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Zaterdagnamiddag 15 november 2008
Velpevallei-Paddenpoel te Bunsbeek en Vissenaken: aanzet broekbossen in de vallei
Afspraak: 13u30, einde Broekstraat te Bunsbeek (Glabbeek). 0pgepast gewijzigde locatie: Bunsbeek ipv Meldert

Organisatie: Natuurpunt Velpe-Mene
i.s.m Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
Seintje: natuurpunt@velpe-mene.be
Werkhandschoenen, stevig schoeisel, 
 zo mogelijk spade meebrengen.

Een wonder voltrekt zich in de Velpevallei
De Paddenpoel-Velpevallei en Rozendaalbeekvallei 
zijn schoolvoorbeelden die onze opdracht ‘natuur 
en landschap als hefboom voor een streek’ op het 
veld illustreren. Dit perspectief hebben vele vol-
hardende vrijwilligers steeds voor ogen gehouden 
zowel binnen als buiten de ruilverkaveling Vis-
senaken. Dank zij hen is het gebied uitgegroeid tot 
een natuurgebied van meer dan 75 ha met moe-
rassen, vochtige en minder vochtige graslanden, 
hagen, bosjes. In de Velpevallei is in 2008 ook een 
grootschalig natuurontwikkelingsproject uitge-
voerd waarbij een doorstroommoeras is gecreëerd 
zodat het opstijgende grondwater in het gebied 
gehouden wordt. Velpevallei-Paddenpoel is een 
schatkamer van biodiversiteit in onze streek, met 
in de lente het opwekkende geluid van broedende 
wulpen, roodborsttapuiten, rietgorzen en andere 
moerasvogels zoals de waterral, eendachtigen 
waaronder de zeldzame krakeend en wintertaling, 
en in de winter en het trekseizoen concentraties 
steltlopers, watersnippen en verschillende eenden-
soorten. In de winterperiode is het het leefgebied 
van de zilverreiger. In de bossen broedt de zeld-
zame boomvalk en ook de buizerd. Naast de nieuw 
gecreëerde moerassige vegetaties zijn er de struc-
tuur- en bloemrijke natte schraallanden en ruigten 
met struweelvorming van o.m. meidoorn. De Pad-
denpoel herbergt eveneens een schat aan uiterst 
zeldzame planten zoals blauwe knoop, karwijselie, 
kruipend stalkruid en vele andere. In augustus 
werden twee oude poelen terug hersteld en twee 
nieuwe poelen aangelegd. Dit moet de leefruimte 
voor amfi bieën vergroten. Daarnaast zal op twee 
plaatsen bosuitbreiding plaatsvinden en verster-
king van de bosranden. Er is ook gekozen om dit 
gebied op een verantwoorde wijze te ontsluiten 
voor de wandelaar en natuurgenieter. Met veel 
energie wordt trouwens gewerkt aan de verdere 
uitbouw van het gebied. M.a.w. het wordt voor de 
inwoners van Glabbeek en Tienen een tintelend 
gebied dat kleur geeft aan landschap.

Dag van de natuur: 
bosuitbreiding en afwerking natuurontwikkeling 

Tijdens de Dag van de natuur wordt in het natuurgebied Pad-
denpoel-Velpevallei een groot aantal vrijwilligers ontvangen 
door Natuurpunt Velpe-Mene. Tezamen met de jeugdbewe-
gingen, socio-culturele organisaties en tientallen vrijwilligers 
uit de wijde omgeving werken we aan de versterking van de 
biodiversiteit in de praktijk. Op de Dag van de natuur wordt 
een aanzet gegeven voor bosuitbreiding in de Velpevallei 
te Bunsbeek in de omgeving van het Scholbos en tussen de 
Koestraat en Desselhaegeveld in Vissenaken. Daarnaast wordt 
langs de zuidkant van het Scholbos gewerkt aan de verster-
king van de bosrand. In het verleden had het Scholbos een 
scherpe overgang van bos naar intensief grasland, terwijl voor 
vlinders en vele ongewervelde dieren juist een geleidelijke 
overgang met struwelen en kruidenrijke ruigte aangewezen 
is. Bij de inrichting van het natuurbegrazingsblok Scholbempd 
is langs de zonrijke, zuidgerichte bosrand een strook van 8 
meter over heel de lengte voorzien waar meidoorn, sleedoorn 
en ruigtekruiden de biodiversiteit kunnen versterken. 

Samen werken aan bosuitbreiding en natuurontwikkeling op 
de Dag van de natuur. Men zegge het voort. Ook de jeugdbe-
wegingen en andere socio-culturele verenigingen zijn wel-
kom. Graag een seintje natuurpunt@velpe-mene.be
Doe vandaag nog een gift op rekeningnummer 
293-0212075-88 van Natuurpunt voor projectnr 3997 opdat 
dit sterk gegroeide natuurgebied zich verder kan ontplooien.

