
Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 - P508174
v.u

.: 
H

ug
o 

Ab
ts

 • 
Le

uv
en

se
st

ra
at

 6
 • 

30
10

 L
eu

ve
n

april, mei, juni 2014  
driemaandelijks tijdschrift • 2

De Groene Vallei
Natuurpark Midden-Brabant

zondag 8 juni 2014



N&L in actie

Natuur en landschap meer dan ooit actueel. 
Natuurpunt Oost-Brabant springlevend.

In een boeiend en onderbouwd betoog illustreerde Luc Vervoort 
aan de hand van cijfers dat zonder de beheerde Natuur.gebieden 
zeer veel soorten uit het Hageland verdwenen zouden zijn, en dat 
vele gebieden die vroeger volledig ontoegankelijk waren door de 
inzet van Natuurpunt nu ‘Natuur voor Iedereen’ zijn.

In Binkom werd een spetterend werkjaar afgesloten waar we 
als beweging op vele plaatsen met nieuwe energie natuur en 
landschap op de maatschappelijke agenda konden zetten, geholpen 
door de campagne ‘Beheerde Natuur.gebieden, hefboom voor 
koestersoorten en biodiversiteit’ en de opstart van een NPOB-
Werkgroep Natuur en Erfgoed. 

En we werken op hetzelfde elan verder in 2014
Aan deze campagne worden ook in 2014 ongeveer 25 
focusactiviteiten en 
erfgoedfocusactiviteiten 
gekoppeld. Tot nu was de 
opkomst overweldigend. Zo 
bv. op zondag 27 april: in de 
voormiddag een topactviteit 
met Toyota Diest waar een 
bijenhotel ingehuldigd werd, 
in de namiddag de voorstelling 
van de NPOB-Werkgroep 
Natuur en Erfgoed in de 
Halle van Zoutleeuw n.a.v. 

Een spetterende Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant op 22 
februari in de kerk van Binkom kan een mijlpaal genoemd worden. 
Meer dan 125 aanwezigen vierden het 9000ste lid van Natuurpunt 
binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant. Na 
enkele jaren van lichte groei kon in 2013 weer een forse sprong 
voorwaarts gerealiseerd worden. Onze regionale vereniging voor 
Natuur en Landschap in Oost-Brabant is springlevend en actief in 
elke gemeente. Meer zelfs, in vele van de Hagelandse gemeenten 
hoort Natuurpunt bij de meest actieve verenigingen. In meerdere 
gemeenten in Oost-Brabant is ca. 6% van de gezinnen lid. De kaap 
van 10 000 leden komt nu echt in het bereik, zeker als we met z’n 
allen hieraan werken: binnen de afdelingen goede contacten met 
de leden onderhouden, niet-hernieuwers bezoeken en aanspreken, 
mensen uitnodigen om lid te worden. Maar ook leden kunnen 
kennissen en geïnteresseerden overtuigen om lid te worden. Enkel 
met een breed draagvlak zullen we de overheid kunnen bewegen 
om een beleid voor biodiversiteit, milieu, natuur en landschap te 
voeren. Dat afdelingen daarin het verschil kunnen maken, werd 
bewezen door Natuurpunt Lubbeek waar de kaap van 400 leden 
ruim werd overschreden. 

Binnen Natuurpunt Oost-Brabant wordt de beweging intussen 
in belangrijke mate ook door vrouwen getrokken. Van de 
22 afdelingen en kernen hebben er niet minder dan 11 een 
vrouwelijke voorzitter. Ook dit is een markante ontwikkeling.
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CONTACT
Raad van Bestuur
Voorzitter 

Hugo Abts, natuurpunt@velpe-mene.be, 016 73 30 23
Secretaris 

Jan Van den Bergh, jan.vandenbergh@natuurpunt.be,  
 016 57 05 73

Penningmeester 
Frans Dhaenens, frans.dhaenens@telenet.be, 015 61 79 61

Leden 
Benny L’Homme, bennylhomme@hotmail.com, 0486 02 06 27 
Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be, 016 60 61 62 
Bruno Wallyn, bruno.wallyn@skynet.be, 016 52 00 55 

Natuur en Landschap  
is het ledenblad van Natuurpunt Oost-Brabant en  
verschijnt vier maal per jaar.

Natuurpunt Oost-Brabant, de onafhankelijke natuur- en mi-
lieuvereniging voor Oost- en Midden-Brabant, is geassocieerd 
met Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in 
Vlaanderen en is actief lid van de Vlaamse milieukoepel Bond 
Beter Leefmilieu.  
Natuurpunt Oost-Brabant overkoepelt tevens de Oost- en 
Midden-Brabantse afdelingen van Natuurpunt.

Natuurpunt Oost-Brabant is telefonisch tussen 9u00 en 
16u00 te bereiken op het verenigingssecretariaat,  
Leuvensestraat 6, 3010 Kessel-Lo:  
Christine Daenen: 016 25 25 19,
Luc Nagels: 016 25 25 93, 
Email: npob@natuurpunt.be, 
website: www.natuurpuntoostbrabant.be
 
Je kan ook alle werkdagen op ons secretariaat zelf terecht 
tijdens de kantooruren. Het documentatiecentrum is dan 
eveneens toegankelijk.

Voor alle betalingen die niets met lidmaatschappen of 
giften voor reservaten hebben te maken, gebruik je rekening-
nummer van Natuurpunt Oost-Brabant  
IBAN BE82 0010 7622 1868 - BIC GEBABEBB.

Filip Meyermans, filip.meyermans@worldonline.be, 013 78 00 43 
Luc Vervoort, luc.vervoort@natuurpunt.be, 016 23 08 00 
Marc Op de Weerdt, m.opdeweerdt@gmail.com, 011 58 12 01 
Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com, 016 46 04 78 
Nicole Smeyers, nsmeyers@skynet.be, 011 31 13 23, 0497 43 40 87 
Roel Baets, baets.roel@skynet.be, 013 32 79 49 
Saskia van den Berg, berglinden-av@qsources.be, 0478 96 01 71 
Yves Vanden Bosch, yves.vanden.bosch@skynet.be, 0478 50 90 06 
Zeger Debyser, zeger.debyser@med.kuleuven.be, 016 33 21 83 

Lid worden van Natuurpunt Oost-Brabant kost € 24 
voor een nationaal lidmaatschap, waarvoor je naast dit 
ledenblad ook het kleurrijke natuurmagazine NATUUR.
blad ontvangt.
Overschrijven op rekeningnr. IBAN BE17 2300 0442 3321 
van Natuurpunt. Alle briefwisseling inzake leden en 
adreswijzigingen richt je aan Natuurpunt,  
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, tel. 015 29 72 20,  
fax 015 42 49 21.

Giften voor het reservatenfonds: rekeningnummer  
IBAN BE56 2930 2120 7588 - BIC GEBABEBB. Voor giften 
vanaf € 40 (los van lidgeld) krijg je een fiscaal attest.

Legaten. Geregeld besluiten mensen om een legaat 
op te nemen in hun testament. Voor legaten aan een vzw 
zoals Natuurpunt Oost-Brabant voorziet de wetgever erfe-
nisrechten van slechts 8,8%. Zo weet je dat jouw schenking 
bijna volledig ten goede komt aan onze vereniging. Over-
weeg je ook om die stap te zetten en onze vereniging te 
begunstigen, dan raden wij je aan een notaris te raadple-
gen. Die kan je exact meedelen hoe je te werk moet gaan 
en welke formule best bij jou past. Voor informatie kan je 
ook terecht op ons secretariaat (016 25 25 19).

Redactie-adres: Natuurpunt Oost-Brabant,  
Leuvensestraat 6, 3010 Kessel-Lo 
Redactieverantwoordelijken:  
Margriet Vos en Christine Daenen

Contactpersonen van de afdelingen
Aarschot: Linda Scheerens, linda.ronny@skynet.be,  

 016 56 35 99
Begijnendijk: Koen Baert, pietkoen@hotmail.com,  

 0473 66 06 12
Bekkevoort: Roel Baets, natuurpuntbekkevoort@skynet.be,  

 013 32 79 49
Boortmeerbeek: Tom Meulemans,  

 meulemans.tom@gmail.com, 0496 91 72 84
Diest: Saskia van den Berg, berglinden@qsources.be,  

 0478 96 01 71
Gete-Velpe (Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw): Nicole Smeyers,  

 nsmeyers@skynet.be, 011 31 13 23, 0497 43 40 87
Haacht: Catherine Beddeleem,  

 catherine.beddeleem@pandora.be, 015 51 39 91
Herent: Patrick Luyten, patrick.luyten@pandora.be, 0495 59 85 33
Holsbeek: Guy Verrijdt, gverrijdt@gmail.com, 016 29 70 83
Kampenhout: Eric Verstraeten,  

 eric.verstraeten5@telenet.be, 016 65 77 07
Kortenberg: Ewoud L’Amiral,  

 ewoud.lamiral@natuurpunt.be, 0476 26 16 34
Landen: Eddy Parent, natuurpunt.landen@gmail.com,  

011 88 26 70
Leuven: Yves Vanden Bosch, yves.vanden.bosch@skynet.be,  

 0478 50 90 06

Linter: Ronny Huybrechts, huybrechts.ronny@telenet.be,
  011 78 30 47
Lubbeek: Benny L’Homme, info@natuurpuntlubbeek.be,  

 0486 02 06 27
Rotselaar: Veerle Vervoort,  

 vervoort.veerle@gmail.com, 016 30 92 95
Scherpenheuvel-Zichem: Daniël Wouters,  

 wouters.df@gmail.com, 013 77 71 56
Tielt-Winge: Erik Van De Plas,  

 natuurpunt-tielt-winge@hotmail.com
Tremelo: Mieke Van Loo,  

 mieke.van.loo@gmail.com, 016 43 80 40
Velpe-Mene (Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Tienen):  

 Hugo Abts, natuurpunt@velpe-mene.be,  
 016 73 30 23

Voer-IJse-Lane: Mark Van Roy,  
mark.van.roy@pandora.be, 02 767 28 36

Zaventem: Danny Blockmans, 02 757 90 16
Hyla Vlaams-Brabant, amfibieën- en reptielenwerkgroep:  

 Mark Lehouck, mark.lehouck@telenet.be,  
 016 44 49 36

Vogelwerkgroep Oost-Brabant: Marcel Jonckers,  
 marcel.jonckers2@telenet.be, 016 81 87 87
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Foto’s boven: viering 9000ste lid op de AV te Binkom. Foto onder links: Luc Vervoort, professioneel medewerker Natuurpunt, Biodiversiteit in het Hageland en hoe de 
beheerde Natuur.gebieden het verschil maken. Pleidooi voor de versterking van het reservatenbeheer. Foto onder rechts: van de 28 afdelingen of kernen hebben er 
11 een vrouwelijke voorzitter. Foto’s Rik Derveaux en Gerda Van Hoovels



N&L in actie

de presentatie van de studie rond Het Bolwerk en dit met meer 
dan 100 deelnemers, en in Lubbeek een dagactiviteit met een 
symposium, de hernieuwing van het Charter voor de Biodiversiteit 
en meer dan 500 deelnemers aan ‘Vogels in Lubbeekse nesten’. 
Door een werkgroep in Midden-Brabant wordt gewerkt aan een 
ander project van natuur dicht bij de mensen: het project Groene 
Vallei Midden-Brabant. Dit project zal trouwens voorgesteld 
worden op de komende Walk for Nature van 8 juni.

Hugo Abts
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant

Regionale Vereniging  
voor Natuur en Landschap

natuurverwevingsgebieden. In het decreet van 1997 en in de 
Ruimtebalans van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
werd naast 125 000 ha Grote Eenheden Natuur (GEN) in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk VEN) ook de uitbouw van 150 000 
ha Natuurverwevingsgebied voorzien waaronder 80 000 ha 
natuurverweving met landbouwgebied. Hier is spijtig genoeg 
niets, of bijna niets van in huis gekomen. Nochtans, indien we 
in het kader van een integraal waterbeleid en in het kader van 
klimaatbuffering ruimte zullen moeten geven aan onze rivieren 
en ruimte voor water en natuur in onze valleien, dan moet 
er dringend werk gemaakt worden van de invulling van deze 
natuurverwevingsgebieden.
Uit een recente enquête van Natuurpunt bleek hoezeer Vlaanderen 
nood heeft aan natuur dicht bij de mensen. Natuur als een 
baken voor biodiversiteit maar ook als een plaats van beleving 
en verhoging van de levenskwaliteit. Natuur als een factor van 
gezondheid en ontspanning. Natuur als iets dat kleur geeft aan 
een leefomgeving en in het leven van mensen. Natuur als een 
plaats dicht bij huis waar kinderen nog kunnen ontdekken en zich 
verwonderen.  

Dat is de essentie van onze campagne: Beheerde Natuur.gebieden 
als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit. In de deze 
campagne willen we in elke gemeente tonen hoe door goed beheer 
resultaten kunnen geboekt worden op vlak van biodiversiteit en 
koestersoorten en hoe natuur een kans is voor de omgeving. Met 
deze campagne willen we het natuur- en landschapsbeleid op de 
agenda zetten in elke gemeente o.m. door de reactivering van 
de gemeentelijke Charters voor de Biodiversiteit. 24 gemeenten 
ondertekenden in de periode 2008-2011 zo’n charter. Bij de 
installatie van de nieuwe colleges en bij het opmaken van de 
meerjarenbeleidsplanning brachten de Natuurpunt-afdelingen dit 
charter terug onder de aandacht in de verschillende gemeenten 
van Oost-Brabant. Lubbeek ondertekende op 27 april als eerste de 
hernieuwing van het charter. Ook voor andere gemeenten kan dit 
een voorbeeld en een belangrijke impuls betekenen.

Een nieuw natuurdecreet, grote uitdagingen 
De uitdaging voor de komende periode zal zijn om het Natuurpunt-
model overeind te houden en zelfs te versterken: het van onderuit 
uitbouwen van natuurgebieden dichtbij, samen met en door de 
burgers. Bij de wijziging van het decreet op het natuurbehoud 
werd aanvankelijk louter ingezet op de Europese natuur. Het 
gevaar was reëel dat het beleid zich zou beperken tot enkel deze 
gebieden. Ondertussen zijn er bijstellingen en openingen gemaakt 
om ook de regionale natuur te beschermen. Toch zullen we nog 
zeer waakzaam moeten zijn bij de uitvoeringsbesluiten en de 
invulling op het terrein. Vlaanderen moet opteren voor een breed 
Vlaams biodiversiteitsbeleid waarin naast de Europese natuur 
ook de overige natuurgebieden en de natuurwaarden in het hele 
landschap, in stad en dorp aan bod komen. 

Het is duidelijk dat naast de verhoogde inzet om natuurgebieden 
duurzaam te beheren in functie van de biodiversiteit 
ook werk moet gemaakt worden van de uitbouw van de 

Onze Focusactiviteiten met accent op de koesterburen kennen een grote 
toeloop. Foto Luc Nagels
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Wegdromen in de Groene Vallei…
 
De Groene Vallei vormt een groene oase in het drukbevolkte 
gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen, een nog ongerept 
landschap. Het is een groot en divers gebied waar moerassen, 
bossen, graslanden, struwelen en landbouwterreinen afgewisseld 
worden met weidse vergezichten. 

