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Jan Van den Bergh, jan.vandenbergh@natuurpunt.be,  
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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 bereik je via het nummer 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 
Tinne Snoeijs, tinne.snoeijs@hotmail.com 
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: Filip Meyermans, filip.meyermans@worldonline.be,  

 013 78 00 43
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
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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VAN DE VERENIGINGSMARKT NAAR  
DE WIJNGAARDBERG EN HET ONTWERPDECREET 
GEÏNTEGREERD NATUURBEHEER

dat geen nieuwe laagstamboomgaarden mochten worden 
aangelegd. 
Niemand heeft er zich ooit iets van aangetrokken. Het plateau is 
inmiddels een bijna dekkende laagstam appelplantage. In 1995 
bepaalde het mestdecreet dat er voor natuurgebieden op de 
gewestplannen een nulbemesting gold maar dat die voor akker 
en intensieve teelten enkel inging bij het stoppen van de huidige 
exploitant. De exploitanten op de Wijngaardberg komen nu in 
deze fase en wat gebeurt er? In plaats dat een einde komt aan de 
overgangsbepalingen wordt alles, maar dan ook alles, ingezet om 
de Wijngaardberg van bestemming te laten veranderen. Als dit nu 
voor de Wijngaardberg gebeurt, dan zal dat morgen ook gebeuren 
voor andere gebieden waar de overgangsbepalingen uitdoven… 
Of hoe oren genaaid worden aan de implementatie van het 
natuurbeleid.

Even schrijnend is dat van het vastgesteld beleid om, naast 
125 000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk te komen tot 150 000 
ha Natuurverwevingsgebied, niets in huis is gekomen. En wat 
erger is: door de jarenlange ondermijning is er ook dikwijls in 
natuurbeschermingsmiddens fatalisme en scepticisme ontstaan. 
De wil is afgekalfd om actief op te komen voor een breed beleid 
in de grote valleien en de gebieden waar natuur en andere open 
ruimtefuncties in onderlinge verwevenheid voorkomen. We 
moeten de natuurverwevingsgebieden en de positie van natuur in 
het landelijk gebied alleszins terug op de agenda zetten, indien we 
een kwaliteitsvol landschap en het leefgebied van vele soorten ook 
buiten de beheerde natuurgebieden willen behouden. Je kan de 
biodiversiteit in Vlaanderen niet redden door haar op te sluiten in 
een veel te beperkt aantal reservaten.

Instandhoudingsdoelen en ontwerpdecreet: 
wordt de natuur er beter van?

Heel veel energie is er gekropen in de invulling en de 
uitwerking van de Instandhoudingsdoelen voor de 
Europese Habitats. Dit is inderdaad een grote opdracht 
en uitdaging. Het is echter uitgedraaid op een zeer 
ingewikkeld proces met een boekhoudkundige rekening 
van hectares in min en meer, en toegewezen op plaats a 
en b, alsof het bij de realisatie van de habitattypen om 
landbouwkundige teelten gaat en niet om natuurlijke 

Algemene Vergadering NPOB:  
een vernieuwd concept

Op 22 februari gaat de jaarlijkse algemene vergadering van 
Natuurpunt Oost-Brabant door in de kerk van Sint-Jan in Binkom. 
We proberen een nieuw concept en een nieuwe mix uit met 
een verenigingsmarkt die open staat voor alle leden. Ben je 
geïnteresseerd in wat binnen Natuurpunt Oost-Brabant als 
regionale vereniging voor natuur en landschap beweegt, dan ben je 
alleszins welkom.
2013 was het jaar waarin de ledengroei na enkele jaren stagneren 
of licht te groeien weer fors omhoog kwam. Gelegenheid dan ook 
om op 22 februari het 9000e lid binnen Natuurpunt Oost-Brabant 
in de bloemetjes te zetten en aan de ledenwerving een nieuwe 
impuls te geven.

Als we terugblikken op 2013 zien we een bloeiende vereniging die 
gedreven en geëngageerd opkomt voor natuur en biodiversiteit, 
een prachtige afdelings- en lokale werking, een goede 
reservatenwerking die ook kan uitpakken met tastbare resultaten 
op vlak van biodiversiteit en betrokkenheid van vele mensen bij de 
beheerde Natuur.gebieden. 

Vlaams natuurbeleid blijft slabakken
Dit staat in schril contrast tot het Vlaamse natuurbeleid dat de 
laatste jaren toch enigszins zijn oren liet hangen. Gelukkig nam het 
laatste half jaar de minister de lang slabakkende erkenningen van 
reservaten terug op en erkende in 2013 een 1200 ha reservaten. 
Sommige dossiers lagen al meer dan 5 jaar bij de overheid te 
wachten. 

De afbakening van de bijkomende natuurgebieden volgens de 
afspraken van de goedgekeurde ruimtebalans blijft maar kwakkelen 
en is een proces dat veel energie opslorpt en weinig resultaat 
oplevert. Het proces werkt zelfs dikwijls contraproductief en 
verlammend. En de realiteit is straffer dan het voorstelbare. 
Neem nu de case van de Wijngaardberg te Wezemaal, één van 
de grotere, gave Diestiaanheuvels. Bij de totstandkoming van de 
gewestplannen begin de jaren 1970 een mozaïek van vervallen 
oude perzikboomgaarden, heideveldjes, verbossende stukken en 
amper een paar nieuwe laagstamboomgaarden. De Wijngaardberg 
is in diezelfde jaren geklasseerd als landschap met als voorschrift 
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Wijngaardberg, natuurgebied én geklasseerd landschap:  
neen aan de manoeuvers om de bestemming te wijzigen.
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processen. Typisch een kunstmatig patroondenken terwijl natuur 
vooral in spontane processen vorm krijgt. In het actorenoverleg 
dreigde (en dreigt) plots een afwenteling van de verplichting tot 
het realiseren van de Europese doelen op de terreinbeherende 
verenigingen door een heel bijzondere interpretatie van begrippen 
‘sterkste schouders, zwaarste lasten’ en ‘zuinig ruimtegebruik’. 
Dat zou inhouden dat bestaande natuurdoeltypen zoals 
dottergraslanden, soortenrijke graslanden, moerassige ruigten 
dienen omgezet te worden naar Europese doelen. Een even groot 
gevaar is de reductie van heel het natuurbeleid tot de Europese 
doelstellingen, de Europese soorten en de Europese gebieden, 
waardoor vele bestaande natuurgebieden buiten de afgebakende 
Europese Bijzondere Beschermingszones volledig uit de boot 
zouden vallen. Zoals bijvoorbeeld de Gete- en de Velpevallei waar 
geen Europese Bijzondere Beschermingszones zijn afgebakend. 
Duidelijk dat we ons hiertegen met hand en tand dienen te 
verzetten.

2013 was ook het jaar dat er ontwerp van nieuw ‘geïntegreerd’ 
natuurdecreet op de proppen kwam. Dit kiest ervoor om 
het bestaande, succesvolle systeem van de door erkende 
terreinbeherende verenigingen beheerde natuurgebieden 
volledig op de helling te zetten. Het moet vervangen worden door 
‘iedereen natuurbeheerder, iedereen maakt een natuurbeheerplan 
van verschillend niveau’ om via die benadering ook private 
grondeigenaars en jagers volwaardige en toekomstgerichte 
natuurbeheerders te maken die zorgen voor de realisatie van 
de Europese Instandhoudingsdoelen. Een hele omwenteling en 
cultuurbreuk. Op basis van wat we overal rondom ons zien, is 

Hugo Abts
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant

Regionale Vereniging  
voor Natuur en Landschap

Kom naar onze infosessies op donderdag 24 april.
Natuurpunt Oost-Brabant organiseert twee informatierondes over alle 
aspecten van het testament. Heb je interesse om Natuurpunt als goed 
doel op te nemen in je testament? Je bent van harte welkom! 
Spreker is Joost Verbeke, de contactpersoon voor schenkingen en le-
gaten bij Natuurpunt. Hij biedt een overzicht van de mogelijkheden en 
van de fiscaal voordeligste formule. Praktische voorbeelden passeren 
de revue.

Op donderdag 24 april om 14u00 in Tienen,  
Cultureel Centrum De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 - lokaal 1. 

Ontvangst vanaf 13u30 bij koffie en een stuk taart.  
De presentatie gaat door van 14u00 tot ca. 15u30.

Op donderdag 24 april om 20u00 in Leuven (Kessel-Lo),  
Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A. 

