in VEN') wijst op gevoelig heid met landbouwsector. 
52 boeren hebben geprotesteerd en ook de gemeente H eers diende een 
bezwaarschrift in tegen het VEN. 
 
Hier is waarschijnlijk sprake van verwarring van de  gearceerde VEN-gebieden 
met de Landschappelijk waardevolle gebieden volgens  gewestplan.  Om impact 
van het VEN op landbouw na te gaan werden 2 analyse s uitgevoerd 
 

1)  een analyse van het gewestplan met de afgebakende g ebieden van VEN-
eerste fase (tabel 1) : hieruit blijkt dat er geen Agrarische gebieden 
afgebakend werden als VEN. 

   

Tabel 1. Gewestplanbestemmingen in VEN 1e fase  
Gewestplanbestemming Oppervlakte in ha 
0500 Parkgebied 33,0 
0701 Natuurgebied 217,8 
0702 Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 21,9 
0880  Uitbreidingsgebied voor bos 19,9 
Eindtotaal 293 
 
 
2) een analyse van de aangegeven cultuurgronden met  de afgebakende gebieden  
 
De analyse gebeurde op basis van de aangegeven teel ten in 1999 (MAP-
gegevens 2000) Binnen de afgebakende gebieden ligge n 68 ha cultuurgrond op 
een groene gewestplanbestemming.  Deze oppervlakte bedraagt slecht een 
fractie van het totaal aantal aangegeven cultuurgro nden. De oppervlakte 
aangegeven cultuurgronden voor gans de gemeente Hee rs bedraagt circa 3730 
ha.  
 
 
Bebossing in VEN-gebieden 
 
De keuzes voor de inrichting van het gebied worden pas genomen in een 2 e 
fase bij de opmaak van een natuurrichtplan. Pas op dat moment zal een 
concrete visie voor de Vallei van de Herk en zijlop en beschikbaar zijn. Het 
natuurrichtplan maakt eerst een inventaris van de n atuurwaarden en de 
betrokken sectoren (o.a. landbouw, bosbouw, recreat ie, …). Op basis hiervan 
wordt voor elk gebied een specifieke visie gemaakt voor de realisatie van 
de natuurfunctie in overleg met de betrokken sector en. De 
natuurrichtplannen worden opgemaakt door afdeling N atuur in samenwerking 
met lokale overheden (gemeentebestuur, provincie, … ) en lokale betrokkenen 
(Vertegenwoordigers van natuurverenigingen, landbou wers, boseigenaars, 
vissers en jagers uit een Wildbeheerseenheid).  
 
De eerste natuurrichtplannen in Vlaanderen worden o pgemaakt na definitieve 
goedkeuring van de eerste VEN-gebieden. Tegen 2008 moeten alle 
natuurrichtplannen afgemaakt zijn. Een concrete vis ie voor de VEN-gebieden 
in Heers zal dus beschikbaar zijn tegen ten laatste  2008.  
 
Op basis van de huidige biotische en landschappelij ke waarden kan men reeds 
stellen dat een volledige bebossing voor de vallei van de Herk niet 
aangewezen is:  
 



 

• behoud en ontwikkeling van de ecologisch zeer waard evolle kwelgevoede 
hooilanden ruigten impliceert dat het open karakter  in grote delen 
van de vallei zal behouden blijven; 

• behoud en versterking van de landschappelijke eigen heid impliceert 
juist het landschappelijk accentueren van de assyme trische valleien 
en steilranden. Een volledige bebossing van de vall ei zou deze 
typische landschapskenmerken nivelleren; 

• een volledig open landschap is eveneens geen optie.  In het gebied 
komen een aantal historisch stabiele bossen voor di e zeker moeten 
behouden blijven. Een verantwoorde gebiedsvisie zal  streven naar 
behoud en ontwikkeling van waardevolle bronbossen h ellingbossen. 