Dwalen tussen orchideeën
De Groene Vallei is als Habitatrichlijngebied 1500 ha groot 
en maakt deel uitmaakt van het Europees ecologisch Natura 
2000-netwerk, waartoe slechts een 30-tal gebieden in 
Vlaanderen behoren. Natuurpunt beheert reeds meer dan 430 
ha topnatuur in De Groene Vallei. Het gebied is van belang 
voor 12 Europese habitattypes en 14 Europese soorten. Voor 
Vlaanderen ligt bijvoorbeeld het streefcijfer voor kwaliteitsvol 
blauwgrasland rond de 50 ha. Tien hectare daarvan moeten in 
Silsombos worden gerealiseerd.

De flora behoort dus tot de Europese top en vele 
van de planten komen nog maar op enkele plaatsen 
in Vlaanderen voor of zelfs alleen nog hier. Door de 
aanwezigheid van kwel (opstuwend grondwater) 
vind je er vochtige tot natte gronden op een bodem 
die op heel wat plaatsen kalk bevat. Deze kalkrijke 
drassige graslanden herbergen tal van zeldzame 
soorten met in het bijzonder de orchideeën die er 
dankzij het natuurbeheer nog welig groeien. 

Laat je betoveren door vergeten erfgoed 
De fauna spreekt tot de verbeelding: nachtegaal, 
blauwborst, houtsnip, havik, ijsvogel, ree, vos, 
hermelijn, libellen, vlinders,… De natuur is hier 
verweven met cultuur en geschiedenis. 
Op verschillende plekken langs wandelwegen heb 
je authentieke dorpsgezichten. Een mysterieus 
Mariabeeld deed de legende van de Zwarte 
Madam ontstaan. De Stenen Goot, een unieke 
constructie die het water van de ene waterloop 

Werk mee aan
de Groene Vallei  

‘Natuurpark Midden-Brabant’
over de andere moet leiden, de verschillende molens, kastelen 
en oude gebouwen maken het gebied Midden-Brabant extra 
aantrekkelijk.

Een wildernisgevoel
De Groene Vallei biedt met andere woorden schitterende 
mogelijkheden voor wandelaars en iedereen die van de natuur 
wil genieten. Stel je voor: een wandeling door moerassen en 
bossen, wandelen op houten plankenpaden die zich langs 
bomen, stronken, vijvers en grachten slingeren … In De Groene 
Vallei krijg je hier en daar een echt gevoel van wildernis. Hier 
willen we plaats bieden aan natuur en beleving, aan mensen, 
dieren en planten.
Op dit ogenblik liggen er in de regio al veel natuurgebieden. De 
Groene Vallei kan uitgroeien tot het groene, kloppende hart van 
Vlaanderen. Om die droom te realiseren zoeken we partners. 

Walk for Nature 2014 
 Wandelen voor meer Biodiversiteit

Reactivering Charter voor Biodiversiteit met als eerste gemeente Lubbeek.  
We hopen dat nog vele gemeenten zullen volgen. Foto Luc Nagels

© Shutterstock



Abdij van Park, Heverlee, 30 september 2012
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Meewerken aan De Groene Vallei?

Het natuurpark De Groene Vallei wordt gedragen door 
vier afdelingsbesturen met een 50-tal vrijwilligers met een 
bestuursfunctie, en meer 
dan 150 vrijwilligers 
die meehelpen aan het 
natuurbeheer en andere 
Natuurpunt-activiteiten. 
Samen staan ze in voor het 
beheer, het onderhoud en 
de inrichting van 430 ha 
topnatuur in De Groene 
Vallei.
In De Groene Vallei staat 
een natuurgebied ook 
letterlijk synoniem voor 
gemeenschappelijke ruimte. 
Waar samen zorg gedragen 
wordt voor de natuur en het 
landschap voor de mensen 
van morgen. Waar de 
mensen van vandaag terecht 
kunnen voor verwondering 
en beleving, onthaasting en ontspanning, ontmoeting en contact. 
Waar samen verantwoordelijkheid kan genomen worden voor een 
gemeenschappelijk project waar men zin, voldoening en vreugde 
kan in vinden. Zo heeft Natuurpunt in de Groene Vallei al 50 km 
aan wandellussen aangelegd en ingericht, en staan ze in voor het 
onderhoud.

Projecten in De Groene Vallei 

•  De Groene Vallei als impuls voor lokale economie
In Europa leveren beschermde gebieden voor 300 miljard 
euro per jaar aan ecosysteemdiensten, dat komt overeen met 
2 tot 3 procent van het Europese bruto binnenlands product. 
De lidstaten besteden per jaar slechts 6 miljard euro aan het 
behoud en herstel van natuur. De economische winst is dus 
groot! Een euro investeren in natuur levert een veelvoud aan 
economisch rendement. Natuur zit economisch herstel niet in 
de weg, maar blijkt juist een belangrijke drager voor economisch 
herstel. We zijn nu volop bezig deze oefening te maken vanuit 
het Natuurpark Midden-Brabant De Groene Vallei!

•  Speelbossen en avonturenpaden
Binnen het eerste projectjaar willen we een concept uitwerken 
in het natuurpark voor een speelzone waar kinderen en jongeren 
uit de buurt naar hartenlust kunnen spelen, een picknickplaats 
waar gezinnen de natuur van dichtbij kunnen ontdekken.

•  Een (prikkel)pad voor mindervaliden
Binnen het eerste projectjaar willen we een concept uitwerken 
van een prikkelpad met als voornaamste doelstelling het 
verhogen van de natuurbeleving voor kinderen en jongeren met 

een meervoudige handicap, door hen extra te 
prikkelen met geuren, geluiden of de afwezigheid 
ervan, kleuren, structuren, beweging enz. 
Zintuigen spelen immers een centrale rol in de 
ontwikkeling van kinderen. Het prikkelpad kan 
een nieuwe groene ontmoetingsplaats worden 
waar, door het ‘buiten’leven samen te beleven, 
de integratie en acceptatie van mensen met een 
handicap  wordt bevorderd.

•  Hefboom voor behoud open ruimte
Centraal tussen Brussel, Leuven en Mechelen 
kan een project als het Natuurpark De Groene 
Vallei dat de open ruimten als troef uitspeelt, 
een sterke beleidsmatige hefboom worden t.a.v. 
dossiers die het open landschap of het Vlaamse 
landelijke karakter bedreigen… Een uitdijende 
stad als Brussel bezorgt de omliggende 
gemeenten al eens wat ruimtelijke knelpunten.

•  Instandhouding en verdere ontwikkeling erfgoedwaarden
Het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden 
in de natuurgebieden die we reeds beheren, horen daarbij. 
De aandacht voor het cultuurhistorische erfgoed en het 
cultuurlandschappelijke verband waarin dit zich voordoet, 
past daar goed in. Ook willen we de aandacht voor het 
cultuurhistorische erfgoed buiten de natuurgebieden binnen dit 
project mee laten uitstralen… Het cultuurhistorische erfgoed is 
de kers op de taart van het project ‘De Groene Vallei’!

•  Landbouw en natuur
In de Groene Vallei is er ook ruimte voor samenwerking en 
innovatie! Een broedplaats voor vernieuwende ideeën en 
grensverleggende projecten. Zo ziet de landbouwraad van 
Kortenberg enerzijds mogelijkheden voor onze landbouwers 
die aan thuisverkoop doen om via de hoofdpoort van het 
Natuurpark hun bedrijf en producten te promoten (lage 
ecologische voetafdruk). Anderzijds werd er gedacht aan 
landbouwleerpaden tussen de verschillende gebieden in 
De Groene Vallei... Het project is zo sterk als de breedte van 
samenwerking binnen de lokale gemeenschap!

Het hart van de Groene Vallei

Het Silsombos en de Molenbeekvallei vormen samen het hart van 
de Groene Vallei.

De Molenbeekvallei
De Molenbeekvallei is een gevarieerd natuurgebied met 
broekbossen, moerassen, vijvers, rietland en schrale graslanden. 
De Molenbeek volgt er gedeeltelijk haar natuurlijke loop 
en gedeeltelijk een door mensenhanden opgetrokken en 
rechtgetrokken loop in functie van de watermolens die erop 
gebouwd zijn. Ook de leibeken in de komgronden werden door 
de mens gegraven om het kwelwater af te voeren.
Je kan hier nog het oude rabattensysteem herkennen: parallelle 
grachtjes op geringe afstand van mekaar, die voor de afwatering 
zorgden. Een deel van het gebied was vroeger hooiweide en 
een ander deel hakhoutbos. In het oostelijke deel werd turf 
gewonnen. Veertig jaar geleden was hier veel meer open 
water te bespeuren. De zeldzame moerasvaren en de delicate 
pluimzegge zijn er nog te bewonderen.

Wil jij ook  meewerken aan De Groene Vallei?

www.natuurparkdegroenevallei.be

www.facebook.com/pages/De-Groene-Vallei-

Natuurpark-Midden-Brabant

Neem contact op met:
voor Herent: 

Patrick Luyten 
patrick.luyten@pandora.be 

0495 59 85 33
voor Kampenhout: 

Walter Ottevaere 
walter.ottevaere@pandora.be 

0477 55 06 63
voor Kortenberg: 

Ewoud L’Amiral 
ewoud.lamiral@natuurpunt.be 

0476 26 16 34

De Parels van de Groene Vallei: de orchideeën 
Hoewel de wilde orchideeën in Vlaanderen niet zo opvallend zijn als hun tropische tegenhangers of de soorten die je in de bloemenwinkel 
aantreft, behoren ze wel tot de meest mystieke, aantrekkelijke en helaas ook zeldzame soorten van onze flora. Graag laten we je 
kennismaken met enkele pronkstukken die je in De Groene Vallei kan aantreffen.
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Silsombos zondag 8 juni
Natuurpark De Groene Vallei

AFSPRAAK 

Centrum Nederokkerzeel  
Parkeergelegenheid  

aangegeven  
door wegwijzers

Deelname aan de  
Walk for Nature:

€ 2 per persoon  
of € 4 per gezin  

voor leden  
van Natuurpunt  

en partnerorganisaties

Niet-leden betalen 
€ 4 per persoon  
of € 8 per gezin

t.v.v.  
GeefomNatuur, 

Natuurpark De Groene Vallei

Walk for Nature 2014 
 Wandelen voor meer Biodiversiteit

Voormiddag: vroege vogels, wandelen of symposium

• 7u00: Vroege-ochtendwandeling met ontbijt  
inschrijven via www.natuurparkdegroenevallei.be

• 10u00: Symposium ‘Doorstart Natuurpark De Groene Vallei’  
met aansluitend receptie  
Aanmelden: ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Namiddag doorlopend: genieten van grensoverschrijdende natuur
en landschap, wandelen, ontdekken en genieten met het hele gezin

11u00 - 17u00:
• Landschapspostenwandeling en groene valleifietstochten door en langs de 

natuurgbieden van Kampenhout, Kortenberg en Herent.

• Huifkartochten

• Live muziek door de Bergse Kerkpoortclochards 

• Verschillende standjes van partners waaronder streeklekkers

• Kinderanimatie (koesterbuurkermis, kindergrime, springkasteel)

Een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant i.s.m. Natuurpunt Kampenhout, 
Natuurpunt Herent, Natuurpunt Kortenberg en Natuurpunt MaViSt

www.walkfornature.be • www.natuurparkdegroenevallei.be

Fo
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Partners: Provincie Vlaams-Brabant, Gemeenten Herent, Kortenberg en Kampenhout, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Mount Oberon, Carpinus, Wriemeling, ‘t Silsomhof, Châlet Lillebroeck, Brasserie T.C. Leliehof, 
Hoevewinkel ‘t Waterbos, Den Ouden Tijd, Café De Schuur, lokale verenigingen en initiatieven.

Abdij van Park, Heverlee, 30 september 2012
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In het voorjaar schitteren de mooie graslanden met dotterbloem, 
echte koekoeksbloem, sleutelbloem, bosorchis,… De ijsvogel 
laat er zich regelmatig zien en tijdens het broedseizoen kan je 
in de rietkragen de kleine karekiet bewonderen. In de herfst 
zie je dan weer zeldzame paddenstoelen verschijnen zoals de 
saffraanamaniet en het gewoon varkensoor.

Het Silsombos
Het Silsombos straalt een mysterieus gevoel uit wanneer een 
sluier van mist je in de ochtendschemer door de moerassen 
begeleidt. Het gebied is tevens een plek waar volkslegenden 
en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Zwarte 
Madam, een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, is de spil waar tal van 
legendes rond hangen. In de zomer vliegen er tientallen 
weidebeekjuffers in de buurt. In de bloemenrijke graslanden 
tegenover de Zwarte Madam bloeit vanaf eind augustus de 
frêle herfsttijloos. De kroonjuwelen van het Silsombos zijn 
ongetwijfeld de acht orchideeënsoorten die er bloeien. Een 
orkest van nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en 
blauwborsten maken de kleurrijke natuurervaring compleet.

Zo bijzonder en uniek de drassige graslanden zijn, zo 
indrukwekkend zijn ook de broekbossen. Vroeg in het voorjaar 
kan je er biodiverse schatten bewonderen. Eenbes, speenkruid, 
bosanemoon en slanke sleutelbloem tooien elk jaar de geboorte 
van een nieuwe lente. In de zomer knipogen de tot twee meter 
hoge reuzenpaardenstaarten naar een prehistorisch verleden. 

Moerassen en turfputten

Torfbroek
“Er zijn heel wat mensenhanden nodig om het eruit te laten zien 
alsof het door geen mensenhand beroerd is.” Als deze boutade 
van Midas Dekkers ergens op toepasselijk is, dan is het wel op 
het Torfbroek. Het gebied is een restant van een uniek moeras, 
gevoed door zeer kalkrijk grondwater. Deze natuurparel is een 
waar koestergebied voor planten. Veel soorten zijn in de rest 
van Vlaanderen uitgestorven, maar vinden hier hun laatste 
toevluchtsoord.

De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied 
aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk. 
Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het 
onbebouwde deel in 1977 in beheer van Natuurpunt. Met man 
en macht worden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen 
weer opengemaakt en open gehouden. Hoewel bepaalde 
littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend. Dit 
gebied is absoluut een bezoek waard, zeker in juni, wanneer een 
zee van orchideeën je begroet! 

Rotte Gaten
De Rotte Gaten is een groot broekbos vlakbij de dorpskern 
van Meerbeek. Het gebied bestaat uit natte bossen, ruigtes, 
moerassige graslanden en veenmoerassen. Via natuurbeheer 
proberen we er de natuurrijkdom te verhogen. De Rotte Gaten 
zijn de thuisbasis voor heel wat dieren. De ijsvogel broedt er 
tussen de wortels van omgevallen bomen. Het gebied herbergt 
een populatie reeën en we vinden er een pak vogels: zwarte 
specht, buizerd, boomklever, matkop, houtsnip, kerk-, rans-, 
bos- en steenuil. Bijzonder in de Rotte Gaten is ook de wijde 
verspreiding van de maretak. In het voorjaar wordt het gebied 
bontgekleurd door de prachtige voorjaarsflora.