Dag van de Natuur  .  .  .  .  .  .  .  .  Velpevallei-Paddenpoel
Zondagnamiddag 16 november 2008
Aanleg Rummensbos te Rummen, Geetbets
Afspraak: van 9u30 tot 12u30, Lutsestraat ter hoogte van brug Grondbeek tussen Grazen en Rummen

Organisatie: Natuurpunt Gete-Velpe
i.s.m Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
Seintje: marc.opdeweerdt@belgacom.be
Werkhandschoenen, stevig schoeisel, 
 zo mogelijk spade meebrengen.
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Een grote eenheid natuur in wording: 
de Getevallei

In de Getevallei tussen Tienen en Geetbets zijn de laatste 
jaren verschillende projecten opgestart: het Tiens Broek 
te Tienen, Het Doysbroek te Linter, de Getebeemden in 
Melkwezer, de Viskot, de Meersheuvel en het Klein Vinne 
in Zoutleeuw, Betserbroek en Aronst Hoek in Geetbets. 
De Getevallei heeft als vallei nog een gaaf karakter met 
grote structuurdiversiteit en hoge landschappelijke en 
ecologische potentialiteit. Het gebied Aronst Hoek is 
dank zij de inzet van het vrijwilligersteam van Natuur-
punt afdeling Gete-Velpe het sterkst groeiend reservaat 
in Vlaanderen en is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een 
reservaat van meer dan 250 ha. Het wordt gekenmerkt 
door overstromingsgraslanden, ruigten, struwelen, moe-
rassen en populierenbossen. In de overstromingsgras-
landen komen zeldzame soorten voor als aardbeiklaver 
en pijptorkruid. Dit is een potentieel broedgebied voor 
de kwartelkoning. Op de fl anken zijn een reeks poelen 
die het leefgebied van de kamsalamander vormen. Voor 
de verdere uitbouw van deze vallei als natuurgebied zul-
len Natuurpunt en de lokale afdelingen in de komende 
periode zeer sterk gaan. 

Ecologische bosuitbreiding en bosaanleg van het 
Rummens Bos

In dit groot project is er ook ruimte voor ecologische 
bosuitbreiding. In de eerste fase zullen we op de Dag 
van de natuur beginnen met de aanleg en uitbouw van 
het Rummensbos te Rummen. Op een gebied van 7,5 ha 
zullen we een 5-tal ha bosuitbreiding realiseren aanslui-
tend op bestaande bossen en 2,5 ha overstromingsgras-
landen behouden als bosgraslanden in een mozaïek met 
het nieuwe bos. Het bosuitbreidingsgebied is gelegen 
ter hoogte van het toponiem Witte Dries te Rummen 
langsheen de Grondbeek. In Haspengouw is het opper-
vlakteaandeel biologische (zeer) waardevolle gebieden 
beperkt. Waardevolle ecotopen komen overwegend voor 
in de beekvalleien of als geïsoleerde eilandjes. Bosarm 
Haspengouw heeft slechts enkele grotere bossen. Het 
overige bosbestand bestaat uit kleine, biologisch waar-
devolle bron- of hellingbosjes of kasteelparken. 

Veel beekvalleien kennen een aaneenschakeling van 
kleinere bosjes.
De bosfragmenten zijn actueel zeer klein en versnipperd. 
Hierdoor treden er veel randeffecten op tengevolge van 
het omliggend landgebruik en is de oppervlakte te klein 
voor het behoud of herstel van de typische bossoorten. 
Door bosuitbreiding streven we naar een aaneengeslo-
ten boscomplex met een logische begrenzing waardoor 
een volwaardig bosecosysteem kan ontstaan en de 
negatieve randeffecten geminimaliseerd worden. Er kan 
hier een belangrijke meerwaarde gegeven worden: gro-
tere bossen hebben een betere draagkracht voor recrea-
tief medegebruik in combinatie met de ontwikkeling van 
belangrijke natuurwaarden.
Door de grote variatie aan bodemtypen (van zware klei-
bodems tot natte zandleembodems) heeft het gebied 
grote potenties voor de ontwikkeling van verschillende 
bosgemeenschappen. Het Rummensbos is ook een 
belangrijke ecologische stapsteen tussen het bospro-
ject rond de Schelfheide en Aronst hoek. De Grondbeek 
heeft een hoge dynamiek, met regelmatig wateroverlast 
tot gevolg. Valleibos kan hieraan verhelpen omdat het 
een belangrijke waterbergingsfunctie heeft. Het be-
plantingsvoorstel bestaat uit es en zwarte els met een 
onderlaag van olm, Gelderse roos en sleedoorn. Rond 
een centrale open plek – die behouden blijft – met gras-
landen van o.m. pijptorkruid langsheen de Grondbeek 
zal er een slingerende bosrand (6 m) worden aangelegd 
met struwelen van mei- en sleedoorn. Andere plaatsen 
worden aansluitend op bestaande bossen beplant met 
es, zwarte els, zomereik en boskers met een onderlaag 
van olm, Gelderse roos en sleedoorn en behoud van een 
reeks open plekken.

Samen werken aan bosuitbreiding op de Dag van de 
natuur. Men zegge het voort. Ook de jeugdbewegingen 
en andere socio-culturele verenigingen zijn welkom. 
Graag een seintje: marc.opdeweerdt@belgacom.net
Doe vandaag nog een gift op rekeningnummer 
293-0212075-88 van Natuurpunt voor projectnr 9414 
opdat het wonder van deze grote eenheid natuur in 
wording zich verder kan voltrekken.

Steeds meer jeugdverenigingen nemen deel aan de Dag van de natuur. 
Hier Koebos (Lubbeek-Bierbeek) 2007. Foto Katrijn Vanden Driessche

Zowel in de Velpevallei als in de Getevallei wordt door Natuurpunt een grootschalig natuurgebied uitgebouwd met een mozaïek 
van landschapstypen waarin naast moerassen, structuurrijke graslanden ook ruimte is voor ecologische bosuitbreiding.

Zowel in de Velpevallei als in de Getevallei wordt door Natuurpunt een grootschalig natuurgebied uitgebouwd met een mozaïek 
DAG VAN DE NATUUR MET FOCUS OP HET BOS…