 



 

 

Bijlage  
 
 

Officiële VEN-fiche (voor openbaar onderzoek) 
 
Herk Code: 428 
 
De natuurgebieden van de grote eenheid natuur langs  de Herk zijn ruimtelijk 
gescheiden.  
We kunnen volgende delen onderscheiden: het gebied tussen Herk-de-Stad en 
Stevoort en tussen Stevoort en St.-Lambrechts-Herk,  de Groote Beemd, de 
Broekbeemd, de Klein-Gelmen Beemden en de Heerse Be ek, het Overbroek, 
Egoven en het Horneveld. 
De Herk is de rivier die deze verschillende natuurw aarden met elkaar 
verbindt.  
Verder komen er kleine zijbeken van de Herk voor, n amelijk de Kleine Herk, 
de Heerse Beek, de Fonteinbeek, de Peterkerebruuken sloop en Hornebeek. 
De natuurwaarden zijn ecologisch gebonden aan de He rk. In hoofdzaak bestaan 
deze uit hooilanden, vaak met kalkrijke kwel, ruigt en en bosjes. Kalk wordt 
ook aangevoerd door winterse overstromingen. Bepaal de hooilanden liggen op 
veenbodems. Dit veen onder kalkinvloed zorgt voor h oge natuurwaarden. Het 
Broekbeemd is het grootste veengebied in Zuid-Limbu rg. Deze veengebieden 
worden gekenmerkt door een typisch microreliëf. Pla atselijk komen kleine, 
historisch stabiele bossen voor. 
In het Overbroek ligt ten oosten van de Herk een st eile, ongeveer 50 meter 
hoge helling. Deze helling in Gelinden is het meest  uitgesproken voorbeeld 
van een voor Droog-Haspengouw typisch asymmetrisch rivierdal met een steile 
oostelijke helling. De voormalige mergelgroeven zij n geologische 
ontsluitingen van uitzonderlijke wetenschappelijke waarde.  
De vallei kan een belangrijke rol spelen bij waterb erging en het voorkomen 
van overstromingen in stroomafwaarts gelegen gebied en. 
Vermeldenswaarde broedvogels zijn glanskop, blauwbo rst, rietgors, 
sprinkhaanzanger, grote gele kwikstaart en wielewaa l. 
Opvallende plantensoorten zijn welriekende agrimoni e, grote centaurie en 
bokkeorchis. 
 



 

 

Volledige venfiche (interne info voor administratie) 
 
428 – Herk 
 

Categorie: GEN 
 

1: Code: 428 
 
2: Naam: Herk 
 
3: Positionering van het GEN in de bestaande ruimte lijke structuur van 
Vlaanderen 
 
De Herk is een structuurbepalende beekvallei in Vla anderen. 
 
4: Benoemen van de ruimtelijke elementen van de nat uurlijke structuur 
 
De natuurgebieden van het GEN langs de Herk zijn ru imtelijk gescheiden. Men 
onderscheidt het gebied tussen Herk-de-Stad en Stev oort en tussen Stevoort 
en St.-Lambrechts-Herk, de Groote Beemd, het Broekb eemd, de Klein-Gelmen 
Beemden en de Heerse Beek, het Overbroek, Egoven en  het Horneveld. 
 
- Waternetwerk 
 
De Herk is de belangrijkste rivier, die de verschil lende natuurwaarden van 
het GEN structureel met elkaar verbindt. Verder kom en kleine zijbeken van 
de Herk voor, namelijk de Kleine Herk, de Heerse Be ek en Veulense Beek, de 
Wijerbeek en Molenbeek, de Fonteinbeek en de Peterk erebruukensloop en 
Hornebeek. 
 
- Grote natuur- en boscomplexen, gekoppeld aan het waternetwerk 
 
De natuurwaarden zijn ecologisch gebonden aan de He rk. In hoofdzaak bestaan 
deze uit hooilanden, vaak met sterke kalkrijke kwel werking, ruigten en 
bosjes. Kalk wordt eveneens aangevoerd door winteri nundaties. Bepaalde 
hooilanden zijn gelegen op veenbodems. Dit veen ond er kalkinvloed geeft 
aanleiding tot hoge natuurwaarden. Het Broekbeemd i s het grootste 
veengebied in Zuid-Limburg. Deze veengebieden worde n gekenmerkt door een 
typisch microreliëf. Plaatselijk komen kleine, hist orisch stabiele bossen 
voor. 
 