De bossen van de Groene Vallei

Kastanjebos 
Alhoewel hier nu nog maar weinig kastanjebomen te vinden zijn, 
heette dit bos reeds Castaniën-bosch toen graaf de Ferraris in 
1778 zijn beroemde kaarten tekende. Het natuurgebied bestaat 
uit vochtige tot natte gronden met plaatselijk kwel (natuurlijk 
opstuwend grondwater). Het natuurgebied Kastanjebos wordt 
doorsneden door de Lipsebeek. Op sommige plaatsen zit er 
ook wat kalk in de bodem. Dit zorgt voor een zeer gevarieerde 
en typische plantengroei. Sommige delen van het Kastanjebos 
hebben een overweldigende voorjaarsflora met bosanemoon 
en daslook. Verder zijn hier ook het zeldzame heelkruid en 
de eenbes, samen met de slanke sleutelbloem te vinden. Bij 
aanvang van de herfst is de herfsttijloos koning in het gebied, 
later op het seizoen gevolgd door een enorme variatie aan 
paddenstoelen waarbij de kopergroenbekerzwam de kroon 
spant!
Om in de aanliggende graslanden de bloemenrijkdom te 
behouden spannen vrijwilligers zich twee keer per jaar in 
om, naar aloude traditie, de hooilanden te maaien. Bijna 
tien jaar maaibeheer heeft voor leuke resultaten gezorgd: 
zilverschoon, zwarte zegge, wilde bertam, grote valeriaan, 
penningkruid, moesdistel, speerdistel, kale jonker, brede orchis, 
knolsteenbreek, knoopkruid…

Hellebos-Steentjesbos-Rotbos 
Het Steentjesbos vormt samen met het Schiplakenbos, het 
Snijsselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos een groene corridor 
tussen de gemeenten Berg, Perk, Elewijt, Kampenhout en Hever 
(Schiplaken). De mix van loofbomen en naaldbomen zorgt ook 
voor een gevarieerde fauna in het Steentjesbos. Spechten, reeën 
en vleermuizen genieten van dit afwisselende gebied. Misschien 
zie je langs de naaldhoutbosjes wel het mooie goudhaantje of 
de boomklever. In het Steentjesbos oogst men jaarlijks wilde 
lijsterbes als autochtoon plantgoed. Autochtoon plantgoed 
vormt een soort keurmerk. Het garandeert een oorsprong 
van dichtbij waardoor het goed past in ons klimaat. De naam 

Hellebos heeft niets te maken 
met de hel, maar wellicht met 
de benaming ‘lelleveld’. In het 
hoefijzervormige bos ligt een 
akkergebied met die naam. Die 
komt wellicht van ‘litle veld’ of 
klein veld. Een oud bosgedeelte, 
dat als natuurbos wordt beheerd, 
is het interessantst. Het bos staat 
er al eeuwen: op oude kaarten 
komt het al voor.
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U bent nu anderhalf jaar gedeputeerde van de provincie 
Vlaams-Brabant. Hoe kijkt u terug op deze periode?

LR.:	Het	was	een	zeer	boeiende	en	tegelijkertijd	intensieve	periode.	
Dit is de eerste keer dat Groen mee bestuurt in een provincie. 
Daarom was het in het begin nog wat zoeken. Als gedeputeerde 
heb	ik	een	zestal	bevoegdheden	en	het	heeft	wat	organisatie	
gevraagd om het juiste evenwicht te vinden. Voor de bevoegdheid 
leefmilieu	heb	ik	van	in	het	begin	drie	speerpunten	geïdentificeerd:	
biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat.  
Alles	wat	natuur	betreft,	valt	onder	biodiversiteit.	Een	domein	
dat	naar	mijn	mening	op	Vlaams	niveau	te	stiefmoederlijk	wordt	
behandeld. Daarom heb ik er in de voorbije 18 maanden extra 
aandacht aan besteed. Deze voorbije periode heb ik trouwens veel 
input gekregen van de vrijwilligers van Natuurpunt. Jullie zijn een 
onmisbare partner voor het werk op het terrein. Het belangrijkste 
dat ik ervaren heb, is dat jullie het beleid echt mee helpen 
realiseren. Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om 
alle vrijwilligers en medewerkers van Natuurpunt Oost-Brabant te 
bedanken voor de samenwerking het voorbije jaar.

Waar wenst u de komende jaren de accenten te leggen op vlak 
van biodiversiteit?

LR.:	We	hebben	een	turbulente	planning-	en	begrotingsperiode	
achter	de	rug	waarbij	ook	de	provincie	heeft	moeten	besparen.	
Ik heb keuzes moeten maken en knopen moeten doorhakken. Dit 
is nu achter de rug en we kunnen samen verder plannen voor de 
komende jaren. 
Ik streef de rest van de legislatuur naar meer en betere natuur 
en een klimaatneutrale provincie. Het ene kan het andere 
ondersteunen.

Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden, wat houdt dit 
precies in?

LR.: De provincie wil haar impact op de klimaatverandering 
verkleinen. Concreet wil dit zeggen dat we de uitstoot van 
broeikasgassen in evenwicht willen brengen met wat de natuur 
en	bodem	kunnen	opnemen.	Daarnaast	stimuleren	we	onze	
bevolking,	lokale	besturen,	bedrijven	en	middenveldorganisaties	
om meer energie te besparen. We werken ook aan een ruimtelijk 
en maatschappelijk kader waar meer mogelijkheden gecreëerd 
worden voor hernieuwbare energie.  
Wij willen het goede voorbeeld geven en anderen inspireren. 
Tegelijkertijd	zet	onze	provincie	sterk	in	op	de	samenwerking	
tussen	verschillende	actoren.	Dit	leidt	tot	meer	efficiënte	inzet	van	
middelen en een betere kennisuitwisseling. Daar is volgens mij nog 
veel winst te halen. 
Ik besef heel goed dat onze bijdrage op wereldniveau een druppel 
is op de hete plaat. Maar van onderuit, met lokale projecten, 
kan je heel wat veranderen. De provincie is het bindmiddel om 
alle	kleine	en	grote	verhalen,	acties	en	projecten	de	nodige	
ondersteuning te bieden. Goede voorbeeldprojecten moeten ook 
herhaald kunnen worden zodat er een schaalvoordeel is op het 
vlak van energiebesparing en CO2-reductie.	Samen	kunnen	we	het	
beter doen.

Wat betekent dit voor natuurverenigingen zoals Natuurpunt?
LR.:	Een	middenveldorganisatie	zoals	Natuurpunt	is	één	van	
de partners waarmee we de komende jaren verder willen 
samenwerken. Het werk dat gebeurt op het terrein draagt nu 
al bij tot een klimaatneutralere provincie. Meer bos en natuur 
betekenen	immers	rechtstreeks	meer	captatie	van	de	uitstoot	
van	broeikasgassen.	En	ook	jullie	werk	rond	waterlopen	heeft	een	
klimaatregulerend	effect. 
Organisaties	zoals	Natuurpunt	zijn	ook	een	belangrijke	partner	
voor de provincie om druk uit te oefenen op de lokale overheden 
om werk te maken van een klimaatplan. Momenteel hebben 
56 gemeenten uit Vlaams-Brabant het klimaatengagement 
ondertekend. In juni tekenen minstens 20 gemeenten het Europees 
Burgemeesterconvenant. Deze eerste groep zal op korte termijn 
concrete	klimaatactieplannen	uitwerken	en	deze	de	komende	jaren	
realiseren. Ook de natuurverenigingen kunnen daar een rol in 
spelen. Ik nodig jullie uit om in dialoog te treden met jullie lokale 
besturen. Jullie werk past in het globale plaatje. 

Hoe kunnen onze vrijwilligers bijdragen aan een klimaatneutrale 
provincie?

LR.: Op tal van manieren. We hebben een nieuwe subsidiepot 
voorzien van € 500 000 (op jaarbasis) waarmee we duurzame en 
creatieve	initiatieven	willen	stimuleren	die	ons	helpen	om	onze	
klimaatdoelstellingen	te	behalen.	Met	dit	klimaatfonds	kunnen	
gemeenten,	scholen,	bedrijven,	verenigingen	en	organisaties	tot	 
€ 75 000 per project krijgen. Het kernwoord hierbij is 
samenwerking. We willen verschillende partners op een structurele 
manier samenbrengen om intensief kennis en ervaringen uit te 
wisselen en projecten te realiseren. Ook partners die misschien niet 
zo voor de hand liggen zoals een natuurvereniging die samenwerkt 
met een lokale bedrijvenzone, landbouwbedrijf of een rust- en 
verzorgingstehuis… 
Natuurpunt Oost-Brabant  is een van de actoren waarvan we 
hopen dat ze projecten rond klimaat en duurzaamheid indienen. 

Kunt u een voorbeeld geven van acties die u verwacht van 
Natuurpunters?

LR.: De lokale afdelingen kunnen nu al beginnen nadenken over 
projecten met energie- en CO2-besparingspotentieel.	Bekijk	eens		
met welke partners jullie al samenwerken (scholen, bedrijven, 
de	gemeente,…)	en	zet	jullie	eens	rond	de	tafel	om	creatieve	en	
duurzame	ideeën	te	ontwikkelen	die	de	combinatie	maken	van	
biodiversiteit en klimaat. 
 
Ik denk bijvoorbeeld aan het vergroenen en verduurzamen van 
bedrijventerreinen. De vrijwilligers van Natuurpunt kunnen ook 
hier	een	rol	spelen	door	op	het	terrein	zelf	acties	op	te	zetten	
die meer natuur en biodiversiteit creëren. Meer bos en natuur 
betekenen rechtstreeks meer opname van CO2. Ook het vergroenen 
van schoolomgevingen staat hoog op mijn agenda. En er zijn nog 
veel	onbenutte	daken	en	gevels	die	gebruikt	kunnen	worden	als	

Provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal
Interview met Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid

Luc Robijns is sinds eind 2012 gedeputeerde 
voor milieu en duurzaamheid in onze 
provincie. Tijd voor een terugblik en een 
kijk op zijn toekomstplannen voor de 
biodiversiteit in Vlaams-Brabant.

tuinen	en	waterbuffering.	Maar	dit	zijn	maar	enkele	denkpistes.	 
Het is nu aan jullie om jullie resultaatgerichte werking rond 
natuur	ook	te	concretiseren	rond	de	klimaatuitdagingen.	
Natuurpunt Oost-Brabant telt vandaag meer dan 9000 leden. Dit 
is een enorm netwerk van familie, vrienden en collega’s dat kan 
aangesproken	worden	om	de	schouders	te	zetten	onder	ambitieuze	
klimaatprojecten. 

Wat zijn de volgende stappen die genomen worden?
LR.:	Momenteel	zijn	we	de	gemeentelijke	nulmetingen	
(uitgangspositie	mbt	tot	CO2 uitstoot) aan het afronden. Op basis 
van	deze	resultaten	kunnen	de	gemeenten	op	een	objectieve	
manier	weten	welke	effecten	hun	acties	en	projecten	zullen	
hebben op het klimaatbeleid. We bieden aan de gemeenten ook 
een	modelactieplan	zodat	zij	zich	kunnen	concentreren	op	de	uit	
te	voeren	acties	en	investeringen.	En	zoals	gezegd	kunnen	we	
deze	projecten	ook	financieel	ondersteunen.	Hetzelfde	traject	
is	ook	opgestart	met	de	middenveldorganisaties	en	bedrijven.	
Stap voor stap betrek ik iedereen bij ons plan om onze provincie 
klimaatneutraal te maken. 
Maar	ook	de	provincie	als	regiobestuur	zit	niet	stil.	Wij	evalueren	
grondig  onze gebouwen, domeinen en wagenpark om nog meer 
verbeteringen te realiseren. Duurzaam besturen en beheren staan 
hoog op onze agenda. 
 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt dan wordt de druppel op de 
hete plaat een plas. Daar wil ik me samen met mijn medewerkers 
voor	inzetten.	Het	is	tijd	voor	positieve	actie. 
 
Ik wil graag afsluiten met alle vrijwilligers en medewerkers van 
Natuurpunt Oost-Brabant te bedanken voor hun inzet.  
 
Dank u van harte.



12   • Natuur en Landschap 2014/2 www.natuurpuntoostbrabant.be • 13 

 Zondag 29 juni 2014 
Koesterburenactiviteit eikelmuis Schillekensberg i.s.m. de gemeente Bekkevoort

Biodiversiteitsproject Schillekensberg is een door Natuurpunt ontworpen en voorgesteld gemeentelijk 
natuurinrichtingsproject. Op de Schillekensberg in Bekkevoort is het open heide- en schraalgrasland bijna 
volledig verdwenen door verbossing met exoten, vnl. Amerikaanse vogelkers. Open plekken binnen het bos zijn 
steeds belangrijker geworden voor het overleven van soorten uit open gebieden, bv. heide- en graslandsoorten. 
Bospaden en open plekken in het bos zijn vaak nagenoeg de enige overblijvende graslandhabitats die niet 
onmiddellijk worden beïnvloed door drainage, meststoffen en herbiciden. Bossen met voldoende open habitat 
kunnen bijgevolg een uitwijkmogelijkheid bieden aan sommige lichtminnende plant- en diersoorten. Ook aan 
onze koesterbuur de eikelmuis. Je komt er meer over te weten tijdens de wandeling van 29 juni.
Afspraak: 14u00 tot 17u00, Sint-Pieterskerk, Staatsbaan 209, Bekkevoort
Deelnameprijs: gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen 1 euro p.p.
Info: Roel Baets, 013 32 79 49 - 0477 27 14 03, natuurpuntbekkevoort@skynet.be

 Zondag 24 augustus 2014
In de ban van de Hagelandse loopgraven uit WO I in Dassenaarde (Diest)

Natuurpunt is al jaren actief in het natuurreservaat Dassenaarde. Wij beheren daar meer dan 60 ha. Met de 
eerste aankoop in 1997 werden we eigenaar van het groot plein en de omringende percelen waaronder de 
Dassenaardeheuvel. Boven op de heuvel zijn nog altijd overblijfselen van Duitse loopgraven uit WO I. In het 
voorjaar van 2014 werd gestart met een herstelproject. Dat houdt in: het verwijderen van bomen en struiken in 
en rond de loopgraven en het open maken van twee zichtassen, één richting het vliegveld van Schaffen en één 
richting hoeve De Mot (bruggetje). Dit omdat er een link gevonden is tussen het aanleggen van de loopgraven 
en het vliegveld van Schaffen. De loopgraven waren oefenloopgraven van het Duitse leger. Deze zouden niet 
zelf gegraven zijn door de Duitse soldaten, maar door dwangarbeiders (burgers). De Duitse piloten werden in 
Schaffen opgeleid, waarna ze naar het front werden gestuurd. Ze moesten daar oefenen met bommendroppen, 
beschietingen, fotograferen,… Maar sommige piloten wilden niet naar het front, en lieten hun vlieger dan ook 
moedwillig neerstorten. Er zou ook nog een bunker onder de grond zitten van 25 m diepte. 
Het verwijderen van de strooisellaag zou ook de heide terug een kans moeten geven op de Dassenaardeheuvel. 
Dus dubbele winst: voor erfgoed én voor natuur.
Programma
Vanaf 13u30: elk half uur een geleide wandeling langs de loopgraven met uitleg over de natuurontwikkeling. Duur wandeling: ca. 1 uur.
14u00 en 15u00: vertelmoment voor kinderen van 6 tot 12 jaar door de vertellers van de provincie Vlaams-Brabant
14u30: lezing door majoor Rob Troubleyn over Wereldoorlog I en de opzoekingen over de loopgraven van Dassenaarde in het 

legermuseum.
17u00: officiële opening van de loopgraven gevolgd door een receptie voor genodigden met steun van de Stad Diest
Doorlopend: terras met Gildebier, tentoonstelling over Molenstede tijdens WO I en Dassenaarde, figuranten in traditionele klederdracht.
Afspraak: Parking aan het grasveld onder het bolhuiskapelletje, Asdonkstraat, Molenstede. Volg vanaf de Turnhoutsebaan (baan tussen 

