
ALPY vzw - Alpen  en Pyreneeën,  Ontdekken  en Ondersteunen

Verzonken Dorpen: Verleden en Toekomst 

Situatieschets
In de 20ste eeuw werden in onze Europese gebergten ver-
schillende stuwdammen aangelegd,  die  intussen hun nut 
bewezen hebben. Maar de totale kost die deze construc-
ties meebrengt werd nog nooit in kaart gebracht. Hoeveel 
personen kwamen zonder huis te zitten en op welke ma-
nier? Sommigen zagen hun huis verdwijnen onder het wa-
ter, anderen werden hun huis uitgejaagd zodat bulldozers 
ze met de grond gelijk konden maken. Totale dorpen wer-
den  overspoeld,  afgebroken  of  verlaten.  De  architectuur 
en de tradities van de dorpen gingen verloren en hechte 
gemeenschappen  werden  uit  elkaar  gehaald  om  elders 
een nieuw leven te  herbeginnen.  Een  gedwongen keuze 
zonder de mogelijkheid om terug te keren. 
Samen  met  de  huizen verdwenen  ook  hectaren  bossen, 
velden,  weiden en akkers onder water.  Het  natuurlijk  re-
gime van de rivieren veranderde en de biodiversiteit  ver-
dween. Een groot aantal plantensoorten, bomen en dieren 
zijn met uitsterven bedreigd. De artificiële stijging van het 
water  aan het  begin van de zomer zijn negatief  voor  de 
kiemende  vegetatie  en  broedplaatsen  van  vogels  op  de 
oevers,  en de uitstoot  van grote hoeveelheden bezinksel 
tijdens operaties om de stuwdam te kuisen heeft grote ge-
volgen voor de visfauna en waterkwaliteit. 
Wanneer we de ecologische aspecten, het verlies van een 
historisch-artistiek patrimonium en het menselijk leed op-
tellen is het duidelijk dat stuwdammen niet alleen tot ont-
wikkeling en vooruitgang leiden, maar dat er serieuze pro-
blemen mee gepaard gaan. 

Doelstelling
ALPY vzw wil 
− het cultureel verlies ten gevolge van de bestaande stuw-
dammen beperken 
− het  leed van de slachtoffers  en  hun nabestaanden  er-
kennen en verzachten
− een duurzaam en participatief beleid voor de bouw van 
stuwdammen in de toekomst ondersteunen 

Resultaten
− Een publicatie over  de geschiedenis van de verzonken 
dorpen en hun bewoners zodat we het historisch patrimo-
nium kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties 
–  Een forum waar de sociale gevolgen van de stuwdam-
men worden weergegeven
–  Debatten,  voordrachten,  filmavonden  en  tentoonstellin-
gen over de verzonken of door stuwdam bedreigde dorpen

http://alpyvzw.wordpress.com
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