- Structuurbepalende elementen en processen 
 
In het Overbroek ligt ten oosten van de Herk een st eile, ongeveer 50 meter 
hoge helling. Deze helling te Gelinden is het meest  uitgesproken voorbeeld 
van een voor Droog-Haspengouw kenmerkend asymmetris ch rivierdal met steile 
oostelijke helling. De voormalige mergelgroeven zij n geologische 
ontsluitingen van uitzonderlijke wetenschappelijke waarde. Zij vormen de 
paleobotanische typelokaliteit voor de Heersiaan-et age in België. Ter 
hoogte van de Veulense beek komt eveneens een asymm etrisch rivierdal voor 
met een hellingbos, getypeerd door Eiken en Essen. 
 
Verspreid in het gebied komen, vaak zeer krachtige,  bronnen voor. 
 
 
 
 
5: Aanzet tot gebiedsvisie 
 
Het integrale waterbeheer van de rivier in relatie met de omgevende vallei 
staat centraal bij de instandhouding en verdere ont wikkeling van de 
natuurwaarden. Enerzijds is de goede ruimtelijk-eco logische kwaliteit voor 
de Herk en zijvalleien hierbij prioritair. Anderzij ds is de waterkwaliteit 
bepalend. Processen zoals infiltratie en kwelwerkin g en het voorkomen van 
insijpeling van vervuilende stoffen door de afstemm ing tussen 



 

afvalwaterzuiveringsbeleid en waterlopenbeheer en b ufferbeheer tussen 
verschillend bodemgebruik kunnen hieraan bijdragen.  Verdere versnippering 
van de natuurwaarden dient vermeden te worden. 
 
De vallei kan een belangrijke rol spelen bij waterb erging en het voorkomen 
van overstomingen in stroomafwaarts gelegen gebiede n. 
 
De karakteristieke landschapselementen en –componen ten van het Haspengouwse 
landschap zoals asymmetrische valleien en steilrand en dienen maximaal 
behouden en verder versterkt te worden om de divers iteit en de 
herkenbaarheid van het landschap te bewaren. 
 
6: Knelpunten  
 

- Bestemmingen 
 
In de vallei van de Herk is ter hoogte van Stevoort een woonuitbreidingsgebied gesitueerd. 
Deze gronden kunnen bijdragen aan het vergroten van het waterbergend vermogen en de 
problematiek van piekdebieten verminderen. 
 
Bepaalde, voornamelijk perifeer gelegen landbouwbestemmingen worden momenteel 
ingenomen door landbouwactiviteiten, vaak kleinschalig, maar zouden op termijn beter 
omgezet worden naar groene bestemmingen, na delocalisatie van de activiteiten. Deze 
gronden zijn ecologisch zeer waardevol of hebben grote potenties. De huidige bestemming 
geeft niet correct de ecologische waarde van deze percelen weer. Bepaalde 
landbouwbestemmingen zijn in beheer als reservaat. De bestemming stemt niet langer overeen 
met het grondgebruik. 
 
- Ruimtegebruik 
 
De Herk is ten dele uitgediept en rechtgetrokken. Dit heeft plaatselijk als gevolg dat de kwel 
gedraineerd wordt. Het verhogen van de beekbodem en verbeteren van de structuur is 
noodzakelijk om deze problematiek te verhelpen. Bepaalde zijbeken hebben eveneens een 
diepe ligging en zijn gedeeltelijk rechtgetrokken. 
 
De waterkwaliteit van de Herk en zijrivieren is bepalend voor de instandhouding van de 
riviergerelateerde natuurwaarden. Lozingen van huishoudelijk afvalwater en inspoeling van 
meststoffen van hoger gelegen landbouwpercelen hebben een negatieve impact op de 
waterkwaliteit. 
 
Intensivering van landbouwgebruik met toename van maïs- en laagstamteelt en 
populierenaanplantingen doet afbreuk aan de natuurwaarden en de landschappelijke context. 
 