Geel en Diest) de bordjes Natuurreservaat Dassenaarde.
Info: Bart Mandervelt, Bart_mandervelt@skynet.be, 0473 49 75 92. Zie ook p. 14 in dit tijdschrift
Organisatie: Natuurpunt Diest en de Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant met Heemkring Molenstede, Erfgoed 

Vlaanderen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Provincie Vlaams-Brabant, Toneelgroep Meulenstee Lacht Mee, Stad Diest

 Zondag 7 september 2014
Herfst(tijloos)wandeling in het Kastanjebos, Winksele

Wat is het verschil tussen een krokus en een herfsttijloos? Waarom wordt deze ook wel droogbloeier 
genoemd? Jos Vanden Eede neemt ons ook dit jaar weer mee op ontdekkingstocht door het Kastanjebos op 
zoek naar deze prachtige, delicate bloem. De herfsttijlozen nemen in de afdeling Herent een speciale plek in en 
worden extra gekoesterd omwille van hun zeldzaamheid. Het is een soort die we al decennialang volgen en die 
gelukkig nog uitbreidt in Herent!
De herfsttijloos bloeit op het einde van de zomer en in het voorjaar verschijnt de zaaddoos... Dit alleen al 
maakt hem zo geheimzinnig.
Uiteraard zal onze conservator ook oog hebben voor de andere parels in het Kastanjebos.
Afspraak: 14u30, toegang waterwinning, Lipselaan, Winksele
Info: Jos Vanden Eede, 0498 77 43 13, jos.vanden.eede@telenet.be

 Zondag 1 juni 2014 
De broekbossen met moerassen en trilveen in het Zegbroek te Ninde (Tremelo)

Avontuurlijke wandeling met de koesterburen van Tremelo in de hoofdrol. 
Opmerking: Stevige stapschoenen of laarzen zijn noodzakelijk.
Afspraak: 14u00, Pater Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37, Tremelo
Info: Danny Schoovaerts, 0497 22 16 00, www.natuurpunttremelo.be

 Zondag 8 juni 2014
Walk for Nature: De Groene Vallei Midden-Brabant

De Groene Vallei is een groot en divers gebied. De moerassen, bossen en weidse vergezichten staan garant voor een echt wildernisgevoel. 
Je kan er dwalen tussen de orchideeën, je laten betoveren door vergeten erfgoed. De Groene Vallei is een echte oase in het drukbevolkte 
gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Natuurpunt Kampenhout, Herent en Kortenberg en partners laten je al dit moois ontdekken 
op de Walk for Nature Midden-Brabant.
Zak op zondag 8 juni af naar het centrum van Nederokkerzeel voor een heerlijk dagje genieten, wandelen en ontdekken met activiteiten 
voor heel de familie: vroege vogelwandelingen gevolgd door ontbijt met spek en eieren, symposium, wandel en fietsroutes met 
landschapsposten, kinderanimatie, randanimatie voor jong en oud,…
Afspraak: vanaf 7u30, dorpscentrum, Nederokkerzeel/Kampenhout
Info: Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be. Zie ook p. 5 in dit tijdschrift

 Zondag 15 juni 2014
Bij-O-Diversiteit

Is je nieuwsgierigheid aangewakkerd en wil je de bijensoorten in actie zien? Noteer dan alvast 15 juni in je 
agenda. Met een mini-eventje maken we je wegwijs in het bijen-universum. We hebben enkele leuke  
activiteiten in petto en voor de jongsten onder ons schiet JNM in actie. 
• geleide wandelingen • infostandje Imkersbond en Mechelse bijenwerkgroep • godendrankbar met  
honingwijn • bijensafari voor kinderen • atelier bijenhotels bouwen 
Deze activiteiten zijn een initiatief van Natuurpunt Boortmeerbeek in samenwerking met het Regionaal 
Landschap Dijleland en de Provincie Vlaams-Brabant en met medewerking van het gemeentebestuur.  
Dit kadert binnen de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’.
Afspraak: 14u00, Oude Pastorie, Ravensteinstraat, Hever
Info: Hans Marijns, 0473 73 03 10, hans.marijns@natuurpunt.be. Zie ook p. 20 in dit tijdschrift

 Zaterdag 21 juni 2014
Vuurvliegjeswandeling Spoorwegzate

Een zwoele zomeravond: meer is er niet nodig voor een onvergetelijk natuurspektakel. Iets wat velen niet voor 
mogelijk achten hier bij ons: vuurvliegjes die zachtjes door de lucht bewegen in één van onze beheerde Natuur.
gebieden. Vliegende glimwormen: hier wordt hun leefgebied door Natuurpunt, als beheerder, gekoesterd. 
Het Natuur.gebied Spoorwegzate en aangrenzende Getevallei zijn het kader voor dit ingetogen spektakel. De 
voorbije jaren was de excursie rondom de langste dag elke keer prijs, zelfs al was het weer verre van optimaal.
Afspraak: 21u30 tot 23u00, achterkant containerpark, Stationsstraat/E. Ourystraat, Hoegaarden
Info: Roland Grugeon, 0472 21 28 70, roland.grugeon@telenet.be

 Zaterdag 28 en zondag 29 juni
Werkweekend voor koesterbuur de Moerasvaren  
in Natuur.gebied De Molenbeekvallei in Herent

Een leuke en actieve manier om in groep aan natuurbeleving te doen is meewerken in het natuurreservaat. 
Zeker als de koesterbuur van het gebied de moerasvaren hier baat bij heeft. Iedereen werkt op eigen tempo, 
leert zaken bij over de natuur en natuurbeheer. Natuurlijk is er ook tijd voor een gezellige babbel. Wij zorgen 
voor een knabbel en iets om de dorst te lessen!
Al wie mee helpt is welkom op de afsluitende barbecue op zondag 29 juni vanaf 18u00 bij Jo en Brecht.
Afspraak: telkens tussen 9u00 en 12u00 en 14u00 en 17u00.
Plaats: begin knuppelpad achter de parking, Kerkstraat, Veltem-Beisem
Info: Gerard Moors, 0472 33 33 62, gerard.moors@skynet.be

Zegbroek. 
Foto Staf De Roover

Roodgatje. 
Foto Jens D’Haeseleer

Vuurvliegje. 
Foto Rollin Verlinde © Vilda

Moerasvaren. 
Foto archief JR

Eikelmuis.  
Foto Rollin Verlinde © Vilda

Loopgraven op de  
Dassenaardeheuvel. 
Foto Luc Nagels

Herfsttijloos. 
Foto Jos Vanden Eede
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Vrijgemaakte loopgraven met doorkijk naar de vallei langs de zichtas. Foto Luc Nagels

Foto links: Dassenaardeheuvel met opengemaakte 
zichtas gezien vanuit de vallei. 
Foto volgende pagina boven links:  
Saskia van den Berg en Bart Mandervelt.  
Foto’s Luc Nagels
Foto volgende pagina boven rechts: mogelijk tafereel 
op Dassenaardeheuvel tijdens WO I. Archieffoto

Plattegrond van de loopgraven.

De loopgraven van WO I in Dassenaarde
Hoe natuur en cultuur samen meer bereiken dan elk apart

Een kleine geschiedenis
De loopgraven in Dassenaarde zijn nog duidelijk zichtbaar. In de 
tijd van de aanleg was de hele heuvel onbebost. Er groeide heide, 
bosbessen, brem e.d. Vanaf de heuvel was er een zicht op de hele 
verre omgeving: natuurlijk richting Bolhuis en verder naar Vliegveld 
Schaffen in het zuidoosten, de andere kant op richting hoeve 
De Mot en Molenstede-centrum in het zuidwesten en naar het 
noorden richting Engsbergen. Vandaar dat dit een heel geschikte 
plaats was voor oefenloopgraven. De bedoeling van de Duitsers 
was piloten die op Schaffen werden opgeleid de gelegenheid 
te geven oefenvluchten uit te voeren en tijdens deze vluchten 
bommen af te werpen. Op hun beurt werden zij beschoten met 
geschut dat in de loopgraven was opgesteld om de oefening zo 
realistisch mogelijk te maken. Er was dan ook een kelder of een 
opslaggang gegraven in de heuvel om de munitie op te slaan. 
Van deze kelder of gang zijn echter geen sporen teruggevonden. 
Gelukkig zijn tot op heden ook nog geen blindgangers gevonden.

Tussen de wereldoorlogen en nog enige tijd daarna vond er rond 
de heuvel kleinschalige landbouw plaats. In de buurt werd zand 
afgegraven voor het bouwen van huizen en wegen. En er werden 
langzamerhand steeds meer Corsicaanse dennen geplant om 
tegemoet te komen aan de vraag naar stuthout voor de mijnen in 
Limburg. Ook Dassenaardeheuvel raakte zo begroeid met dennen 
en met Amerikaanse eiken die zich in het oorspronkelijk open 
gebied makkelijk konden vestigen en konden uitbreiden.
Toen Natuurpunt Dassenaarde in 2002 in handen kreeg, erfden 

we dus een heuvel begroeid met zeeden, Corsicaanse den, 
Amerikaanse eik en vogelkers, met een ondergroei van bramen, 
varens en hier en daar lelietje-van-dalen. De heide was volledig 
verdwenen. Aangezien heischraal grasland een habitattype is 
dat Europa graag weer hersteld ziet, werd in het beheerplan van 
Dassenaarde opgenomen dat op de heuvel gestreefd zou worden 
naar heideherstel en gemengd open bos. We willen dus graag een 
veel gevarieerder bostype met inheemse eik, hulst, kamperfoelie, 
lijsterbes, sporkenhout en boskers. In het bos onderaan de heuvel 
staan nog enkele boskersen, waarvan we hopen dat ze zich gaan 
voortplanten als de omstandigheden daarvoor weer geschikt zijn.

Natuurontwikkeling
Aangezien vanaf de jaren zestig de heuvel jaarlijks overspoeld 
werd met enthousiaste kinderen, besloot Natuurpunt in het 
beheerplan het grasplein en een klein stuk aangrenzend bos als 
speelbos op te nemen. De heuvel op zich behoort daar niet toe 
maar Natuurpunt heeft altijd oogluikend toegelaten dat ook daar 
de kinderen zich konden vermaken. We hebben dit de laatste jaren 
zelfs aangemoedigd door omgevallen bomen te laten liggen om 
kampen mee te bouwen en door het ophangen van klimtouwen in 
een grote Amerikaanse eik. Maar heideherstel zat natuurlijk altijd 
nog in onze gedachten. Het is gebleken dat met jaarlijkse dunning 
en incidentele exotenbestrijding van de vogelkers het ideaal van 
gemengd bos en heideherstel niet bereikt kon worden. Vandaar 
dat de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog Dassenaarde een 
nieuwe kans gaf. 

Quick win
De Heemkring Molenstede was in 
het kader van de herdenking al enige 
jaren op zoek naar documentatie 
betreffende de Groote Oorlog in 
Molenstede en vond in verschillende 
bronnen de vermelding van de 
loopgraven. Bijna 10 jaar geleden 
is er al eens onderzoek gedaan 
naar een deel van de loopgraven, 
met hulp van Erfgoed Vlaanderen, 

en was een klein deel van de loopgraven open gemaakt. Aangezien de 
loopgraven uitgehakt zijn in de ijzerzandsteen bleek ook na 100 jaar het 
speciale profiel van de loopgraven nog duidelijk aanwezig. 
De quick win programma’s van de Merode boden een mogelijkheid 
om samen met Erfgoed Vlaanderen en de Heemking Molenstede een 
project in te dienen waarbij twee doelstellingen werden gecombineerd. 
Ten eerste was er een luik voor het zichtbaar maken van de loopgraven 
en voor herstel van een deel van de loopgraven. Ten tweede was er 
geld beschikbaar voor het open maken van twee zichtassen en voor 
verwijdering van de strooisellaag in deze zichtassen. Hierdoor wordt 
de loop van de loopgraven weer duidelijk zichtbaar, maar is er dus ook 
weer kans op heideherstel. Niet alleen een quick win, zelfs een win-win 
situatie!

Inmiddels zijn de zichtassen open gemaakt en is alle opslag op de 
loopgraven verwijderd. De ligging van de loopgraven is nu weer 
duidelijk te zien en komt nog bijna volledig overeen met een kaart die 
historisch onderzoek heeft opgeleverd.
Binnenkort zal de strooisellaag worden verwijderd. Daardoor kunnen 
zonlicht en warmte de bodem bereiken. Zaden die al tientallen jaren 
in de zaadbank hebben gelegen, krijgen hierdoor de kans weer uit 
te schieten. De begroeiing zal zich dus verjongen en waarschijnlijk 
veel gevarieerder zijn dan tot nu toe. Hopelijk komen de varens en 
bosbessen van weleer weer terug en kunnen we de komende jaren 
met belangstelling volgen welke bomen en planten hun kansen grijpen 
en een plekje veroveren op Dassenaardeheuvel. Zodat wandelaars die 
uit historische interesse wandelen langs de loopgraven ook kunnen 
genieten van de hernieuwde en uitbundige natuur.

Opening 24 augustus 2014
Je kan het allemaal zelf komen bekijken tijdens het volksfeest op 24 augustus 2014.
Vertellers nemen je mee naar de tijd van WO I, figuranten geven Dassenaardeheuvel het aanzien van ca. 1918. Je kan genieten van een drankje terwijl je een tentoonstelling bekijkt over Molenstede aan het begin van de 19e eeuw of luisteren naar de lezing over de aanleg van het vliegveld van Schaffen.

Programma
Vanaf 13u30: elk half uur een geleide wandeling langs de loopgraven met uitleg over de natuurontwikkeling.  Duur van de wandeling: ca. 45 min.14u00 en 15u00: vertelmoment voor kinderen van 6 tot 12 jaar door de vertellers van de provincie Vlaams-Brabant14u30: lezing door majoor Rob Troubleyn van het legermuseum Brussel over Wereldoorlog I: algemeen en meer specifiek over de regionale gebeurtenissen17u00: officiële opening van de loopgraven gevolgd door een receptie voor genodigden met steun van de Stad DiestDoorlopend terras met Gildebier en tentoonstelling over Molenstede tijdens WO I en Dassenaarde. Er zullen ook figuranten aanwezig zijn in traditionele klederdracht.

Plaats van afspraak: parking aan het grasveld onder het bolhuiskapelletje, Asdonkstraat, Molenstede. Volg vanaf de Turnhoutsebaan (baan tussen Geel en Diest) de bordjes Natuurreservaat Dassenaarde.Info: Bart Mandervelt, bart_mandervelt@skynet.be, 0473 49 75 92
Dit project is een samenwerking van Natuurpunt Diest en de Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant met Heemkring Molenstede, Erfgoed Vlaanderen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Provincie Vlaams-Brabant, Toneelgroep Meulenstee Lacht Mee, Stad Diest.

