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Natura 2000
Een Europees netwerk van
gebieden dat zo’n 20% van
het Europees landoppervlak
beslaat. Een Europees initiatief
om de plant- en diersoorten
die Europa rijk is een plaats
voor voortbestaan te geven
te midden van de menselijke
bedrijvigheid.

Voor algemene toeristische informatie kunt u zich wenden tot de
verschillende toeristische diensten in de streek. Een overzicht hiervan wordt gegeven op www.3WATER.eu onder de rubriek ‘Links’.
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D E PA R T N E R S

www.3WATER.eu
Het project is uniek in zijn soort door de nauwe samenwerking tussen private en publieke landeigenaren om deze
doelstelling te realiseren. Via een innovatieve aanpak worden
Ecologie (natuur), Educatie (samen) en Economie (werk) evenwichtig in rekening gebracht. Dit is de ‘Triple E’ of 3E aanpak,
een gezonde basis voor de verdere ontwikkeling en bloei
van het gebied. Het project wordt daarmee ook uitgedragen
als voorbeeld voor andere Natura 2000-gebieden in Europa.
Het project 3WATER loopt van januari 2010 tot december 2013
en er is een Europese cofinanciering van 50%. Meer info en een
overzicht van de activiteiten en evenementen vindt u op:
Het project 3WATER wil in het kerngebied van de Wijers met
natuurinrichtingswerken het oorspronkelijke vijverlandschap
en leefomgeving voor heel wat bijzondere planten- en diersoorten herstellen of in stand houden en richt zich specifiek op
de doelsoorten roerdomp en de boomkikker.
Het project 3WATER past binnen Natura 2000, een Europees
netwerk van gebieden waarin men streeft naar het in stand
houden van de Europese plant- en diersoorten (biodiversiteit)
in samenhang met menselijke activiteiten.

Actie(s) !
Op het terrein

Achter de schermen
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Het project voert ook studies uit rond waterzuivering, monitoring, communicatie, educatie en samenwerking. Samen
met de deelname aan Europese conferenties en netwerken
brengt dit heel wat expertise en aandacht naar het gebied.
Dit bevordert op zijn beurt nieuwe investeringen, samenwerkingen, projecten en ontwikkelingen.

Het project 3WATER brengt landeigenaren en ondersteunende organisaties samen om te werken aan een afgestemd
beheer (en gebruik) binnen het Natura2000-gebied. Dit
wordt vertaald in lange termijnbeheerplannen. Dankzij
regelmatige bijeenkomsten blijft het wederzijds begrip en
rekenschap tussen de partijen groeien. Ook met het beleid
van De Wijers (het ruimere gebied waarbinnen dit project
zich situeert), onderhouden we een nauwe samenwerking.
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Heusden
Zolder
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In een notendop

Dit project wordt ondersteund door de
Europese Commissie Directoraat-Generaal
Milieu onder het Life+ programma Natuur
(Subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036)

ELO vzw • Trierstraat 67 • B-1040 Brussel

www.3WATER.eu
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Voor de bezoekers

Er zijn herstelwerken gepland in en rond vijvers, poelen,
bossen, heide en vochtig grasland. Het landschap krijgt een
meer open karakter. Er komen 16,7 ha nieuwe vijvers en poelen
bij en 140 ha wordt verbeterd. 6 km grachten worden opnieuw
opengemaakt. Meer dan 10 ha heide worden bijkomend
aangelegd, naast de 30 ha heide die verbeterd worden. Voor
de fauna wordt gestreefd naar 10 extra broedkoppels van
roerdomp en een duizendtal extra mannelijke boomkikkers.
Een groot deel van de werken vindt plaats op privaat terrein
en is niet toegankelijk zonder toestemming. Er worden wel
begeleide wandelingen en werfbezoeken georganiseerd en
langs wandelpaden worden infoborden geplaatst.
n

Voor iedereen

Een extra parking, nieuwe wandelpaden en infoborden,
uitkijkposten en webcams zullen de bezoeker nog meer van
het gebied laten ontdekken en genieten. Op twee verschillende plaatsen (domeinen Kiewit en Heidestrand) komen
interactieve tentoonstellingen. Speciaal opgeleide gidsen
zorgen voor unieke wandelingen. Maar ook de projectwebsite
www.3WATER.eu is het bezoeken waard!
n

Omdat het project maatschappelijk zeer relevant is, nl. het
zoeken naar een goede balans tussen de maatschappelijke
belangen ecologie, economie en educatie, zijn er verschillende acties voorzien om dit met u te delen. Deze brochure is er
één van, naast de website en nieuwsbrieven, infokrantjes,
infomomenten en tentoonstellingen, publicaties, conferenties,
een educatief pakket voor scholen en tot slot een spraakmakende videodocumentaire (eind 2013).

