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De Laakvallei
Situering



De Laakvallei
Kenmerken
• Relatief onaangetaste rivier

• Natuurlijke structuurkenmerken

• Nauw verbonden met de Demervallei

• In stedelijke gebied en open cultuurlandschap

• Overstromingsrisico vanuit de Dijle

• Sterke potentie inzake biodiversiteit

• Maar: gebrek aan basisdebiet



De Laakvallei
Potenties
• Herstel van een typische traagstromende laaglandrivier

• Groen-blauw verbindingselement tussen twee Sigmagebieden

• Versterken waterveiligheid en natuurlijkheid in de regio, complementair 
aan Sigma

• Herstel populaties Europees beschermde soorten (bever, modderkruiper, 
bittervoorn…)

• Water in de stad (cf. Demer door Diest)

• Versterken (groene) stedelijke ontwikkeling in Aarschot

• Bevestigd door de Laak mee op te nemen in een geïntegreerde visie voor 
Demer EN Laak

• Bevestigd door het opnemen van het integraal project De Laak (onderdeel 
van aandachtgebied Dijle V) als actie in het SGBP



De Laakvallei
Potenties – stedelijke ontwikkeling
• Laak als groen-blauw lint doorheen de stad

• Versterking recreatieve ontsluiting

• Basis voor vervolgprojecten (hemelwaterbuffering, versterking 
groen in de stad, verhogen woonkwaliteit…)

• Educatief aspect (scholen, stedelijk museum…)



De Laakvallei
Potenties – complementariteit aan Sigma
• Herstel basisdebiet ter hoogte van Aarschot

• (Semi -) natuurlijke overstort in Betekom

• Habitatrichtlijngebied Vorsdonkbos - Amerbeemd

• Aanduiding als reservegebied



De Laakvallei
Potenties – landschapsherstel + waterberging
• Gedragen landschapsbeeld grensgebied Werchter – Tremelo

• Hoofdzakelijk afweging landbouw – natuur (met inbegrip van recreatieve 
ontsluiting via trage wegen)

• Maakt gerichte projectwerking mogelijk (beheersovereenkomst ↔ 
natuurherstel) 

• Creëert op zijn beurt kansen om waterberging in de Laakvallei te 
optimaliseren



De Laakvallei

Potenties – vertaald in gebiedsvisie, aansluitend bij 
deze voor de Demervallei
Op basis van de verschillende doelstellingen, per deelgebied, kan er 
zeer doelgericht en projectmatig gewerkt worden
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