Dankzij de speelpleinwerking hebben sinds de jaren zestig van de vorige eeuw tientallen, misschien wel 
honderden kinderen gespeeld op de Dassenaardeheuvel in het natuurgebied Dassenaarde in Molenstede-Diest. 

Ze bouwden kampen met takken van de Amerikaanse eiken en varenbladeren en verstopten zich in de vele kuilen 
en greppels op de heuvel. Wisten zij veel dat zij speelden in Duitse loopgraven uit de Groote Oorlog. En toch is het 
zo. Uitgebreid historisch onderzoek heeft uitgewezen dat gedurende WO I de Duitsers na de aanleg van vliegveld 

Schaffen op verschillende plaatsen in de omgeving van het vliegveld oefenloopgraven hebben aangelegd. De 
loopgraven in Dassenaarde zijn nog altijd duidelijk zichtbaar. Er schijnen ook loopgraven in Zichem te zijn geweest 

volgens dagboeken van plaatselijke bewoners, maar daarvan zijn geen sporen teruggevonden.
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Lubbeekse paddenoverzet 2014
Meer dan vijftien jaar nam Lieven Van Oyenbrugge de organisatie 
van de paddenoverzet voor zijn rekening en maakte hij mensen 
enthousiast voor onze amfibieën. Nadat de organisatie van de 
paddenoverzet voor 2014 werd doorgegeven, werd pas echt 
duidelijk hoeveel energie en tijd het kost om de overzet elk jaar in 
goede banen te leiden. Petje af dus voor Lieven die de coördinatie 
jarenlang belangeloos op zich nam.

De overzetkalender raakte dit jaar wat moeizaam opgevuld, maar 
uiteindelijk slaagden we er in om met een kwartet vaste overzetters 
en een aantal behulpzame voorbijgangers en sympathisanten 
(waarvoor dank!) een solide werking op poten te zetten voor de 
noodzakelijke dagelijkse opvolging.

Twee maanden volharding resulteerden ook dit jaar weer in meer 
dan duizend overgezette amfibieën en vooral ook in een beperking 
van het aantal verkeersslachtoffers. Ondanks het warme weer 
overdag, waren de avonden en nachten lange tijd te droog en 
te koud, zodat er van optimale trekomstandigheden haast nooit 
sprake was. De trek aan de Spicht voltrok zich geleidelijk aan, 
zonder echte topavonden met meer dan honderd exemplaren 
zoals in het verleden gebruikelijk was. Net als vorig jaar duurde het 
lang voor de trek echt op gang kwam. Schoorvoetende trek tot 11 
maart toen er eindelijk schot in de zaak kwam, waarna het grootste 
deel van de volksverhuizing in de daaropvolgende tien dagen 
plaatsvond.

De veldschuur in Dassenaarde in een nieuw jasje
Midden in Dassenaarde, vlakbij bioboerderij het Bolhuis staat een grote 
veldschuur. Een deel van deze schuur is in gebruik als werkruimte voor de 
afdeling Diest, de rest van de schuur staat het grootste deel van het jaar ter 
beschikking van bioboer Kurt Sannen om hooi op te slaan en materiaal te stallen. 
In de zomer vindt in en rond de veldschuur het werkweekeinde Werkfolk plaats. 
De schuur ligt langs het drukst bewandelde pad door Dassenaarde. Maar in de 
loop der jaren waren de ijzeren golfplaten waarmee de schuur bekleed was, 
gaan roesten, er waren er verschillende afgevallen en het geheel zag er nogal 
armoedig uit. Geen uithangbord voor het natuurgebied.
Maar dat is nu volledig veranderd dankzij de hulp van het VTI Mariendaal uit Diest. De negen leerlingen van het 5de leerjaar BSO 
Houtbewerking hebben als stageproject de schuur een volledige make-over gegeven. In vijf dagen tijd hebben zij eerst kaders gemaakt en 
die daarna helemaal bekleed met planken. De schuur ziet er nu niet alleen veel beter uit, maar is ook weer goed genoeg om een heel aantal 
jaren dienst te doen. Alleen met de vrijwilligers hadden we deze klus niet geklaard gekregen. 
Op de foto zien jullie de negen jongens die zo hard gewerkt hebben. 
Geef maar toe: dat ziet er heel goed uit toch? Dankzij de dagelijkse soep van Marie-Paule waren de jongens bereid even een tandje bij te 
steken zodat de klus vrijdagnamiddag klaar was. Graag willen we de jongens en hun begeleidende leerkrachten hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Ben je in Dassenaarde, ga dan zeker even kijken naar onze vernieuwde schuur.

Kom en ontdek met ons, in de schemering van zaterdag 30 
augustus 2014, deze mysterieuze creaturen en de in 2007 
gerestaureerde ijskelder van de familie Gillès de Pélichy-de Biolley.
Gidsen van de Heemkundige Kring Libbeke vzw nemen je mee op 
een uniek ontdekkingsmoment in en rond de ijskelder en de kapel 
van Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek.
Vleermuisgidsen nemen je mee op een niet-alledaagse 
nachtexcursie waar je, via de bat-detectoren, kennis maakt met 
de voor mensen nauwelijks hoorbare geluiden van deze obscure 
nachtdieren. Ontdek waarom muggen en motten niet veilig zijn 
met een vleermuis in de buurt.

Om te bekomen van dit alles is er het Vleermuiscafé en kan 
je verder kennismaken met de organiserende verenigingen: 
Natuurpunt Lubbeek, Heemkundige Kring Libbeke vzw en het 
Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw.
Hier kunnen de kleinsten onder ons zich door onze grime-
medewerkers laten omtoveren tot een leuke ééndags-vleermuis.
Deze ontdekkingsavond is maar mogelijk dank zij de 
bereidwilligheid van de familie Gillès de Pélichy-de Biolley die hun 
prachtig kasteeldomein en de ijskelder die avond toegankelijk 
maken voor ons en de steun van het gemeentebestuur van 
Lubbeek.

De cijfers dan. 
2014 is qua aantal 
overgezette amfibieën 
allerminst een boerenjaar geworden, met voor alle soorten een 
aanzienlijke achteruitgang in vergelijking met vorig jaar.
Er werden dit jaar 756 padden, 149 bruine kikkers, 91 alpenwater- 
en 8 kleine watersalamanders overgezet. Resulterend in een totaal 
van 1004 amfibieën.
In 2013 werden net geen 1600 amfibieën overgezet waarvan alleen 
al 1041 padden. Er is sprake van een terugval van ongeveer 35 % in 
vergelijking met vorig jaar.
Zou de kwakkelwinter hiervoor verantwoordelijk zijn of ligt 
de oorzaak misschien bij de winterse baggerwerken aan de 
Molenbeek? We weten het niet goed. Mogelijk is er ook een 
verband met de gewijzigde waterhuishouding van de grote poel, 
waardoor amfibieën naar andere plassen in de nabije omgeving 
trekken. Of we ons echt zorgen moeten maken, valt af te wachten, 
in de jaarlijkse trends zijn grote schommelingen immers geen 
uitzondering.
Maar het mag toch terug wat meer zijn volgend jaar.

Wat hebben ijskelders en vliegende zoogdieren toch met elkaar?
Zaterdag 30 augustus: Nacht van de Vleermuis in Lubbeek

Plaats en uur van afspraak: 
• vanaf 19u30 ben je welkom en worden er verschillende 

gidsbeurten voorzien
• samenkomst aan de domeinkapel T’Serclaes in Lubbeek in de 

Binkomstraat. Parkeren kan in de Binkomstraat. 
• we sluiten af om 23u30

Info: www.natuurpuntlubbeek.be, info@natuurpuntlubbeek.be

Zomerse werkdagen in onze 
natuurgebieden

Werkfolk in Dassenaarde  
van vrijdag 11 tot zondag 13 juli

Al een aantal jaren wordt Werkfolk georganiseerd in het 
natuurgebied Dassenaarde in Molenstede. Een werkweekend 
met overdag werken en ’s avonds lekker eten en ontspanning. 
’s Nachts kan je kamperen in de natuur van Dassenaarde. 
Maar ook in Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode en in de 
Demerbroeken in Scherpenheuvel-Zichem wordt er al jaren 
een werkweekend of werkdag met picknick georganiseerd. 
Die dagen wordt er telkens maaisels afgevoerd van nattere 
percelen die machinaal niet kunnen beheerd worden. Laarzen 
zijn dan ook noodzakelijk. 
Inschrijven voor het weekend bij Saskia van den Berg op 
berglinden@qsources.be is verplicht, daarna ontvang je de 
nodige informatie. Je kan natuurlijk ook mee komen helpen 
zonder te overnachten maar dan neem je best ook contact op 
met Saskia om afspraakuur en plaats te vernemen. 

Het werkweekend in Vorsdonkbos-Turfputten 
gaat door op zaterdag 26 en zondag 27 juli

Afspraak om 9u30 en 13u30 (voor diegenen die alleen in de 
namiddag kunnen helpen) op het pleintje aan het einde van de 
Wipstraat-Vorsenzang in Gelrode. 
De afdeling zorgt ’s middags voor een picknick en voor drank 
tijdens de werken.
Info: Bert Neefs, 016 56 09 31, bert.neefs@skynet.be

In de Demerbroeken gaat de werkdag door op 
zaterdag 9 augustus

Afspraak: 10u00 aan Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152 
te Zichem.
De afdeling zorgt ’s middags voor een picknick en voor drank 
tijdens de werken.
Info: Marc Mostien, 013 78 21 66, marc.mostien@gmail.com

Big Jump Betekom 2014
Zondag 13 juli:  
Zesde zwemfeest voor een natuurlijke 

Demer & Grote Laak

Voor de zesde keer organiseert Natuurpunt Begijnendijk een Big 
Jump in de Demer.
Door de jaren heen groeide het evenement uit tot een zomers 
volksfeest in de Demerbeemden, met bijna 1000 aanwezigen 
in 2013. Daarvan namen 250 waaghalzen een frisse duik in het 
Demerwater.

Nu het water zuiverder is en de vissen terugkomen, is de tijd rijp 
om de band tussen rivier en vallei te herstellen. Dat is ook meer 
dan nodig als middel tegen overstromingen en verdroging. 
Ook de Grote Laak verdient een tweede leven in plaats van 
rioolwater.

De waterbeheerder maakt hier werk van met het SIGMA-
plan, maar de vooruitzichten voor de natuur lijken niet heel 
rooskleurig. Met de Big Jump vragen we dat natuur kan 
doorwegen in deze plannen, met aandacht voor wandelaars, 
fietsers, landbouw en maximale natuur!

13u00: welkom aan de tent bij de Demerbrug in Betekom,  
aan de Steenweg op Gelrode

14u00: niet te missen talent van eigen bodem:  
Pie P. Klein - www.piepklein.be

15u00: tijd voor de Jump in de Demer onder begeleiding van 
redders en fanfare

15u30: bio-café en  
live muziek van Los Callejeros - www.loscallejeros.info 

16u00: geleide wandeling door natuurgebied Demerbeemden

Breng je zwembroek, handdoek en waterschoeisel mee 
(verplicht).
Wij zorgen voor catering, animatie, veiligheid én 
douchemogelijkheid.
Met dank aan alle vrijwilligers en gemeente Begijnendijk voor 
de steun!

Info: maarten.bastin@gmail.com, 0494 85 81 39

www.bigjump.be
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek

LIKE ONS OP        OF SURF NAAR WWW.ECOVER.COM

Bij Ecover vinden we je huis en thuis erg 
belangrijk! Wij dragen gezond schoon- 
maken dan ook hoog in het vaandel. De 
doeltreffende Ecover-producten worden 
met zorg samengesteld.  Mét plantaardige 
grondstoffen en wat slimme wetenschap, 
maar zonder onnodige schadelijke stoffen. 
Zo kan jij met een gerust hart de was of de 
vaat doen.

LIKE ONS OP        OF SURF NAAR WWW.ECOVER.COM

Bij Ecover vinden we je huis en thuis erg 
belangrijk! Wij dragen gezond schoon- 
maken dan ook hoog in het vaandel. De 
doeltreffende Ecover-producten worden 
met zorg samengesteld.  Mét plantaardige 
grondstoffen en wat slimme wetenschap, 
maar zonder onnodige schadelijke stoffen. 
Zo kan jij met een gerust hart de was of de 
vaat doen.

LIKE ONS OP        OF SURF NAAR WWW.ECOVER.COM

Bij Ecover vinden we je huis en thuis erg 
belangrijk! Wij dragen gezond schoon- 
maken dan ook hoog in het vaandel. De 
doeltreffende Ecover-producten worden 
met zorg samengesteld.  Mét plantaardige 
grondstoffen en wat slimme wetenschap, 
maar zonder onnodige schadelijke stoffen. 
Zo kan jij met een gerust hart de was of de 
vaat doen.

    -0,5€
 KORTINGop Ecover Soft Touch afwasmiddel

Bericht aan de HH. Handelaars: Ecover verbindt zich 
ertoe de tegenwaarde van deze bon terug te betalen 
indien aan de voorwaarden van het aanbod voldaan werd. 
Niet cumuleerbaar met andere acties en geldig bij 
aankoop van één Ecover Soft Touch Afwasmiddel naar 
keuze: Lotus of Granaatappel. Niet geldig op andere 
afwasmiddelen. De bonnen dienen voor controle en 
terugbetaling gestuurd te worden naar: HighCo, 
Kruiskouter 1, 1730 Asse. V.U.: R. De Vis – Steenoven-
straat 1a - 2390 Malle - Belgium 
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Aanvulling bij de activiteitenkalender 2014
 In het vorige nummer van Natuur en Landschap vond je in het midden onze activiteitenkalender 2014. Helaas zijn er door een fout in een computerprogramma verschillende activiteiten niet gepubliceerd. Deze vind je hieronder.