Waar speelt het project
3watEr zich af?
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Wat biedt het project
3WATER?
1. De Europees beschermde natuurwaarden in stand
houden en verbeteren. Met name de doelsoorten roerdomp
en boomkikker en een aantal habitattypes zoals natte en
droge heide, natte graslanden en vijvers.
2. De samenwerking tussen private en publieke landeigenaren en organisaties in het gebied vergroten.
3. Werken aan een duurzame streekontwikkeling volgens
een vooruitstrevende Triple E aanpak waarbij Ecologie,
Economie en Educatie evenwichtig in rekening worden
gebracht.
4. Het brede publiek kennis laten maken met de waarde
van het gebied, het project, de samenwerking en het
Europees natuurbeleid (Natura2000)
5. Andere Natura2000-projecten inspireren tot privaatpublieke samenwerking.
6. Het plattelandsgebruik promoten.
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Natuurlijk SamenWerken

1. NATUUR
Natuur is een van de drie centrale thema’s van het project
3WATER. Via terreinacties zal de natuur in het projectgebied verbeterd worden. Maar over welke natuur gaat het? Wat wordt er
verstaan onder verbeteren? Waarom wordt hier naar gestreefd?

2. SAMEN

In het projectgebied, het kerngebied van vijvers in De Wijers,
worden inspanningen geleverd om de roerdomp en de boomkikker in stand te houden en hun populatie uit te breiden.
Deze dieren hebben in dit gebied een laatste toevluchtsoord voor een gezonde populatie in Vlaanderen gevonden.
Daarnaast worden ook de natte en droge heide en vijverherstel
in het gebied aangepakt.

Voor de roerdomp betekent dit meer open, aaneengesloten
vijvers met voldoende riet, voldoende vis van geschikt formaat
helder water en veilige/ongestoorde broedplaatsen. De boomkikker heeft dan weer open, zonnige poelen zonder vis nodig,
met in de nabijheid vochtig grasland met wat struikgewas en/
of bosjes. Voor natte en droge heide is het belangrijk dat ze voldoende open blijven zodat er genoeg licht en warmte binnenvalt en dat bladval tot een minimum wordt herleid.
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Welke diensten levert de natuur?
Dat de natuur- en bosbehoud geld kost en weinig oplevert is een voorbijgestreefde gedachte. Studies en praktijkvoorbeelden tonen aan dat de natuur
een heleboel diensten levert aan mens en maatschappij. Vandaag worden
deze diensten echter nog niet economisch in rekening gebracht.

Welke diensten?
Zo goed als iedereen houdt van de natuur om te sporten of ontspannen
Onmiddellijk contact met de natuur werkt deugdzaam, ontspannend en
verkwikkend. Het contact met de natuur helpt mensen om gezond te blijven
of vlugger te genezen.
De natuur produceert ook grondstoffen, zoals hout, vis, wild, medicinale
planten, zuiver water, biomassa, enz.
Daarnaast vervult de natuur een belangrijke regulerende rol op vlak van plagen
en ziektes, bodemerosie en bodemvruchtbaarheid, water- en luchtzuivering,
bestuiving van tuin- en landbouwgewassen, CO2 opslag, klimaatregulatie en
buffering van de gevolgen van extreme weersomstandigheden.
Natuur geeft ook ruimte aan soorten en genetische diversiteit.
Tot slot levert de natuur nog andere belangrijke diensten: inspiratie en innovatie. Niet alleen op het vlak van kunst en media (schilderkunst, fotografie,
video, …), maar ook op het vlak van nieuwe technologieën, medische of
cosmetische producten.

Niet alleen de private en publieke landeigenaren en organisaties worden samengebracht, maar ook de drie maatschappelijke
pijlers: Economie, Ecologie en Educatie. Dit is de zogenaamde
Triple E aanpak. Deze aanpak zorgt ervoor dat de maatschappij op lange termijn gezond blijft functioneren.
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Het gaat hem echter niet om de roerdomp en de boomkikker
alleen. Als zij het beter stellen, zullen ook een heleboel andere
soorten hiervan profiteren (zoals de Woudaap, de Grote Karekiet, het Porseleinhoen). Soorten staan immers niet los van hun
omgeving. Als je de omgeving verbetert, verbeter je de soort
én omgekeerd. Zeldzame soorten zijn doorgaans kwetsbaarder
en stellen hogere eisen aan de kwaliteit van de natuur. Dat deze
hogere kwaliteit niet alleen de natuur ten goede komt, maar
ook de mens (en maatschappij) wordt steeds vaker aangetoond.

Een ecosysteem is de interactie tussen planten,
dieren en de leefomgeving.

Samenwerking is de basis van het project 3WATER. Private en
publieke landeigenaren en organisaties slaan de handen in
elkaar om de waarden en troeven van het projectgebied te
versterken. Het project is uniek omdat zo’n privaat-publieke
samenwerking niet evident is. Redenen zijn de vaak uiteenlopende belangen, historische conflicten, gebrek aan een goede
communicatie- en werkstructuur, ontwijken van extra lasten en
plichten, enz. Het afstemmen van de verschillende belangen
blijft echter een continu leerproces waarbij educatie een sleutelrol vormt. Maar eens een goed evenwicht is gevonden, is er
plaats voor een goede samenwerking. Samen kom je verder.

www.3WATER.eu

Europa wil voor deze beschermde dieren en planten een geschikt
leefgebied creëren om hen in hun voortbestaan te helpen.
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De economische waarde van natuur.

