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Onrust
Het ontginningsgebied Hof Ter Duyst in Ninove 
ontstond als lokaal bevoorradingspunt voor de 
steenbakkerij Hove. De ringoven van 1946 bakt 
nog steeds handgevormde stenen en maatwerk. 
In de loop der jaren verloren de leemputten 
hun lokaal karakter: het leem werd getrans-
porteerd naar steenbakkerijen in heel België. 
De huidige leemputten ontstonden grotendeels 
tijdens intensieve ontginningscampagnes in de 
jaren '80 en '90. Later keerde de rust terug in 
het gebied. Op de bodem van de putten wordt 
aan kleinschalige landbouw gedaan en ook de 
natuur krijgt kansen door spontane verbossing, 
gedeeltelijke aanplanting en verwildering.
Maar daar kwam verandering in na de goed-
keuring van het PRUP afbakening kleinstedelijk 
gebied Ninove, eind 2012. De nabestemming 
werd gewijzigd van landbouw naar randste-
delijk recreatief groengebied. Op zich geen 
probleem, maar na het openbaar onderzoek 
werd op basis van een bezwaar plotsklaps het 
verbod op opvullen van de putten opgeheven. 
Dit leidde tot een vernieuwde interesse van de 
ontginner in het gebied. Een eerste aanvraag 
werd ingediend in 2015, waarbij alle trans-
port via het Galgenveld en de Groenstraat/
Lebekestraat zou verlopen. De aanvraag 
bestond zowel uit ontginning, volledige opvul-
ling van de putten en bebossing. Dankzij 
protest en een weigering van de stedenbouw-
kundige vergunning door het stadsbestuur, 
werd dit tracé opgeborgen. Vorige zomer werd 
een nieuwe aanvraag ingediend, met een 
nieuw tracé. Dit tracé omvat een speciaal aan 
te leggen weg door een hoogstamboomgaard, 

over een buurtweg, een akker en een zeer 
waardevolle houtkant die na meer dan één 
kilometer aantakt op de Denderhoutembaan.

Kwetsbaar
Natuurpunt Ninove verzet zich al jaren tegen 
een verdere aantasting van dit gebied. De 
Diepe Straten, een holle weg die sinds 1994 
geklasseerd is als beschermd landschap, is 
zeer kwetsbaar. Het ontginningsgebied grenst 
aan deze holle weg. Afgraven tot op 10 m van 
deze weg en tot 10 m diep heeft ongetwijfeld 
een negatieve invloed, en niet alleen op het 
beschermd landschap. Toch heeft de aanvrager 
de negatieve impact op mens en milieu stee-
vast genegeerd en geminimaliseerd.
De leemputten teruggeven aan de natuur biedt 
veel meer kansen dan het opvullen van het 
terrein met inferieure gronden. Opgehoogde 
terreinen zijn vaak nog decennia lang instabiel 

        In de put
  Waarom we leemputten laten 
      voor de natuur
Leemputten blijven na ontginning vaak achter als littekens in het landschap. Het is 
een menselijk waanidee om die putten te moeten “herstellen”. Maar is zo’n herstelling 
wel mogelijk? En is ze wenselijk? Eén ding is duidelijk: de tijd heelt de wonden van het 
landschap. Na een ontginning laat je de natuur maar beter zijn gang gaan. Je zal er 
van versteld staan hoeveel dier- en plantensoorten je er ziet schitteren. Het Ninoofse 
ontginningsgebied Hof Ter Duyst ontsnapte onlangs aan een nieuwe ontginning en 
opvulling. Het werd een zoveelste signaal om de putten te blijven beschermen.

		De geelgors: binnenkort opnieuw present?
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en moeilijk om terug te geven aan wandelaars 
en zachte recreanten. Bovendien is in derge-
lijke systemen de waterhuishouding van het 
opgehoogde terrein verstoord. De aangevulde 
grond werkt als een percolator en het is niet 
eenvoudig om natuur te laten ontwikkelen op 
zo’n onvoorspelbaar terrein.

Soorten in de put
Een ontgonnen put daarentegen, biedt heel 
wat kansen voor zeldzame en hoogwaardige 
natuur. Steile zongeoriënteerde wanden met 
veel blote aarde zijn een aantrekkingspool 
voor solitaire wespen, bijtjes en tal van andere 
warmte minnende soorten. Het ontbreken van 
een strooisellaag biedt kansen aan planten die 
de concurrentie van onze vruchtbare gronden 
niet aankunnen en profiteren van het blote, 
vaak kalkrijke leem. Duizendguldenkruid, 
knoopkruid, margriet, duizendblad en andere 
maken van het terrein vaak snel een bloem-
rijke omgeving die in de zomer in interactie 
gaat met de insectenwanden. Vaak zijn het op 
zulke terreinen dat verrassingen opduiken, 
zoals de in Vlaanderen zeer zeldzame bijenor-
chis. Op de noordelijk gerichte hellingen kan 
de vegetatiesuccessie sneller zijn gang gaan 
en de wilgen die er als pionier opduiken, zijn 
een welgekomen bron van nectar in het voor-
jaar. Ondiepe waterdelen die snel opwarmen, 
worden ingenomen door pioniersoorten zoals 

de kleurrijke alpenwatersalamander, de zeld-
zamer wordende groene kikker, spinnende 
watertorren, tengere waterjuffer en de plat-
buik. En waarom zou er ook eens geen zeld-
zame glassnijder opduiken in onze regio?