Zondag 1 juni 2014 
Wandeling ‘Op zoek naar de Spaanse Ruiter 
in de Langdonken’ 
14u00: parking café De Schilders,  
Langdonkenstraat 58, Herselt 
Info: Firmin Van Passel, 016 56 69 18, 
firmin.van.passel@gmail.com

Zondag 1 juni 2014 
Steenuiltjeswandeling in Binkom 
14u00: kerk Binkom (Lubbeek), 
Tiensesteenweg 
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27,  
info@natuurpuntlubbeek.be

Zaterdag 7 juni 2014 
Vroege-vogelwandeling Achter Schoonhoven 
7u00: kerk Langdorp (Aarschot), 
Langdorpsesteenweg (einde 10u00) 
Info: Marcel Jonckers, 0497 44 72 33

Donderdag 19 juni 2014 
Avondwandeling ‘Op zoek naar Nachtzwaluw 
en Houtsnip in Averbode Bos & Heide’ 
20u00: parking Turnhoutsebaan N127 in  
Okselaar, rechtover Monnicksgoor en 
Luikerdreef 
Info: Marcel Jonckers, 0497 44 72 33

Zondag 29 juni 2014 
Zomerwandeling rond het Kasteel van Horst 
14u00: Parking Kasteel van Horst,  
Horststraat 28, Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) 
Info: Toine Organe, 016 62 24 81

Zondag 17 augustus 2014 
Bos- en heidewandeling in Schriek 
14u00: Kerk Grootlo, Kapelstraat 69,  
Grootlo (Schriek) 
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44

Zondag 7 september 2014 
Heidewandeling in Averbode-heide 
14u00: Sint-Jozef-Werkmankerk, Zandstraat, 
Veerle-Heide 
Info: Herman Berghmans, 014 84 16 04 of  
Vic Van Dyck, 014 84 02 10

Zondag 14 september 2014 
Nazomerwandeling in het Kloosterbos en 
Dunbergbroek 
14u00: Sint-Mauruskerk, Holsbeek-Dorp  
(Laarzen aangeraden bij slecht weer) 
Info: Toine Organe, 016 62 24 81

Zondag 14 september 2014 
Zegbroekwandeling 
14u00: Museum Pater Damiaan, Pater 
Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo Ninde 
Info: Danny Schoovaerts, 0497 22 16 00

Zaterdag 20 september 2014 
Beheerwerkdag Wijngaardberg 
9u00 en 13u00. Afspraakplaats bij opmaak 
kalender nog niet gekend. Bel hiervoor naar 
één van onderstaande nummers. 
Info: Rudy van Nuffel, 0497 28 16 17 of  
Ludo Segers, 0485 88 43 13 of 016 56 03 80

Zaterdag 4 oktober 2014 
Vogelkijkdag  
• Voormiddag Averbode Bos & Heide  
(’s middags is er gelegenheid om gezellig 
samen warm te eten in restaurant-afspanning 
‘Den Eik’, Grensstraat 45 in Veerle. Ook hier 
kan aangesloten worden tussen 12u30 en 
13u30).  
9u00: Turnhoutsebaan op parking tussen 
Okselaar en Veerle (vanuit Diest komende 
rechts) 
• Namiddag ‘De Kuilen en Snippenweide/
Broosvijver’ te Testelt 
Omstreeks 14u00: kan nog aangesloten 
worden bij de kerk van Testelt, Stationsstraat 
maar dan liefst na melding: 0497 44 72 33.  
Einde: omstreeks 17u00 
Info: Marcel Jonckers, 0497 44 72 33

Zie verder blz. 19…

Zaterdag 11 oktober 2014 
Beheerwerkdag Achter Schoonhoven 
13u30: Sint-Pieterskerk, Langdorpsesteenweg 
299 Langdorp (Aarschot) 
Info: Ronny Weckhuysen, 016 56 35 99,  
linda.ronny@skynet.be

Zondag 19 oktober 2014 
Dag van de Trage Weg: wandelen langs oude 
en “ver-nieuwde” oude voetwegen (i.s.m. 
Gemeente Lubbeek 
14u00: kerk Linden, Martelarenplaats 1 
Info: Pieter Pardaens, 016 73 46 21,  
info@natuurpuntlubbeek.be

Zondag 19 oktober 2014 
Herfstwandeling in Vorsdonkbos-Turfputten’ 
14u00: pleintje einde Wipstraat – Vorsenzang, 
Gelrode (Aarschot) 
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18 of 
erwinrooms@skynet.be

Zondag 9 november 2014 
Landschapswandeling door Werchter 
14u30: Werchterplein in Werchter 
Info: Rik Maes, 0478 62 15 60 of  
Rudy Van Nuffel, 0497 28 16 17

Zaterdag 8 november 2014 
Beheerwerkdag Vorsdonkbos-Turfputten 
13u30: pleintje einde Wipstraat-Vorsenzang, 
Gelrode (Aarschot) 
Info: Bert Neefs, 016 56 09 31,  
bert.neefs@skynet.be

Zondag 14 december 2014 
Avontuurlijke winterwandeling 
Demerbroeken 
14u00: Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 
152, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem) 
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08 of  
Marc Mostien, 013 78 21 66

Focusactiviteit ‘Vogels in Lubbeekse nesten’ met reactivatie van het charter

Vogelringer Kamiel Aerts demonstreert het 
wetenschappelijk ringwerk. Foto’s Luc Nagels

Activiteiten voor groot en klein.

Marcel Jonckers (Vogelwerkgroep Oost-Brabant) druk 
in gesprek met Luc Robijns, gedeputeerde milieu.

Gerda Van Hoovels overhandigt een geschenk aan 
Jaak Halflants, gastheer van het kasteeldomein.

Natuurpunt Lubbeek werd hartelijk ontvangen op het 
kasteeldomein Halflants

Het Vogelopvangcentrum liet gerevalideerde vogels 
terug vrij in de natuur, hier een bosuil.

Het biodiversiteitscharter werd gereactiveerd.

Tenten en kraampjes met tal van vogelverenigingen.

De auteurs/redacteurs van ‘Kleine zangvogels’ van 
Pierre Halflants staan bij de stapeltjes van het pas 
uitgegeven boek.
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Nieuws uit Midden-Brabant • Boortmeerbeek - Haacht - Herent - Kampenhout - Kortenberg - Leuven -Voer-IJse-Laan - Zaventem

Roodgatje. Foto Jens D’Haeseleer

Foto Prodeo
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De natuurrijke tuin van Patrick Luyten.  
Foto Patrick Luyten

In 2014 zet Natuurpunt 
Boortmeerbeek de solitaire bijen 
extra in de kijker. 
Deze enorm nuttige vliesvleugeligen zijn een belangrijk 
onderdeel van onze lokale soortenrijkdom maar 
dikwijls onbekend voor het grote publiek. En echt niet 
zo “ambetant” als het volksgeloof doet uitschijnen. 

Infoavond donderdag 5 juni:  
Bij wordt hoofdzaak 

Je kent waarschijnlijk de honingbij, maar heb je ooit 
al gehoord van de heggerankbij, de tuinbladsnijder of 
de blauwe metselbij? Denk je bij vosje niet spontaan 
aan een ander dier dan een bij? Specialist Nobby Thijs 
vertelt over de verschillende solitaire bijensoorten, 
hun nestjes en waar ze te vinden. Je leert op welke 
manieren bloemen insecten lokken en wat het belang 
is van bijen als bestuivers. Je maakt kennis met een 
aantal courante soorten zoals de tronkenbij, de wolbij, 
enz.… en hun specifieke levenswijze. Verder krijg je tips 
om wilde bijen een handje te helpen. Een aanrader! 
Afspraak: 20u00, Oude Pastorie, Ravensteinstraat, 
Hever
Deelname: gratis, inschrijven niet nodig.

Wandeling zondag 15 juni:  
Bij-O-Diversiteit

Is je nieuwsgierigheid aangewakkerd en wil je de 
bijensoorten in actie zien? Noteer dan alvast 15 juni in 
je agenda. 
Met een mini-eventje maken we je wegwijs in het 
bijen-universum. We hebben enkele leuke activiteiten 
in petto en voor de jongsten onder ons schiet JNM in 
actie.
• Geleide wandelingen
• Infostandje Imkersbond en Mechelse bijenwerk-

groep
• Godendrankbar met honingwijn
• Bijensafari voor kinderen
• Atelier bijenhotels bouwen 

Afspraak: 14u00, Oude Pastorie, Ravensteinstraat, 
Hever
Deelname: gratis, inschrijven niet nodig.

Deze activiteiten zijn een initiatief van Natuurpunt 
Boortmeerbeek in samenwerking met het Regionaal 
Landschap Dijleland en de Provincie Vlaams-Brabant 
en met medewerking van het gemeentebestuur. Dit 
kadert binnen de provinciale biodiversiteitscampagne 
‘Je hebt meer buren dan je denkt’.

Zondag 13 juli:  
Zomerwandeling Duigenhof in 
Winksele
Natuurgids Richard Raeymaekers neemt je mee door het 
beschermd landschap bij de prachtige hoeve, langs bos en 
over veldwegen, graften, met wijdse vergezichten.

Afspraak: 14u30, de O.L.V. Hemelvaartkerk, Winksele.
Info: Richard Raeymaekers, 0478 30 19 47

Natuurpunt Herent:  
werkweekend Molenbeekvallei
Wanneer: zaterdag 28 juni en zondag 29 juni,  
 telkens van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00

Afspraak: knuppelpad,  
 achteraan de Kerkstraat in (Veltem-)Beisem
Info: Gerard Moors, 0486 07 50 96, 
 gerard.moors@skynet.be
Meer info: zie de Focuskalender blz. 12

Natuurpunt Herent:  
Kom kijken naar ‘Natuur in de tuin’
Natuurpunt Herent heeft zich voorgenomen om tuineigenaars warm te maken 
om hun tuin(tje) natuurvriendelijker te maken. Iets meer aandacht voor natuur 
in de tuin zorgt voor meerwaarde en ook de tuineigenaar heeft er baat bij!

Om een idee te krijgen hoe je dit aanpakt kan je op zaterdag 28 juni en zondag 
29 juni de tuin van Patrick Luyten bezoeken telkens van 10u00 tot 18u00. In de 
tuin krijg je een idee van ingrepen die je tuin natuurlijker maakt en visueel ook 
voor de eigenaars een meerwaarde hebben.
Kinderen mogen in de poel 
scheppen om te zien wat er al zo 
leeft in een poel (achteraf zetten 
we de dieren uiteraard terug). Zij 
gaan zelf aan het werk met een 
determinatietabel en loupe!

Plaats: Dalenstraat 12, Winksele
Info: Patrick Luyten, 0495 59 85 33
Toegang: € 1 t.v.v. Natuurpunt

Zondag 13 juli:  
Big Jump in Heverlee

Spring jij mee in Heverlee voor een gezonde Dijle? Ook in het Leuvense 
is het oppervlaktewater op bepaalde plekken nog steeds vervuild door 
overbemesting en povere waterinfrastructuur, maar we gaan de goede kant 
op. De grote rivierkadeprojecten van de laatste jaren hebben een hart voor 
architectuur maar al helemaal niet voor natuur. Laten we samen een signaal 
geven dat we dit niet langer aanvaarden. We willen levende waterlopen: voor 
onszelf, maar ook voor de de bever!

Dit jaar zal het 15 jaar geleden zijn dat Natuurreservaten Leuven 
startte met haar project “De Dijle Levend door Leuven”.
De bedoeling van het project was om aan de beleidsmakers van 
de stad Leuven en aan het grote publiek te laten zien en horen 
dat een rivier slechts meerwaarde aan een stad kan verlenen als 
ze niet is weggestopt onder de grond. Een meerwaarde die er 
in bestaat dat een rivier de natuur in de stad kan brengen en ze 
kan ondersteunen. Een meerwaarde die aantoont dat een stad 
geen barrière hoeft te zijn voor die natuur en zelfs die natuur kan 
koesteren en veilig begeleiden op haar weg.
Van in het begin werd er dan ook geijverd voor het openleggen 
van  de Dijle op vele plaatsen. Twee trajecten hadden aanvankelijk 
de voorkeur voor Natuurreservaten Leuven (en hebben nog 
altijd de voorkeur van Natuurpunt Leuven): de Vismarkt en het 
traject tussen de Minderbroedersstraat en de Brusselsestraat. Dit 
laatste stuk is ook het stuk dat loopt door de ziekenhuissite, nu 
gemeenzaam ‘Hertogensite’ genoemd.

Omdat de universiteit de ziekenhuissite ingeruild heeft voor 
Gasthuisberg en de laatste jaren meer en meer de gebouwen in de 
stad heeft verlaten, deed en doet zich de gelegenheid voor om het 
gebied anders te bestemmen én de Dijle daar haar rechten terug te 
geven. Rechten die ze gekregen heeft toen deze arm werd gegraven 
in de 10-11de eeuw om te dienen als slotgracht voor de 1ste 
ringmuur rond Leuven. Aan de andere kant van het gebied ligt de 
Aa, ook een gegraven arm die waarschijnlijk moet gediend hebben 
als slotgracht voor het grafelijk, later hertogelijk kasteel waar nu de 
Romaanse Poort ligt.
In de loop van de laatste 10 jaar heeft de universiteit (de eigenaar 
van het gebied) onderzocht wat er met het gebied zou kunnen 
gebeuren en zijn er verschillende voorstellen geweest die nooit 
verder geraakt zijn dan de tekenplank. Recentelijk heeft een 
projectontwikkelaar een Masterplan ingediend. Alle plannen 
gingen gelukkig uit van de openlegging van de Dijlearm daar.

Het strekt de projectontwikkelaar, de universiteit en de stad Leuven 
tot eer dat ze een ruime inspraakronde georganiseerd hebben die 

De Big Jump van 2012 in Leuven/Heverlee. Foto Thomas Vandenberghe

op dit moment volop aan de gang is. Natuurpunt Leuven heeft zich 
geëngageerd in deze inspraakronde en werkt in dat verband samen 
met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) en het 
Leuvens Historisch Genootschap (LHG).
Als we al tevreden zijn met de ons geboden inspraakmogelijkheid 
strekt die tevredenheid zich niet uit tot wat we van het Masterplan 
zelf vinden. Dat belooft een reuze gemiste kans te worden indien 
het zo wordt uitgevoerd. De Hertogensite dreigt een steenwoestijn 
en een hitte-eiland te worden waarin slechts kruimels worden 
overgelaten aan wat groen. Het Dijletraject zelf werd aangeduid als 
groene zone om het percentage groen op te krikken. Natuurpunt 
Leuven en de VHM hebben zich dan ook niet onbetuigd gelaten 
in de inspraakronde (de zgn. klankbordgroep) en ook een tekst 
voorbereid waarin beide verenigingen hun visie uiteenzetten hoe 
wij de inrichting van het gebied op een groenere manier zagen. 
Deze tekst kan je vinden op de website van NP Leuven en NPOB.
Ook het LHG heeft een visietekst klaar die je kan vinden op hun 
website. Het masterplan zelf is te vinden op de website van de stad 
Leuven.

Aangezien we midden in de inspraakronde zitten en in de loop 
van de volgende maanden en het volgend jaar ook het openbaar 
onderzoek zal worden gevoerd rond het uiteindelijke plan, wordt 
dit zeker nog vervolgd en zal NP Leuven hierover ook verslag 
uitbrengen.

14u00 Welkom
15u00 Jump!

Met stands van lokale natuurverenigingen en een stand met live 
bevissing over het dierenleven in de Dijle.

15u30 geleide wandeling naar de zandvang van het Egenhovenbos.

Plaats: Langestaart, Heverlee (Brug Celestijnenlaan)
Info: thomas.vdberghe@gmail.com 
 https://www.facebook.com/events/315896571892335

Organisatie: Natuurpunt Leuven,  
 Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en KU Leuven

Schrijf je nu in: www.bigjump.be

Zaterdag 30 augustus:  
Nacht van de Vleermuis in Kortenberg

Natuurpunt Herent en Kortenberg organiseren samen 
op zaterdag 30 augustus de Nacht van de Vleermuis in 
Kortenberg.

Afspraak: Ontmoetingscentrum De Zolder, Kwerpsebaan 251,  
Erps-Kwerps

20u00: start Nacht van de Vleermuis. Een kleurrijke presentatie 
en filmpjes over het leven van de 
vleermuis

21u00: volg de gids naar het Silsombos! 
Een vleermuizenkenner, gewapend 
met een bat-detector, verwelkomt je 
in de wereld van de nachtacrobaten.