De Wijers, een woonplaats voor mensen maar ook
voor heel wat zeldzame dier- en plantensoorten.
Een wijer is een oude benaming voor een vijver
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den in de 13de eeuw door veen- en ijzerwinning. Onder
invloed van de toenmalige kloosters (vooral de abdij van Herkenrode) werd viskweek sterk gepromoot en zijn de vijvers in de loop
van de eeuwen uitgebreid tot een complex van honderden aaneengesloten wijers. In dit kerngebied aan vijvers van De Wijers ligt het
Life+ project 3WATER.

Ondanks enkele kleine verbeteringen en de positieve tendensen in bewustwording blijft het uitsterven van soorten aan een sneltempo verdergaan. Natuur
staat onder druk. Als men de keuze moet maken tussen natuur, landbouw of
bouwgrond, delft natuur steeds het onderspit.
Met de achteruitgang van de natuur gaat ook haar dienstverlening achteruit.
Onderzoek wijst uit dat wanneer men de diensten van de natuur zou moeten vervangen door mensgemaakte, technische systemen, de kosten veel hoger zullen oplopen. De natuur blijkt voor deze diensten de beste deal. Enkele
voorbeelden: de stad New York laat haar afvalwater zuiveren door een
groot natuurgebied ipv een zuiveringsstation en spaart daarmee 5,6 miljard
dollar uit. De economische schade door overstromingen in Vlaanderen ligt
veel hoger dan de kost om natuurlijke waterbuffergebieden aan te leggen.
De waarde van de bestuiving door insecten in de land- en tuinbouw in Europa
wordt op 15 miljard euro geschat. Een technisch systeem om dit te vervangen
is vooralsnog ondenkbaar en onbetaalbaar. Als de bestuivende insecten en
in het bijzonder de bijen zouden verdwijnen zou dit een economische en
maatschappelijke catastrofe betekenen.
Dit om aan te geven dat het hoog tijd is om de diensten van de natuur niet
alleen op waarde te schatten maar deze waarde ook in rekening te brengen
bij het maken van keuzes.

De Wijers strekt zich uit over de gemeenten Diepenbeek, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven en
bevat naast zijn enorme biodiversiteit, ook een grote cultuurhistorische
en landschappelijke rijkdom. Bovendien is de Wijers een toeristischrecreatieve regio en heerst er een sterk socio-economische en maatschappelijke dynamiek.
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3. WERKEN

Het derde hoofdelement van het project is ‘werken’. Concrete terreinwerken zoals natuurverbeteringswerken, werken voor een betere recreatie en bezoekersinfrastructuur
en werken aan een betere afstemming tussen ecologische en economisch activiteiten, zoals toerisme, viskweek, landbouw en bosbouw.
Het project verricht ook studiewerk: naar de evolutie van de verschillende doelsoorten en habitattypen in de toekomst, naar de verbetering van de waterkwaliteit in het
gebied, om het beheer beter af te stemmen en te verzekeren, over samenwerking en om de communicatie en het educatieve aanbod in het gebied te verbeteren.
Werken staat in het project ook voor Economie. Het project werkt aan een goede balans tussen de inkomsten en uitgaven voor het gebied. Natuur en bossen beheren
kost geld. Binnen het project wordt gewerkt aan een concreet plan om het beheer van het gebied in balans te brengen met wat het waard is voor mens en maatschappij.
Nieuwe inzichten op het vlak van de economische waarde van ecosysteemdiensten zijn op dit vlak veelbelovend.
Door de samenwerking met het project De Wijers wordt ook gewerkt aan een meer regionale streekontwikkeling.

Disclaimer: De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze brochure ligt bij de auteurs. Het komt niet noodzakelijk overeen met de visie van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele informatie in deze brochure.
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Natura 2000 is een netwerk van door
lidstaten afgebakende beschermde
gebieden verspreid over Europa. Het
gaat om 27.000 gebieden, goed voor
20% van het Europees grondgebied.
Deze gebieden hebben als doel de
Europese diversiteit aan plant- en
diersoorten de ruimte te bieden om
te kunnen blijven voortbestaan. De
lidstaten van de Europese Unie beschouwen dit als rijkdom en erfgoed
en willen dit ook voor komende
generaties veilig stellen. Aan de (juridische) basis van het Natura2000
netwerk liggen 2 richtlijnen: de Vogelrichtlijn uit ’79 en de Habitatrichtlijn uit ’92. In deze beschermde gebieden moeten de nodige maatregelen
genomen worden om de Europese
natuurwaarden in een goede staat
te houden of te brengen. Binnen de
Natura2000 gebieden kunnen alle
menselijke activiteiten gewoon blijven doorgaan zolang zij geen significante negatieve impact hebben op
de beschermde natuur.

Natuur brengt op Ecosysteemdiensten:

