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Grootse mogelijkheden  
voor natuur in de Getevallei

De Getevallei als natuurcomplex was tot voor enkele jaren 
een volledig onbekende. Bij de gewestplannen werd indertijd 
heel de jaarlijks overstroombare vallei ingekleurd als agrarisch 
gebied. Nochtans bevindt zich hier op de overgang van vochtig 
Haspengouw en het Hageland één massieve blok open ruimte 
van 3000 ha, vol kansen voor grootse, ruigere natuur en 
natuurontwikkeling samenhangend met riviersystemen. 
We kunnen in Vlaanderen echter pas over echte kansen voor 
natuur spreken als de gronden zijn veilig gesteld door aankoop. Pas 
dan kan ruimte aan natuur en rivierprocessen gegeven worden. 
De laatste jaren werd hier al hard aan gewerkt. Nu al zijn er 600 ha 
in de Getevallei in natuurbeheer bij de Provincie en Natuurpunt 
samen, waaronder de paradepaardjes Aronst Hoek en Het Vinne.

Al een hele brok natuur, maar te weinig als het gebied 
‘toekomstproof’ wil zijn. Te weinig als we de rivier opnieuw vrij 
willen laten meanderen tussen Geetbets en Rummen. Te weinig 
als we tot een landschap willen komen waar natuurlijke processen 
samenhangend met de rivier hun gang kunnen gaan en waar 
de vallei haar rol kan spelen voor de waterberging. Te weinig 
als we hier echt een aanzet willen geven voor een rivierpark De 
Gete. Te weinig als we rietlanden en grote moerascomplexen 
met soorten als roerdomp en wouwaapje terug hun plaats willen 
geven in de vallei. Te weinig als we ruimte willen laten voor de 
ontwikkeling van moerasbossen met de zwarte ooievaar. Te 
weinig om een bever ongegeneerd een boom over een beek 
te laten leggen en mee de dynamiek van het systeem te laten 
bepalen. Te weinig om een kudde halfwilde runderen door een 
grote aaneengesloten blok met depressies en donken, laagten en 
kleinere hoogwatervluchtplaatsen door de overstroombare vallei 
te laten trekken om het bocagelandschap dat zo typisch is voor de 
Getevallei in een nieuwe en bestendige vorm te behouden.

Aronst Hoek:  
kern van een groot rivierpark in wording?

Tien jaar geleden startte de uitbouw van het complex Aronst 
Hoek/Melsterbeek. Dit project alleen al is uitgegroeid tot een 230 
ha en vormt de wissel op een toekomst voor robuuste natuur. 
Als we nu de nodige middelen vinden, kunnen we belangrijke 
puzzelstukken in de grote puzzel leggen en een sprong vooruit 
maken naar forse en duurzame riviernatuur. We werken beetje 
bij beetje, puzzelstukje na puzzelstukje zodat we uiteindelijk 
één groot rivierpark De Gete kunnen realiseren. Nu liggen dus 
de kansen voor. Of we ze kunnen invullen, zal afhangen van de 
fondsenwerving op regionale schaal voor het project. De Getevallei 
is vrij dun bevolkt zodat we voor de realisatie van dit project 
een beroep willen doen op de solidariteit en vrijgevigheid van 
alle natuurbeschermers in het arrondissement Leuven. Er zijn 
mogelijkheden voor een 100-tal ha extra natuur waardoor wat 
er al is een stuk robuuster en homogener kan worden en het 
riviersysteem beter kan functioneren. 

Draag ook bij aan de vorming van een grand cru natuurgebied!
Gezocht 4000 donateurs voor een  toekomstperspectief voor de Getevallei

LAAT ARONST HOEK IN DE GETEVALLEI TE GEETBETS GROEIEN.