22u00: Batcafé
• de durvers proeven er een Vampire 

Cocktail
• doehoekje voor kinderen: tekenen, 

kleuren, vleermuisjes plooien
Info:  

Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34, 
ewoud.lamiral@natuurpunt.be

De Dijle Levend Door Leuven
Wordt een droom werkelijkheid op de Hertogensite?

mailto:thomas.vdberghe@gmail.com
https://www.facebook.com/events/315896571892335
http://www.bigjump.be/
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Nieuws uit Velpe-Mene • Bierbeek - Boutersem - Glabbeek - Hoegaarden - Tienen

Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Links: een strook met waardevol struweel werd 
gewoonweg geklepeld over een breedte van een paar 
meter en daarbij werd de burcht met zware tractoren en 
klepelmachine vernield. 
Rechts: sporen van carbuur in de gangen van de 
dassenburcht. 
Foto’s: Margriet Vos

Nieuwe vestiging van de das  
in Zuidoost-Brabant

Zoals 35 jaar geleden: poging tot uitroeiing en 
beschadiging van biotoop (maart 2014)

Natuurpunt Velpe-Mene kon 
het voorbije jaar vol trots 
de hervestiging van de das 
na 35 jaar afwezigheid in 
Bierbeek aankondigen. De 
burcht aan de rand van een 
beheerd natuurgebied in een 
holle wegencomplex met 
bovenaan een akkerstrook 

in beheersovereenkomst was 
terug bewoond. We dachten in 

een veilige omgeving. Het filmpje 
dat zijn komst bevestigde, heeft de 

ronde gedaan in heel Vlaanderen. De 
vestiging hier in dit gebied deed ons hopen 

op een duurzame terugkeer. Eerder in maart 2013 
werd op een andere plaats binnen de afdeling Velpe-Mene, met 
name in Boutersem, een das bevrijd uit een strop die gespannen 
was door jagers. 
Helaas moeten we nu constateren dat de geschiedenis zich na 
zoveel tijd gewoon herhaalt. Er is een poging gedaan om de das uit 
te roeien en door misbegrepen beheer – wat in feite neerkomt op 
natuurvernietiging – werd zijn burcht verstoord. Gelukkig zonder 
succes zodat toch nog gehoopt mag worden op een duurzame 
hervestiging.

De das wordt ook wel de Vlaamse panda genoemd
Het is een prachtig en onschadelijk dier. De soort is heel zeldzaam 
in Vlaanderen en komt enkel in Zuidoost-Limburg voor. De vestiging 
in de regio Zuidoost-Brabant is momenteel nog zeer precair. Op 
zulk moment heeft de soort alle bescherming nodig. Maar in de 
praktijk gebeurt het tegendeel. Naar de panda’s gaan miljoenen 
euro’s, onze eigen ‘pandabeer’ wordt door sommige actoren 
bestreden. Honderden natuurliefhebbers doen jaarlijks heel veel 
moeite om de das in Limburg of Wallonië te zien te krijgen. Als de 
das zich kan hervestigen in de prachtige streek van Hoegaarden en 
Bierbeek, hebben we er meteen een nieuwe aantrekkingspool bij.

Wat is er gebeurd?
Op zondag 2 maart 2014 werd een dode das teruggevonden langs 
de kant van de enige doorgangsweg in de buurt van zijn burcht. Op 
het eerste zicht werd gedacht aan een verkeersslachtoffer maar 
bij controle van de burcht constateerden we dat er een wit poeder 
in de holen was aangebracht. Uit onderzoek 
blijkt dat het om carbuur gaat, een product dat 
gebruikt wordt om holen uit te roken en de 
dieren te verdrijven. Uit het onderzoek bleek 
dat het om een jong wijfje ging dat niet drachtig 
was en nog niet gezoogd had. Er is een klacht bij 
de natuurinspectie ingediend.

De eerste zonnige zondag op het einde van de 
winter lokte een massa volk naar Vissenaken

Op 23 februari konden 250 wandelaars aan de hand van een 
tijdelijk opgesteld koesterburenpad met kinderzoektocht op zoek 
gaan naar de koesterburen van Tienen en Glabbeek in en rond de 
Rozendaalbeekvallei en Velpevallei.

Enkele weken later 
werd in Natuur.blad de 
Rozendaalbeekvallei-
Velpevalleiwandeling 
gepubliceerd op 90 000  
exemplaren en dit 
veroorzaakte gedurende 
de daaropvolgende weken 
een grote toeloop. Deze 

prachtige valleien werden zo door naar schatting 2000 wandelaars 
verkend.

Succesvolle Sint-Ermelinduswandeling: beheerde 
Natuur.gebieden in Bierbeek 

Op zondag 23 maart waren 
meer dan 100 deelnemers 
present op de Sint-
Ermelinduswandeling in 
Bierbeek waar de resultaten 
van beheer o.m. in het 
Natuur.gebied Weterbeek 
in de kijker gesteld werden. 
In de kapel van de Brempt 
was de tentoonstelling van 

de Bierbeekse koestersoorten en van het Life project Hageland 
opgesteld.
  

Meer dan 260 deelnemers aan Dag van de 
Paddepoel en Hagelands Ontbijt op zondag 13 april 
2014 in Glabbeek

Het Hagelands ontbijt van Natuurpunt Velpe-Mene, kern Glabbeek 
was terug een echte voltreffer. Met maar liefst 260 mensen die 
kwamen ontbijten en ’s morgens 74 en ’s middags 36 wandelaars 
kunnen we van een zeer geslaagde focusactiviteit spreken. En niet 
alleen het aantal mensen dat deelnam, deed ons enorm plezier. 

Iedereen was ook heel 
lovend over het ontbijt, 
maar zeker ook over De 
Paddepoel zelf. Dit gebied 
begint er steeds prachtiger 
uit te zien. Het wordt steeds 
bloemrijker en we zagen 
tijdens de wandelingen ook 
heel wat vogelsoorten. 

Wat vier jaar geleden begon met een ontbijt voor 70 deelnemers 
blijft jaar na jaar groeien. Het is duidelijk dat de mensen meer en 
meer geïnteresseerd zijn in natuur in hun dorp en omgeving. Het 
motiveert ons om te blijven werken aan natuur en biodiversiteit 
in onze regio. Natuurpunt kern Glabbeek bedankt alle aanwezigen 
en zeker ook de groep enthousiaste medewerkers. Zonder hen 
zouden we niet jaar na jaar een geslaagde editie van het Hagelands 
ontbijt kunnen organiseren. Laten we zeggen dat de afwezigen een 
herkansing krijgen tijdens de editie van 2015.

De burcht bevindt zich in de bermen van een al 40 jaar ongebruikte 
en volledig verboste holle weg en heeft vele uitgangen bovenaan 
op de schouder en in een brede strook van 10 m overblijvend gras 
in beheersoverkomst. Natuur met een landbouwer. In de omgeving 
bevinden zich ook akkertjes onder beheerovereenkomsten voor 
akkervogels met overblijvend graan in de winter, wat resulteert in 
een grote concentratie geelgorzen. 

Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente na 15 maart, toen de 
schoonperiode voor boswerken omwille van de broedperiode al 
ingegaan was, op de schouder van de holle weg een strook met 
waardevol struweel gewoonweg geklepeld over een breedte van 
een paar meter en daarbij over de burcht en uitgangen gereden 
met zware tractoren en de klepelmachine. De schouder van de 
holle weg werd teruggedrongen tot een minimum, bomen gekapt 
en het materiaal ter plaatse opgestookt. Ook voor de geelgors, 
een koestersoort van Bierbeek, werd hier een biotoop vernietigd. 
Met de gemeente Bierbeek werden ondertussen goede afspraken 
gemaakt om bij het beheer van holle wegen dergelijke toestanden 
in de toekomst te vermijden.
Ondertussen konden we vaststellen dat er nog steeds een 
bewoonde dassenburcht is die we zorgvuldig in de gaten houden.

Hoop op duurzame vestiging
Het is duidelijk dat de das zich maar zal kunnen hervestigen in 
Vlaams-Brabant als er een nieuwe mentaliteit komt die ruimte 
geeft aan natuur, en waarbij de wilde dieren de nodige rust 
krijgen en waar niet elke boom, elke struik, elk ruig hoekje in 
het landbouwgebied aanzien wordt als een hindernis die moet 
teruggedrongen worden. Hiervoor doet men zelfs beroep op de 
dienstverlening door de gemeenten, zelfs als daardoor de effecten 
van dure beheerovereenkomsten met landbouwers volledig teniet 
gedaan worden en het leefgebied van de door de gemeente 
gekozen koestersoorten vernietigd wordt.

We duimen nog steeds voor de hervestiging van de das in Zuidoost-
Brabant en hopen op een brede medewerking van gemeenten en 
de responsabilisatie van wildbeheerseenheden en landbouwers. 
Deze beide voorvallen bewijzen echter dat er nog een hele weg 
te gaan is en dat grote waakzaamheid geboden blijft, en ook dat 
zonder een actieve en alerte Natuurpuntwerking alle verklaringen 
rond koestersoorten niet veel voorstellen in de dagdagelijkse 
praktijk. We rekenen er ook op dat bij de inrichtingswerken in 
het kader van de ruilverkaveling Willebringen de natuurgebieden 
voldoende robuust gemaakt en de landschapselementen 
voldoende versterkt worden zodat een duurzame populatie 
van soorten als de das maar ook de geelgors en andere kan 
gegarandeerd worden.

Natuurpunt Limburg, Natuurpunt Oost-Brabant 
en Contrat de Rivière Dyle-Gette hebben een 
uitwisselingsprogramma in het kader van het 
Europees plattelandsprogramma Interleader onder 
het thema: Ontmoet je buren/A la rencontre de 
nos voisins, Valleien als drager van natuur en 
biodiversiteit in geografisch Haspengouw. De 
vallei van de Gete, die zich door de drie regio’s 
slingert, is als actieterrein uitgekozen. Bedoeling is 
kennis uit te wisselen tussen de terreinbeheerders 
over biodiversiteit, graslandbeheer in valleien, 
waterbeheer en beekherstel. Daarnaast zijn er 
activiteiten om het publiek te sensibiliseren voor 
biodiversiteit.
Vorig jaar op 6 oktober heeft er al een gezamenlijke 
publieksactiviteit plaatsgehad op het kasteel van 
Duras en het provinciaal domein van het Vinne 
in Zoutleeuw. Deze manifestatie trok bijna 2000 
bezoekers!

Ook dit jaar staan er interessante activiteiten op het programma:
• Op zondag 15 juni organiseren de Régionales Natagora du Brabant Wallon et 

de Hesbaye Médiane geleide wandelingen in hun reservaten van Les Caves 
Paheau in Orp-Jauche et Les Tournants in Lincent. Naast de kennismaking met 
de verschillende milieus in deze gebieden is het vooral de bedoeling tot een 
ideeënuitwisseling te komen m.b.t. de beheerdoelen en de wegen om die te 
bereiken.

• Een volgende uitwisseling voor terreinbeheerders is gepland in Aronst Hoek in 
Geetbets. De datum van deze ontmoeting ligt nog niet vast.

• Op zondag 27 juli tenslotte zal er weer een grote publieksactiviteit plaatshebben 
op het provinciale domein van Hélécine. Zoals in 2013 in Duras en Het Vinne 
ligt de nadruk op sensibilisatie van de bezoekers voor natuurbehoud en respect 
voor het milieu. Tips, technische fiches, wandelingen en animaties op het thema 
van de natuur zullen gespreid over de dag aan bod komen.
Afspraak: Provinciaal domein van Hélécine, Armand Dewolfstraat 2, Hélécine
Info: Jérémie Guyon, Contrat de rivière Dyle-Gette asbl, 010 62 04 30,  

j.guyon@crdg.be

Detail programma: www.natuurpuntoostbrabant.be

Ook in 2014:  
Uitwisselingen tussen Waals en Vlaams Haspengouw

Succesvolle Focusactiviteiten in afgelopen voorjaar

Foto Luc Nagels

Foto Esther Buysmans

Foto Luc Nagels
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Nieuws uit Velpe-Mene

1. Zaterdag 7 juni 2014 vanaf 13u30 tot 17u00
Werkdag in de Zeyp, Glabbeek

Afspraak: kruispunt Doelaagstraat-Heirbaan, Glabbeek-Attenrode
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

2. Zaterdag 14 juni 2014 vanaf 9u00 tot 16u00
Werkdag Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden

Afspraak: ingang weide dichtst bij E40 tussen Gete en fietspad 
Rommersom/Hoegaarden
Wie in de namiddag komt, geef een seintje aan Roland  
(0475 76 83 59) of Hugo (0476 77 70 37) voor de stand van 
voortgang werken
Info: Roland Grugeon, 016 81 60 52, roland.grugeon@telenet.be

3. Zaterdag 21 juni 2014 vanaf 9u00 tot 17u00
Hooien Weterbeek, Brempt Bierbeek

Afspraak: Weterbeekstraat aan brugje 
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be

4. Woensdag 25 juni 2014 vanaf 19u00
Werkdag boomgaard, Roosbeek

Afspraak: parking aan de spoorweg, Spoorwegstraat, Roosbeek/
Boutersem
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be

5. Zaterdag 28 juni 2014 vanaf 9u00 tot 17u00
Hooien Koebos, Lovenjoel

Afspraak: Gravenveldstraat to Kerselarenlaan, Lovenjoel
Info: Frank Claessens, 016 46 25 80,  
frank.claessens@med.kuleuven.be

6. Dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18u00 tot 21u00
Werkdag Rozendaalbeekvallei: maaien en openmaken wandelpad

Afspraak: ingang wandelpad, Kraaibonveld, Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be

7. Zaterdag 5 juli 2014 vanaf 9u00 tot 16u00
Werkdag Aardgat, Tienen

Afspraak: ingang Aardgat, Grijpenwegstraat Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

8. Zaterdag 12 juli 2014 vanaf 9u00 tot 16u00
Werkdag Rozendaalbeekvallei, Vissenaken

Afspraak: ingang reservaat, Metselstraat, Vissenaken
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be

9. Zaterdag 19 juli 2014 vanaf 9u00 tot 17u00
Werkdag/Hooien Snoekengracht te Vertrijk Boutersem

Afspraak: ingang Snoekengracht aan NMBS-station Vertrijk/ 
Boutersem 
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

10. Zaterdag 26 juli 2014 vanaf 13u30 tot 17u00
Werkdag Mene-Jordaan, Molenstraat, Meldert

Afspraak: Molenstraat, Meldert
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36

11. Zaterdag 2 augustus 2014 vanaf 9u00 tot 17u00
Hooien Zwartenbos, Bierbeek

Wie in de namiddag komt, geef een seintje aan Esther  
(0475 33 51 70) of Hugo (0476 77 70 37) voor de stand van de 
voortgang werken
Afspraak: Zwartenhoekstraat,  
ingang reservaat t.o. huis nr 12A, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be

12. Zaterdag 9 augustus 2014 vanaf 13u30 tot 17u00
Werkdag in het Spikdoornveld (de Zeyp), Attenrode

Afspraak: hoek Heirbaan-Hoefstraat, Glabbeek-Attenrode
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

13. Zaterdag 16 augustus 2014 vanaf 13u30 tot 17u00 
Werkdag Zijpveld, Kumtich: wilgenopslag verwijderen

Afspraak: begin Klottenbergstraat (zijstraat Leuvensesteenweg), 
Kumtich
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

14. Zaterdag 6 september 2014 vanaf 13u30 tot 17u00
Werkdag Meldertbos: hooilandbeheer

Afspraak: poort Meldertbos, Bosberg, Meldert
Info: Eddy Stas, 016 76 72 43, stas.eddy@skynet.be

15. Zaterdag 13 september 2014 vanaf 9u00 tot 17u00
Werkdag Rosdel, Hoegaarden: hooilandbeheer Kaubergbroek en 
Meiveld

Afspraak: laatste huis Nerm of ter plaatse Meiveld, Hoegaarden
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

 Zomerwerkdagen 2014
15 maal werken in de natuurgebieden van Velpe-Mene

Vanaf zaterdag 7 juni start de ronde van de beheerswerken in de reservaten van Velpe-Mene. De verschillende natuurgebieden wor-
den	één	voor	één	aangedaan.	Elk	weekend	zijn	we	present	met	een	ploeg	mensen	bestaande	uit	een	vaste	groep	van	het	beheerteam	
en	geïnteresseerden	die	occasioneel	komen	helpen.	We	doen	een	oproep	aan	onze	leden	om	alleszins	één	of	een	paar	zaterdagen	
mee de handen uit de mouwen te komen steken. De vaste ploeg kan die hulp goed gebruiken. We rekenen ook bewust op meer jon-
geren,	want	we	moeten	op	termijn	voor	de	aflossing	van	de	wacht	zorgen.	Doe	mee,	vele	handen	maken	het	werk	licht.
Je	hoeft	niet	te	verwittigen	maar	een	seintje	kan	altijd:	natuurpunt@velpe-mene.be	

Vierde Grote Tiense Natuur- en 
Landschapszoektocht 
loopt tot 21 september 2014.

