Regionale Fondsenwerving 2008 Natuurgebieden Oost- en Midden-Brabant
LAAT JE GIFT HET VERSCHIL MAKEN VOOR BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP
EXTRA AANDACHT VOOR GROTE VALLEISYSTEMEN:

DEMER, GETE, VELPE EN HAGELANDSE VALLEI
De achteruitgang van biodiversiteit stoppen is een belangrijke doelstelling.
Binnen Natuurpunt Oost-Brabant en Vlaams-Brabant zijn er niet minder dan een 80-tal gebiedsprojecten
met circa 2500 ha beheerde natuur waar er door een afdeling en een reservatenteam gewerkt wordt
aan de uitbouw van duurzame natuur.
Deze gebieden zijn kerngebieden voor biodiversiteit en getuigen van de bekommernis van vele vrijwilligers voor een leefbare
omgeving. Terwijl de biodiversiteit en het
landschap daarbuiten verder achteruitgaan, komen er door goed beheer in deze
reservaten elk jaar nieuwe soorten bij en
worden er de meest zeldzame soorten en
levensgemeenschappen in stand gehouden als ‘natuur van en voor iedereen’. Ook
naar beleefbaarheid, toegankelijkheid
en sociale functie zijn deze gebieden een
verademing in vergelijking met natuur in
privé-bezit.
Natuurpunt wil overal mensen kansen
geven om zelf mee te werken aan de
uitbouw van een netwerk van natuurgebieden. Betrokkenheid van mensen staat
voorop, ook voor het bijeenbrengen van
de restﬁnanciering. Ondanks de aankoopsubsidiëring blijft er een belangrijke restﬁnanciering van (afhankelijk van het geval
en de ligging) tussen de € 1000 en € 1600
per ha die ten laste komt van de afdeling
en het team.
Voor de kleinere projecten of lopende kleinere aankopen is de restﬁnanciering in regel op te brengen door de afdelingen. Voor
de grotere projecten en aankopen van verschillende hectaren, zeker in dunbevolkte
gebieden, lukt dit nauwelijks en willen we
als Natuurpunt Oost-Brabant een beroep
doen op de regionale solidariteit.

In 2008 kon tot eind september
de oppervlakte van de natuurgebieden in Oost- en MiddenBrabant met circa 125 ha extra
veiliggesteld worden, gespreid
over 33 gebieden. De uitbreidingen in 2008 met meer dan 2 ha
waren in volgorde:
Paddenpoel/Velpevallei
(31 ha, Tienen en Glabbeek,
project 3997),
Aronsthoek en Rummensbos
(19 ha, Geetbets, project nr
9414),
Rozendaalbeekvallei
(18,5 ha, Vissenaken-Tienen,
project 3997),
natuurgebieden in de Demervallei tussen Diest en Werchter met Demerbroeken,
Achter Schoonhoven,
Vorsdonkbroek en Demerbeemden
(7 ha: resp. projecten 9979,
9914, 9915 en 9438),
Zwartenbos
(6,3 ha, Bierbeek, project
3997)
en verder Hagelandse vallei
(Holsbeek, project 9917),
Doysbroek en Getevallei te
Linter en Haachts Broek.

Voor Averbode Bos & Heide speelde de voorbije jaren de
Vlaamse solidariteit. Voor andere projecten konden in het
verleden ook Europese Life-subsidies ingebracht worden
(Demerbroeken, Vorsdonk, Hagelandse Vallei). Het project

Pikhakendonk (Boortmeerbeek), dat ook
een snelle groei kende, werd ondersteund
door een gewaardeerde meerjarensponsoring van Carmi. De Dijlevallei stroomafwaarts Leuven zullen we in 2010 in de
kijker stellen. Voor 2010 is in deze regio
een ‘Walk for Nature’ voorzien. De regionale fondsenwerving 2005 en 2006 was
ten voordele van Aronst Hoek (Geetbets
en Zoutleeuw) en Catselt (Scherpenheuvel-Zichem). In 2007 kon ook nog een
bijzondere en gewaardeerde ondersteuning gevonden worden voor het project
Torfbroek (Kampenhout) en Paddenpoel/
Velpevallei (Tienen en Glabbeek).
De regionale fondsenwerving wil juist
die projecten ondersteunen waar reeds
een aanzienlijke afdelingsbijdrage wordt
geleverd maar die door de schaal, de
omvang en het unieke belang de draagkracht van een individuele afdeling voor
de restﬁnanciering overtreffen.

Daarom richten we dit jaar de aandacht
vooral op de grotere valleisystemen. Bij
deze regionale fondsenwerving vragen
we steun voor de valleicomplexen van de
Demer (met Demerbeemden, Vorsdonk,
Demerbroeken), de Gete (met Aronst
Hoek, Rummensbos, Meertsheuvel), de
Velpevallei en de Hagelandse Vallei.
Vandaar een warme oproep aan alle
lezers van Natuur en Landschap om gul
één van de projecten te ondersteunen.
Op het bijgevoegde inlegblad met overschrijvingsformulier staat een overzicht van alle projecten
binnen Natuurpunt Oost-Brabant, zodat je ook een gift
kan doen voor een ander project. Giften vanaf € 30 geven
recht op een attest voor ﬁscale aftrekbaarheid.

