
INFORMATIEAVOND OVER GEPLANDE WERKEN 
IN DAUTEWEYERS OP 31 MEI 

Dat er boomkikkers in Diepenbeek zitten, is vanaf het voorjaar tot in de zomer 
in de Dauteweyers te horen. Dit gekwaak is nog maar in enkele Limburgse ge-
meenten langs de Maaskant en in De Wijers te beluisteren. Ze zijn met uitsterven 
bedreigd en zijn dus ook Europees beschermd.

Daarom willen de gemeente Diepenbeek, Natuurpunt, de Vlaamse Landmaat-
schappij, de provincie Limburg en Europa de boomkikker een duwtje in de rug 
geven door het leefgebied in en rond de vijvers van Dauteweyers te verbeteren. 
Ook aan de wandelaars wordt gedacht.

TOPGEBIED VOOR BOOMKIKKER
De boomkikker is de Limburgse adoptiesoort van Diepenbeek. Bedoeling is de boomkik-
kerpopulatie in de Dauteweyers te versterken en te laten uitbreiden maar hij is wel een 
kieskeurig beestje. Zo wil hij vooral zonbeschenen ruigtes en (braam)struwelen met veel 
grote bladeren om op te zonnen en met veel bloemen en vruchten die insecten aantrek-
ken. Om eitjes af te zetten wil hij ondiepe, snel opwarmende en totaal visloze vijvers en 
poelen met watervegetatie.

De komende jaren wordt in het gebied gewerkt om aan die hoge eisen te voldoen.
Ook privé-eigenaars kunnen hierbij een handje helpen door op hun eigendom poelen, 
braamstruwelen, houtkanten aan te leggen.

WAAR WANDELAARS WELKOM ZIJN
Een gebied als Dauteweyers leent zich uitstekend als wandelgebied voor omwonenden. 
Door de wandelpaden te verbeteren en te voorzien van belevingselementen en informa-
tie over het gebied, wordt dit gebied recreatief opgewaardeerd. Een wandelroute die 
de deelgebieden van Dauteweyers met elkaar verbindt, kan ook opgenomen worden in 
het wandelnetwerk van De Wijers wat ook voor recreanten buiten de regio een meer-
waarde is. 

De komende jaren wordt er in Dauteweyers hard gewerkt. Benieuwd naar wat 
deze werken inhouden en wat je kan doen om onze boomkikker te helpen? 
Kom dan naar de info-avond op woensdag 31 mei 2017 in de voetbalkantine in 
de Wasserijstraat. Aanvang is om 19.30 u. Meest makkelijke is wellicht om die 
avond met de fiets te komen om je nadien vanuit de Wasserijstraat naar de Dau-
teweyers te verplaatsen.

Eerst krijg je in de Wasserijstraat een woordje uitleg en daarna gaan we in groep onder 
begeleiding van een gids op stap in Dauteweyers. Misschien vergasten de boomkikkers 
je wel op een concert? Na afloop wordt nog een drankje aangeboden.

Het college van burgemeester en schepenen.
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HEB JIJ NOG OUDE FOTO’S VAN DE DAUTEWEYERS ?

Dauteweyers is reeds verscheidene eeuwen een vijvergebied. Op de oudst beschikbare landkaarten is het gebied terug te vinden onder de 
benaming Oite Vijvers. Deze vijvers bevonden zich in hetgeen op de Ferrariskaart uit 1769 werd omschreven als “Bruyère de Diepenbeeck”. 
Het open heidelandschap reikte destijds tot aan het Ganzenbroek valt af te lezen op deze kaarten. 

Hoe het er ooit uitzag kunnen we afleiden uit de foto’s van De Maten en het Genkse genomen door de fotograaf Massart rond 1900. Een nat 
en open landschap waarin nauwelijks een boom te bespeuren is. Een andere bron vormen de schilderijen van de Genkse school. Deze schilders 
kwamen naar het Genk of waren actief in Genk en omstreken in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De grootste 
namen van de landschapsschilderkunst zakten destijds af naar Genk. Hun werken kan je onder andere gaan bewonderen in het Emiel Van 
Dorenmuseum in Genk. Je zal versteld staan van de openheid van het landschap tussen Genk en Hasselt.

Spijtig genoeg had Diepenbeek niet zulk een schilderschool. Wel mogen we er van uit gaan dat het Kempens deel van onze gemeente, waarin 
de Dauteweyers zich bevinden, er net zo uit zagen als De Maten. Ze vormden immers één groot aansluitend geheel vermits er van het Albert-
kanaal nog lang geen sprake was. We zijn er echter van overtuigd dat er ook in onze gemeente fotomateriaal beschikbaar moet zijn van het 
einde van de 19de of uit het begin en het midden van de 20ste eeuw, tot pakweg vlak na de tweede wereldoorlog, van Dauteweyers en het 
Kempens Diepenbeek. Hierbij daarom een oproep aan de Diepenbekenaren om oude foto’s van Dauteweyers en bij uitbreiding de heideomge-
ving aan Natuurpunt Diepenbeek te bezorgen.

Deze oude foto’s kunnen helpen om te begrijpen waarom bepaalde dieren- en plantensoorten vandaag nog aanwezig zijn in de 
Dauteweyers. Heb je foto’s, stuur ze dan door naar richard.vuurstaek@telenet.be, of bel 011 32 27 18
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