De prijsuitreiking gaat door op  
4 oktober 2014 in Natuur.huis  
De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken.

Info en folder downloaden:  
 www.velpe-mene.be/tienen

De tweede editie in 2013 was een groot succes. 
Met een 65-tal jumpers en 150 toeschouwers verleden jaar, konden 
we dit jaar niet overslaan.

Hoewel de waterkwaliteit van de Grote Gete de laatste jaren is 
verbeterd, blijven nog teveel vervuilende obstakels bestaan. En niet 
alleen in Tienen, we springen in vele rivieren met 1000-en tegelijk 
omdat iedereen een goede waterkwaliteit eist voor onze rivieren.

Nacht van de vleermuis in Velpe-Mene vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2014

Dubbelactiviteit Nacht van de Vleermuis:  
Lovenjoel en Kasteel van Kwabeek in Boutersem

Big Jump in de Grote Gete zondag 13 juli 2014
Tienen springt in de Grote Gete!

Programma 
Ook dit jaar is er naast de sprong voor een propere Gete weer veel 
ambiance.

Wanneer: iedereen is welkom vanaf 14 uur.
• 14u15: vlottenrace. Bouw vooraf een origineel natuurvriendelijk 

vlotje van max. 20 x 30 cm. Er is een prijs voor de snelste en ook 
voor de origineelste! Prijsuitreiking na de Jump.

• 15u00 stipt: Big Jump! Met zoveel mogelijk tegelijk in de Grote 
Gete!

• Doorlopend een streepje life muziek en een drankje aan de 
infostand.

Waar: Grote Gete aan Pastoorstraat, tussen Invalsweg en Groot-
Overlaar (Tienen). De Big Jump-vlaggen hangen aan de uiteinden 
van de Pastoorstraat (Invalsweg en Hoegaardsestw. Groot-
Overlaar). 
Er is niet veel parkeergelegenheid, laat de auto thuis en kom met 
de fiets. Indien je toch niet anders kunt, er zijn slechts enkele 
parkeerplaatsen aan het kerkje van Groot-Overlaar.

Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be
Guido Laermans, 0477 47 77 12, guido.laermans@b-holding.be
www.bigjump.be

Organisatie: Natuurpunt Tienen en Milieuadviesraad van Tienen

Nacht van de Vleermuis in Lovenjoel (Bierbeek)
Wanneer: vrijdag 29 augustus om 20u00
Waar: kerk Lovenjoel, Bierbeek
Info: Frank Claessens, 016 46 25 80,  
 frank.claessens@med.kuleuven.be

Nacht van de Vleermuis in Boutersem
Wanneer: zaterdag 30 augustus 2014 om 20u00
Waar: Park van Kwabeek, gemeentehuis,  
 Neervelpsestraat 11, Boutersem
Info: Walter Troost, 016 73 42 79, walter.troost@happymany.net

Big Jump Tienen, 2013. Foto Trixie Nagels
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Opgepast de volgorde is omgekeerd t.a.v. de vorige jaren: 
deze keer vrijdagavond in Lovenjoel en zaterdagavond in 
Kasteelpark Kwabeek.

De jaarlijkse, succesvolle activiteit van de Nacht van de 
Vleermuis als dubbelactiviteit gaat ook in 2014 door: 
vrijdagavond in de Parken van Lovenjoel vnl Salve Mater 
maar mogelijk ook Klein Park met de kolonie ingekorven 
vleermuis en gewone grootoorvleermuis en zaterdagavond 
in het kasteelpark van Kwabeek te Boutersem. De 
ingekorven vleermuis is een Europese Habitatsoort, wat 
betekent dat Vlaanderen het nodige moet doen om deze 
populatie in stand te houden. 
Ervaren vleermuisgidsen nemen je mee op een nachtelijke 
tocht in de parken van Lovenjoel en in het kasteelpark van 
Kwabeek waar je vleermuizen kan zien én horen met een 
‘bat-detector’.
Voorafgaand kom je alles te weten over deze mysterieuze 
fladderaars in een korte vleermuisvoorstelling.
Begin het te kriebelen? Kom dan zeker naar deze 
dubbelactiviteit voor de Europese Nacht van de Vleermuis.

Ingekorven vleermuis. Foto Archief JR

Nacht van de Vleermuis ook in Vissenaken (Tienen)
Wanneer: vrijdag 29 augustus 2014 om 20u30
Waar: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be
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Nieuws uit Zuidoost-Brabant • afdeling Gete-Velpe (Geetbets - Kortenaken - Zoutleeuw) - afdeling Linter - afdeling Landen

Erfgoeddag 27 april Zoutleeuw
Toespraak door Pieter Abts, erfgoedconsulent Natuurpunt
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Wist je dat de egel één van de actiefste 
opruimers in je tuin is ?

Van valavond tot ‘s morgens vroeg trekt hij op 
smultocht tussen je planten, op zoek naar lekkere 
hapjes als slakken, rupsen, kevers en wormen. 
Dit gratis tuinhulpje voelt zich op z’n best in een 
biologische tuin. Kies bewust, voor zijn welzijn 
én die van je tuin, voor Naturen. Naturen omvat 
maar liefst 50 producten op basis van natuurlijke 
ingrediënten, goedgekeurd voor de biologische 
tuin.

Want Naturen is effi ciënt van nature, precies 
zoals die andere stekelige tuinhulp !

E F F I C I Ë N T  VA N  N AT U R EE F F I C I Ë N T  VA N  N AT U R E

www.naturen.be

zoals die andere stekelige tuinhulp !

Tuinier met 
de natuur mee.

Ann. Naturen 102x297 NL.indd   1 18/04/14   11:10

Pieter Abts spreekt een volle zaal toe. Foto Luc Nagels

Infobord aan de ingang van het Bolwerk. Foto Luc Nagels
Voor Natuurpunt Oost-Brabant is erfgoed geen nieuw gegeven. 
Van in de beginjaren van de vereniging – meer dan 40 jaar 
geleden – is het behoud en het herstel van het cultuurlandschap 
samen met zijn hoge biodiversiteit één van haar speerpunten 
geweest. Dat resulteert in tal van projecten waar erfgoed en 
natuur één samenhangend geheel vormen. Voorbeelden in het 
Hageland zijn o.a. de staakmolen in de Molenheide te Langdorp, 
de Wijngaardberg met zijn wijngaardmuur te Wezemaal, de 
Snoekengracht met zijn St-Luciakapel in Vertrijk, de Molenberg met 
zijn ruïne in Begijnendijk,… en tal van andere projecten. Ook onze 
beheerde Natuur.gebieden behoren tot het erfgoed omwille van 
de historisch bloemrijke hooilanden, de beemden, de turfputten, 
de oude bossen in moerassen en bovenop de onvruchtbare 
heuvels, enz. Voor het behoud van dit erfgoed en de hiermee 
samenhangende biodiversiteit hebben vrijwilligers van Natuurpunt 
zich vaak jarenlang ingespannen en hun schouders onder deze 
projecten gezet. 

We zijn dan ook zeer blij dat we hier vandaag aan het Bolwerk 
staan. Dat is niet de eerste keer. Ongeveer tien jaar geleden 
hebben we ons hier al eens samen met de Vrienden van Zoutleeuw 
twee weekends teruggetrokken om een nieuwe toekomst voor 
het bolwerk te bedenken. Voor een vereniging als Natuurpunt 
Oost-Brabant betekende en betekent dat een nieuwe functie als 
natuurgebied met een symbiose tussen natuur, cultuur en erfgoed. 
Het ging hier om een pilootproject ‘Wandelenderwijs door het 
landschap’,… we schreven 2002.
De eerste vraag die toen werd gesteld was: kijk je al eens bewust 
naar het landschap? Nergens is dit zo sprekend als hier aan 
het Bolwerk waar dagelijks mensen dwars door het historische 
landschap fietsen, al dan niet op een elektrische fiets, langs de 
snelste weg van A naar B, maar zich niet bewust zijn van het 
geheugen van dit landschap.

Graag verwijs ik naar het verslag van dit pilootproject opgemaakt 
door Guido De Dijn.
“Voor een project dat op een discrete wijze de site als 
cultuurlandschap tussen stad (Zoutleeuw) en vallei (Gete) zou 
waarderen	als	een	verstilde	ontmoetingsplek	voor	de	lokale	
bevolking. Alle werkgroepen gingen ervan uit dat de site in de 
eerste plaats door de lokale bevolking diende ‘geërfd’ te worden.”
Het leek wel een verslag van Natuurpunt Oost-Brabant op zoek 
naar de nieuwe invulling van een vergeten stuk Zoutleeuw op 
de rand van de stad en de Getevallei. Het Bolwerk lezen we als 
een boek, één waar inzet van onze vereniging kleur (en dit mag 
ondertussen letterlijk genomen worden) en inhoud aan geeft. Ik 
ben dan ook zeer blij dat we vandaag een nieuw hoofdstuk kunnen 
toevoegen aan dit uitzonderlijk natuurgebied.

Natuurpunt wil erg graag ingaan op de uitdaging om monument 
EN natuur (met de nadruk op de EN) op een evenwichtige manier 
te vrijwaren en veilig te stellen voor de komende generaties. De 
nauwe band tussen natuur en erfgoed is een echt aandachtspunt 
voor Natuurpunt, dat we vandaag hier in de kijker willen stellen en 
in de toekomst meer integreren in onze werking.
We hanteren bij onze erfgoedzorg enkele belangrijke principes: 
authenticiteit, verbindingen leggen en mensen betrekken.

Authenticiteit  
Iedere streek schrijft zijn eigen verhaal. Dit Bolwerk kan niet 
ontbreken in het verhaal van de Getevallei en van Zoutleeuw. Net 
zoals Het Vinne maakt het deel uit van een authentiek landschap. 
Een plaats om te zijn en niet om door te reizen op weg naar andere 
gebieden. De wisselwerking tussen geschiedenis, reliëf, gradiënten 
en de hoge natuurwaarde maakt van het Bolwerk een boeiend 
natuurgebied. De combinatie van erfgoed en natuurgebied geeft 
het een eigen identiteit. Geen harde restauratie, geen toeristisch 
pretpark maar een verstilde plaats met aandacht voor verleden 
en een nieuwe invulling voor de toekomst als natuurgebied op 
wandelafstand van de stad.

Verbindingen leggen
Natuurpunt staat hier niet alleen. Samenwerken maakt het project 
boeiend en geeft een garantie voor een duurzame toekomst. De 
steun van het stadsbestuur, de gedrevenheid van de Vrienden 
van Zoutleeuw, de inzet van de vrijwilligers van Natuurpunt en de 
kennis die Onroerend Erfgoed ons hier aanreikt, maken dat dit 
project een kans op slagen heeft. Natuurpunt wil met dit project 
verbindingen leggen en samenwerken, omdat we samen sterker 
staan. 

Betrekken van mensen 
Het is de kernopdracht van Natuurpunt om mensen te betrekken 
bij het beheer van gebieden, vrijwilligers kansen en ondersteuning 
te geven, maar ook om mensen uit te nodigen om te komen 
genieten van de natuurgebieden. 
We willen van deze site een poort maken naar de Getevallei als een 
natuur- en landschapscomplex met meer dan Vlaamse allures.

Start van de Werkgroep Natuur en Erfgoed Natuurpunt Oost-
Brabant
Graag kondigen we hier dan ook de start aan van de Werkgroep 
Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant. Daarmee sluiten 
we zoals eerder gezegd aan bij de traditie van onze regionale 
vereniging die sinds haar beginjaren de focus op natuur én 
landschap legt. Onze reservaten zelf zijn landschappelijk erfgoed, 
tonen historische verbanden met het landschap rondom, het 
bodemgebruik en de daaruit voortvloeiende typische flora en 
fauna, en bevatten vaak ook erfgoedrelicten en -objecten. We 
willen het verhaal brengen van onze gebieden en het erfgoed dat 
daarin aanwezig is: hoe en waarom heeft de mens in de loop der 
tijden vorm gegeven aan dit stuk landschap en welke wisselwerking 
is er opgetreden met de ontwikkeling van specifieke natuur.
Enerzijds willen we nagaan welke kennis en expertise er reeds 
aanwezig is bij de lokale vrijwilligers en anderzijds geïnteresseerde 
lokale vrijwilligers ondersteunen en aanmoedigen om zich te 
verdiepen in dit thema. Bovenal willen we naar buiten treden met 
het erfgoedaspect van en binnen onze Natuur.gebieden o.a. via ons 
tijdschrift. Daarnaast tonen we jaarlijks één of meerdere projecten 
aan het grote publiek in onze focusactiviteiten. 

 Erfgoedfocusactiviteiten
Deze activiteit in Zoutleeuw was de eerste in de reeks van 
erfgoedfocusactiviteiten voor dit jaar. Daarna volgden nog: de 
Antitankgracht en kasteel van Roost in Haacht (11 mei) en de Dijle 
levend door Leuven (25 mei). 
Komen in 2014 nog aan bod: Dassenaarde met zijn loopgraven uit 
WO I (24 augustus) en de Wijngaardberg in Wezemaal (5 oktober). 
We nemen ook deel aan de Open Monumentendag van 14 
september. Het is intussen al het derde jaar op rij dat we die 
organsiseren in de Abdij van Park in Heverlee.
Iedereen van harte welkom!

Info:
• Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com, 016 46 04 78
• Pieter Abts, erfgoedconsulent Natuurpunt,  

pieter.abts@natuurpunt.be, 015-29 27 96 of 0477 50 77 13

Kennismaking met het Bolwerk. Foto Luc Nagels



De loopgraven  
van WO I  

in Dassenaarde
Hoe natuur en cultuur samen meer bereiken dan elk apart

Opening 24 augustus 2014
Foto Luc Nagels