PROJECT 9414

Hersteld elzenbroek en natte ruigten in Aronst Hoek. Foto Kevin Lambeets

Betserbroek. Foto Kevin Lambeets
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Draag ook bij aan de vorming van een grand cru natuurgebied!
Gezocht 4000 donateurs voor een  toekomstperspectief voor de Getevallei

Dringend gezocht:  
4000 giften van min € 100 voor 100 ha extra natuur

Als we 4000 donateurs vinden die elk een gift van € 100 doen 
voor de restfinanciering van min. 2,5 are, dan zitten we al aan 100 
ha. Dat zou toch fantastisch zijn. Dan geven we ook een krachtig 
signaal dat we de aankoop van natuurgebieden belangrijk vinden. 
Ambitieus, ja. Onmogelijk, neen. We moeten hier de komende 
twee jaar durven voor gaan. 
Als straks het water in de Getevallei terug zuiver is en vol leven, 
zijn we klaar om de rivier terug de vallei te laten ontdekken, is de 
bever opnieuw welkom, kan de roerdomp weer thuis komen en 
kan in de overstromingsgraslanden opnieuw de kwartelkoning 
roepen. En kunnen de mensen de streek verkennen langs idyllische 
wegeltjes. € 100 is toch maar een habbekrats in vergelijking met 
het perspectief dat hiermee open gaat voor de streek. Het geld bij 
de bank brengt niet veel op: je kan het evengoed maatschappelijk 
laten renderen door duurzaam te investeren in dit perspectief. 
Daarom rekenen we op alle natuurbeschermers in Oost-Brabant.

Natuur heeft ruimte nodig en die ruimte is er nog in de Getevallei 
tussen Zoutleeuw en Geetbets.
Hier werkt Natuurpunt reeds 10 jaar aan het natuurgebied Aronst 
Hoek. Het gebied is met zijn 230 ha uitgegroeid tot het grootste 

LAAT ARONST HOEK IN DE GETEVALLEI TE GEETBETS GROEIEN.

PROJECT 9414
natuurgebied van Vlaams-Brabant en dagelijks groeit het nog aan.
Het afgelopen jaar is er hier 30 ha extra natuurgebied veilig gesteld. 
Kansen liggen voor om nu de puzzel verder in elkaar te steken en 
te komen tot aaneengesloten blokken waar ruimte kan gegeven 
worden aan natuur en aan de rivier. Kortom waar de fundamenten 
voor een echt rivierpark De Gete kunnen gelegd worden.

Aronst Hoek. Foto Jules Robijns
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Toekomstbeeld

Aaneengesloten riet- en moeraslanden, overstromings- 
en soortenrijke structuurrijke graslanden met struweel en 
bosschages, moerassige bloemrijke ruigtes, waterpartijen 
en moerasbossen. 

Plaats voor een ruig en robuust natuurgebied met ruimte 
voor water en voor de rivier en voor grote grazers.
Aronst Hoek met de aansluitende Getevallei vormt ook de 
missing link tussen Het Vinne en het Schulensbroek, twee 
topnatuurgebieden voor watervogels.

Doelsoorten

Zilverreiger, kwartelkoning, kamsalamander, watersnip, wulp, roodborsttapuit, 
zwanenbloem, pijptorkruid, matkop, ijsvogel, papegaaizwammetje, 
zomertortel, grauwe klauwier, spits havikskruid, woudaapje, roerdomp, 
waterspitsmuis, waterral, wintertaling, zomertaling, blauwborst. En waarom 
niet: zwarte ooievaar, bever. Topoverwinteringsplaats voor soorten als de 
kleine zwaan en vele andere watervogels. 

Bijdrage te storten op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt 
Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding ‘project 9414 
ARONST HOEK’.

REALISEERBAARHEID
Zeer groot. Tenminste als we nu 4000 donateurs vinden die elk € 100 willen inbrengen zodat de puzzelstukjes  

die er nu reeds zijn in een belangrijke mate kunnen aaneengesloten worden.

Grauwe klauwier.  
Foto Vildaphoto, Yves Adams

Zilverschoongrasland. Foto Kevin Lambeets

Bever.  
Foto Rudi Petitjean

Zwanebloem. Foto Archief
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REALISEERBAARHEID
Zeer groot. Tenminste als we nu 4000 donateurs vinden die elk € 100 willen inbrengen zodat de puzzelstukjes  

die er nu reeds zijn in een belangrijke mate kunnen aaneengesloten worden.

Glanshavergrasland. Foto Kevin Lambeets
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