Ode aan de traagheid
De natuur in en rond waterplassen met een 
minerale bodem kan vaak spectaculair zijn. 
In West-Europa heeft ze de tendens om op 
langere termijn te verlanden en spontaan te 
evolueren naar een inheems goed ontwikkeld 
loofbos. Van open plas en blote leemgrond 
naar bos is een zeer traag, maar bijzonder 
boeiend proces dat in elk stadium kansen 
biedt aan nieuwe soorten. Dergelijke terreinen 
laten ook de natuur in de omliggende akkers 
opnieuw opveren: soorten als leeuwerik en 
grauwe gors vinden in de winter nog voedsel 
rondom de putten, waardoor de kansen groter 
worden dat ze ook in de zomer bij ons blijven. 
Dit is dus een pleidooi om de ontwikkeling van 
leemputten grotendeels aan de natuur over te 
laten.

Geldgewin
De putten teruggeven aan de natuur, is niet naar 
de zin van wie enkel geldgewin ziet. Naast winst-
bejag bestaat er geen enkele reden waarom de 
putten in Hof Ter Duyst zouden moeten opgevuld 
worden. Nu eerst alle bomen kappen, de putten 

		Landbouw en natuur in Hof Ter Duyst
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ontginnen, ze daarna weer opvullen en dan een 
bos aanleggen is schadelijk en niet noodzakelijk. 
Ook bij de realisatie van het bos kunnen ernstige 
vraagtekens worden geplaatst. De boomkeuze is 
verre van ideaal, de aanplant zou gebeuren in 4 
blokken met telkens één boomsoort. Bijkomend 
wil de aanvrager maar 3 van de 10 ha openstel-
len voor het publiek. Wat de recreatieve functie 
van de andere 7 ha zal zijn, is onbekend.
Dit gebied kan perfect een recreatiegebied met 
natuur worden zonder de putten op te vullen. 
Dan is het bijhorende transport niet nodig. Een 
win-win voor de omwonenden, recreanten en 
de natuur. Het is duidelijk dat dit megalomaan 
project de draagkracht van het gebied ver over-
schrijdt.

Putten voor iedereen
Een aantal buurtbewoners en ook leden van 
Natuurpunt bundelden de krachten en gaven 
zo heel wat ruchtbaarheid aan het project. Dat 
project leidde dan ook tot fel protest. Toen de 
aanvrager de bui voelde hangen, besliste hij 
om niet te wachten tot de vergunning werd 
geweigerd, maar trok hij ze zelf in. Zo keert de 
rust in het gebied toch weer (even) terug.
Wat nu? Natuurpunt is een hevig pleitbezorger 
om een nabestemming natuur met weinig mid-
delen te realiseren. Maak een aantal gevaar-
lijke loodrechte hellingen veilig voor spelende 
kinderen, voorzie op een goed gekozen plaats 
één rechte wand die je omheint en waar je een 

ijsvogel- en oeverzwaluwwand in stand houdt, 
plant (als je al iets aanplant) wat streekeigen 
wilgensoorten aan op de noord georiënteerde 
hellingen en beheer enkel de zuidhellingen 
wat meer, door ze open te houden, samen met 
minstens een deel van de plassen. Zon in water 
is altijd een natuurvoltreffer. Zorg dat mensen 
langs het gebied kunnen wandelen en kinde-
ren er veilig spelen. Economisch, ecologisch en 
sociaal is dat de beste oplossing.

In actie schieten
Natuurpunt Ninove roept daarom het stadsbe-
stuur op om werk te maken van de realisatie 
van dit gebied. Vijf jaar na de goedkeuring van 
de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Ninove, is in het kader inzake natuur en groen 
zeer weinig gerealiseerd. Ook het uitwerken en 
uitvoeren van een beheerplan voor de Diepe 
Straten is noodzakelijk om de natuurwaarde 
ervan te verbeteren. Uiteraard is Natuurpunt 
bereid om op een constructieve manier mee te 
werken aan de kwalitatieve invulling van dit 
prachtige open koutergebied. De definitieve 
terugkeer van de geelgors behoort ongetwijfeld 
tot de belangrijkste natuurobjectieven en zou 
een grote stap voorwaarts betekenen.

Meer weten over de Diepe Straten? Ga naar 
www.reddediepestraten.be

Wouter Mertens
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