 
 
7. Beleidskader en overige ecologische informatie 
 
Habitatrichtlijngebied  : BE2200038 – Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 
Natuurreservaat : Broekbeemd (Erkend natuurreservaa t, E-080, 

Stichting Limburgs Landschap) 
: Overbroek - Egoven (Erkend natuurreservaat, E-107 , 
Natuurpunt) 

    : Grote Beemd (Stichting Limburgs Landschap) 
    : Klein Gelmenbeemden (Natuurpunt) 
Domeinbos   : Monnikshof 
    : Hornebos 
Beschermd landschap  : DL000186 – Watermolen en omg eving 



 

: DL000218 – Dorpskom Heers 
: DL000317 – Nieuwe molen met omgeving 

Ankerplaats   : A70002 – Kasteeldorpen Heers en Veu len 
: A70004 – Kasteeldorpen Voort en Gotem met Romeins e 

weg 
: A70052 – Mergels van Gelinden 
: A70055 – Herkenrodebos en kasteel van Steevoort 
 

MB van 27.03.2002 tot voorlopige bescherming van he t 
Overbroek te Heers, Sint-Truiden 
 

Habitatrichtlijngebied  
 

De GEN-gebieden bevatten delen van  het bovenvermelde Habitatrichtlijngebied, dat is 
aangemeld (Beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001) omwille van onderstaande 
habitats (bijlage I) en soorten (bijlage II). 

 Habitats  
 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Fe stuco-
Brometalia)  

 6430 Voedselrijke ruigten  

 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pra tensis, 
Sanguisorba  
 officinalis)  

 7220 (+) Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Crat oneurion)  

 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum  

 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum  

 91E0 (+)  Alluviale bossen met Alnion glutinosa en  Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)  

 Amfibieën en reptielen  
 1166 Triturus cristatus   Kamsalamander  
 

Zeer waardevolle en waardevolle vegetaties volgens de Biologische Waarderingskaart 
 

Beschermde vegetaties conform het Besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere 
regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

en conform het Bosdecreet zijn aangegeven in vet. 
 
 Am mesotrofe plas, mesotroof ven 
 Ap diep of zeer diep water (kunstmatig ontstaan; met water gevulde ontginningsput) 
 Fa beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (Milio-Fagetum) 
 H graslanden 
 Hc vochtig, licht bemest grasland (dotterbloemhooiland, Calthion) 
 Hf natte ruigte met Moerasspirea (Filipendulion) 

Hj  vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door russen (Pitrus en Zeegroene rus; geen 
Veldrus) 

 Hk  graslanden met kalkminnende soorten 
 Hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 
 Hr verruigd grasland 
 Hu mesofiel hooiland (Arrhenatherion) 
 K(Ae) soortenrijke sloten 
 Kb  bomenrij (tussen haakjes kunnen de dominante boomsoorten weergegeven worden) 
 Kh  houtkant of oude heg 
 Khw  houtwal 
 Kj hoogstamboomgaard 



 

 Kn  veedrinkpoel 
 Kpk kasteelpark (openbaar of privaat) 
 Kt  talud 
 Ku ruigte (op vergraven en opgehoogde terreinen, voormalig akkerland?) 
 Kw  holle weg (met grazige of beboste taluds) 
 Lh  populierenaanplant op vochtige grond 
 Lhb  populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei 
 Lhi  populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei 
 Mc grote zeggenvegetatie (Magnocaricion) 
 Mr  rietland (ook andere Phragmition-vegetaties) 
 N loofhoutaanplant (vaak worden de dominante boomsoorten weergegeven) 
 P allerlei naaldhoutaanplanten, exclusief aanplanten van Grove den 
 Pmb naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen 
 Qa eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
 Qb eiken-berkenbos (Querco-Betuletum) 
 Qs zuur eikenbos (vaak met ruderale ondergroei) 
 Se kapvlakte (o.a. Epilobietalia) 
 Sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 
 Sz opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden) 
 Va alluviaal essen-olmenbos (Ulmo-Fraxinetum) 
 Vn nitrofiel alluviaal elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) 
 

Soorten van bijzondere betekenis 
 
Harige ratelaar komt voor op droge kalk. 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