STEUN AANKOOPPROJECTEN IN DE DEMERVALLEI:
Demerbroeken, Achter-Schoonhoven, Vorsdonkbos-Turfputten en Betekomse Beemden
De Demervallei tussen Werchter en Diest vormt een grote
eenheid natuur en is cruciaal voor verschillende zeldzame
landschappen en daaraan gebonden biodiversiteit, zelfs op
Vlaams niveau.
Project nr 9914 Demerbroeken te Scherpenheuvel-Zichem: op
Vlaams niveau uniek en uitgestrekt moerasgebied met overstromingsgraslanden, oude turfvijvers, trilvenen en broekbossen met meer dan 160 ha reservaat.
Project nr 9979 Achter-Schoonhoven te Aarschot: overstromingsgraslanden en veel landschapselementen (houtkanten,
rietkragen, sloten…) langs het enig overgebleven stuk natuurlijk meanderende en vrij overstroombare Demer te Rillaar
en Langdorp. Dit project kon uitgroeien tot meer dan 70 ha
reservaat.
Project nr 9915 Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode-Aarschot:
landschappelijk uiterst afwisselend gebied met kwelgebieden, historisch permanente bossen, turfputten en trilvenen,
orchideeëngraslanden op kletsnatte veengrond, afgewisseld
met droge eikenbosjes en heiderelicten op zandige donken
(rivierduinen). Schatkamer van biodiversiteit. Iedereen die van
orchideeën houdt, kent dit reservaat, waar een 60 ha beheerd
wordt.
Project nr 9438 Betekomse beemden: afwisselend valleigebied
met ruigten, graslanden, beboste donken, oude Demermeanders en jonge valleibossen. Belangrijke doelstelling hier is
natuurlijke bosuitbreiding in een afwisselend landschap. Jong
project waar toch reeds meer dan 20 ha beheerd wordt.

STEUN AANKOOPPROJECT 9917 HAGELANDSE
VALLEI IN HOLSBEEK EN ROTSELAAR
In 2007 stelden we op de Walk for Nature te Holsbeek de Hagelandse Vallei (project 9917 ) in de kijker (zie Natuur en Landschap 2007, nr 2). Hier beheert Natuurpunt meer dan 100 ha
uniek valleisysteem met bloemrijke graslanden vol orchideeën,
met moerassen, ruigten en bossen. Er zijn concrete kansen
voor uitbreiding. In het Kloosterbos wordt gewerkt aan een
grote bosuitbreiding.

STEUN AANKOOPPROJECT 3997 VELPEVALLEI/
PADDENPOEL
55 ha uitbreiding natuurgebied en natuurontwikkeling in de
Velpevallei in 2008!
Velpevallei/Paddenpoel project 3997 heeft je steun nodig om
in de Velpevallei zich verder een mirakel te laten voltrekken:
twee kleinere gebiedjes (Paddenpoel en Rozendaal) in de nog
gave Velpevallei konden via uitbreiding in twee jaar tijd een
sprong maken naar een beheerd natuurreservaat van meer
dan 80 ha groot. Deels gerealiseerd in het kader van de ruilverkaveling maar ook door recente aankopen. Zo kon het natuurgebied Velpevallei-Paddenpoel-Rozendaalbeekvallei in 2008
uitbreiden met een 55 ha. Tezelfdertijd is een grootschalig
vernattingsproject met een doorstroommoeras in de Velpevallei gerealiseerd. Het gebied is nu een complex van unieke
schrale graslanden, ruigere natuur met waterpartijen, moerassen, begraasde moerassige graslanden en ruigten. Er zijn ook
enkele fraaie oude bossen waarrond ingezet zal worden op
ecologische bosuitbreiding en uitbreiding van bosranden en
-zoomen. Zo’n uitbreiding komt er niet vanzelf. Tijdens de Dag
van de natuur op 15 november zullen vele vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om een ecologische bosuitbreiding
te helpen realiseren.

STEUN AANKOOPPROJECT 9414 ARONST HOEK/
RUMMENSBOS IN GETEVALLEI TE GEETBETS
Niets groeit sneller dan de beheerde natuurgebieden in de
Getevallei. Het project Aronst Hoek 9414 te Geetbets kon op 5
jaar tijd tot meer dan 200 ha uitgroeien. Het herbergt overstromingsgraslanden, zo geschikt voor de kwartelkoning. Maar ook
in Meertsheuvel, Klein Vinne, Doysbroek, Viskot en Tiens Broek
wordt een project uitgebouwd om van de Gete een uniek
Vlaams natuurvalleilandschap te maken. Dit is een dunbevolkte streek en onze Natuurpuntwerkers van ter plaatse kunnen
de ondersteuning bij de regionale fondsenwervingscampagne
meer dan gebruiken. Op 16 november wordt er concreet
gewerkt aan ecologische bosuitbreiding door de heraanleg van
het Rummensbos.

Doe vandaag nog een gift op rekeningnr. 293-02120 75-88 van Natuurpunt voor een project naar keuze…
Doe bij elke gift van minstens € 30 een belastingsvoordeel van 40 tot 50%.

Dus natuurgebieden in de
streek helpen aankopen
en minder belastingen betalen!
www.natuurpuntoostbrabant.be
www.natuurpuntoostbrabant.be
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