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Weg-Wijs in de geschiedenis van het Zegbroek
Paul Dillen

Naar aanleiding van de opening van het 
wandelpad ‘Weg-Wijs’ door het Zegbroek 
in Ninde-Tremelo vroeg men mij even in de 
geschiedenis van dit reservaat te duiken.

In 1990 hadden we als jonge natuurvereniging (gesticht in oktober 
1989) onze pijlen gericht op de Meren, een natuurwaardevol 
gebied in het noorden van de gemeente Tremelo – Baal. Door 
een misverstand tussen de eigenaar en Natuur-
reservaten mislukte de eerste aankoop. Zo misten 
we de kans om daar met een natuurreservaat te 
starten. Enkele maanden later maakte Monumen-
ten en Landschapszorg er ons attent op dat zich 
in het noordwesten van de gemeente een zeer 
waardevol gebied bevond, namelijk de Blaasberg. 
Monumenten en Landschapszorg had dit trouwens 
al in 1988 gemeld aan het gemeentebestuur in een 
brief als antwoord op een verzoek tot landschaps-
klassering van de Bolloheide. Maar toen was er in 
de Tremelo nog geen natuurvereniging actief om 
dit aan te pakken.

De Blaasberg vormt samen met de Putten van Fon-
teyn, de meander van Haacht, het Cassenbroek, en 
de Broekelei een reeks van afgesneden meanders 
van Dijle en Demer die in de loop van de eeuwen 
zijn ontstaan. De Blaasberg is een afgesneden meander van de 
Demer. Wat de Blaasberg onderscheidt van de andere gebieden is 
het ontbreken van een centrale zandige verhevenheid of donk. Op 
de biologische waarderingskaart is het als zeer waardevol aange-
duid. Het maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN-
gebied). Speciaal is de aanwezigheid van de rankende helmbloem 
(Corydalis claviculada)

In de lente, zomer en herfst van 1991 inventariseerden Walter Van 
Steenberge, Danny Schoovaerts, Rik Wouters, Hilde De Coo en 
ikzelf het gebied. We vonden meer dan 290 verschillende soorten 
planten, bomen en grassen. Met deze resultaten werd in 1992 een 
verzoek tot landschapsklassering ingediend. Op 20 april 1993 werd 
dit bij Ministerieel Besluit vastgelegd.
In 2001 maakte de milieuambtenaar er ons attent op dat in het 
Zegbroek een perceel te koop was. Het betrof een deel van de 

Blaasberg. Zo begon de uitbouw van het reservaat 
Zegbroek, dat op 30 januari 2002 werd erkend als 
reservaat. Ondertussen zijn er nog uitbreidings-
erkenningen geweest op 1 juni 2007 en is er een 
tweede uitbreiding aangevraagd. Momenteel heeft 
Natuurpunt ongeveer 14 ha in eigendom.

Het Zegbroek is een vochtige, verveende, oude 
meander van de Demer. Natuurpunt Tremelo 
beheert in het gebied een variatie van biotopen 
gaande van graslanden over rietvelden tot trilveen 
en bos. Deze variatie maakt het tot een paradijs 
niet alleen van varens en zeggen, maar van heel 
veel plantensoorten. 
Door zijn moerassigheid en het feit dat er geen 
echte wandelwegen door het gebied lopen, waren 
de geleide wandelingen steeds een avontuur waar-
bij je over beken moest zien te geraken en over 

omgevallen boomstammen klimmen. Daarbij diende je er steeds 
over te waken je laarzen niet te verliezen in het slijk. Natuurpunt 
Tremelo greep dan ook de kans toen zij via een provinciaal project 
de mogelijkheid kreeg een knuppel- en vlonderpad aan te leggen 
door het gebied. Het wordt een educatief pad met op verschillende 
plaatsen de nodige infoborden en het krijgt de naam ‘Weg-Wijs’ in 
het Zegbroek.

Onder: Zegbroek. Foto Staf De Roover - Boven: Klimmen over boomstammen is nu niet meer nodig na de aanleggen van het knuppelpad. Foto Paul Dillen
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Je mooiste avontuur begint op zondag 3 juni 2012 aan de kerk van Ninde Tremelo.

Weg-Wijs in het Zegbroek
Kom mee de opening vieren van het  
nieuwe wandelpad ‘Weg-Wijs in het Zegbroek’.

Een greep uit de activiteiten:
Weg-Wijs wandelingen met landschapsposten• 
Ondertekening biodiversiteitscharter tussen  • 
Natuurpunt Tremelo en gemeentebestuur van Tremelo
Uitreiking totem koesterburen aan de scholen• 
Fotozoektocht op de fiets door Tremelo en Keerbergen  • 
tussen 10u en 15u
Muzikale omlijsting door Brass Company• 
Kinderactiviteiten en animatie• 
Infostanden en Laak-tentoonstelling• 
Streekbieren, koffie, pannenkoeken, taart,…• 

Welkom vanaf 10u00 tot 18u00

Meer info:
www.natuurpunttremelo.be - Bruno Wallyn: 0478 07 00 44

Danny Schoovaerts, al jarenlang steunpilaar voor de natuur in Tremelo en omgeving. Foto Staf De Roover

Wandeling in het Zegbroek. Foto Staf De Roover
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