Ontvangst vanaf 19u30 bij koffie en een stuk taart.  
De presentatie gaat door van 20u00 tot ca. 21u30.

Na afloop kan je onder vier ogen je persoonlijke vragen stellen.  
Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst: 

Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be,  
015 29 72 49, 0477 20 47 27.

De natuur in jouw testament?
Vroeg of laat ga je beseffen dat je ook na dit leven nog veel kan betekenen. Daarom zijn er alsmaar meer mensen bereid om een goed 
doel zoals Natuurpunt op te nemen in hun testament. Met die inkomsten kan Natuurpunt heel wat extra natuur aankopen en veilig 
stellen. Erfenissen zijn dus van groot belang als we onze natuurgebieden willen behouden voor de volgende generaties.

Er bestaan verschillende formules. Het systeem van duolegaten bijvoorbeeld is zowel voor het goede doel als voor je erfgenamen 
een interessante formule. Zeker als je erfgenamen verre familieleden zijn of zelfs mensen met wie je geen familieband hebt. Met dit 
systeem betalen zij immers geen torenhoge successierechten.

het moeilijk zich voor te stellen dat jagers en grondeigenaars, 
voor wie andere belangen prioritair zijn, nu beheerplannen 
gaan opstellen en uitvoeren en de hoeksteen gaan vormen van 
het nieuwe natuurbeleid. Terwijl het beheer van de erkende 
terreinbeherende verenigingen haar efficiëntie en nut al lang 
bewezen heeft. Het moet duidelijk zijn dat ook in de toekomst 
de erkende terreinbeherende verenigingen en het klassieke 
natuurreservatenmodel ten volle hun rol moeten kunnen spelen. 
En dat in de nieuwe beheerplannen voor private grondeigenaars 
de lat voldoende hoog moet gelegd worden om én biodiversiteit, 
duurzaamheid en de betrokkenheid bij natuur als publiek goed te 
garanderen.

In 2014 zal dit nieuwe decreet ter stemming voorliggen 
in het Vlaams Parlement en verder ingevuld worden met 
uitvoeringsbesluiten. Het wordt dus nog spannend de komende 
periode om bij zo’n drastische hervorming de nodige waarborgen 
af te dwingen voor de continuïteit van het actueel reservaten- 
en aankoopbeleid en voor garanties dat de nieuwe actoren ook 
kwaliteit en duurzaamheid zullen realiseren.

4   • Natuur en Landschap 2014/1 
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IN DE KIJKER…

Op 25 mei 2014 trekt de burger naar de stembus 
om nieuwe vertegenwoordigers voor het Vlaamse, 

federale en Europese parlement aan te duiden. 
Door de naweeën van de economische crisis 

lijkt het ordewoord na de verkiezingen nog altijd 
‘besparingen’ te zijn. Voor natuurbescherming is 
dat geen goed nieuws. Nu al ligt het natuurbeleid 
onder vuur: de herziening van het natuurdecreet 

legt de focus volledig op natuur die Europees 
beschermd is. Dit is een verontrustende keuze, 

90% van de oppervlakte van Vlaanderen 
dreigt nog amper middelen te krijgen voor 

natuurbescherming. 

Om het tij te keren, moeten we ervoor zorgen dat natuur weer 
hoog op de politieke agenda komt te staan. Daarom stapt 
Natuurpunt de komende maanden naar de politici om hen 
duidelijk te maken dat investeren in natuur een maatschappelijk 
en economisch noodzakelijke keuze is.

Memorandum
Natuurpunt beschrijft in haar memorandum voor de Vlaamse 
verkiezingen concrete maatregelen voor meer natuur met 
haalbare en meetbare doelen die win-winsituaties opleveren 
over de sectoren en beleidsdomeinen heen.
Voor het volledige memorandum: zie www.natuurpunt.be/nl/
natuurbehoud/natuurbeleid/verkiezingen-2014_3233.aspx

1  Natuur op wandelafstand

• brengt ons tot rust

• zet aan tot wandelen en fietsen

• zuivert de lucht van fijn stof en 

dempt verkeerslawaai

• maakt ons gezond en gelukkig  

Ons voorstel alle vlamingen 

kunnen op pad in een groot 

natuurgebied op minder dan 

twee kilometer van hun deur.

2  Natuur als klimaatbuffer
• beschermt huizen en bedrijven tegen overstromingen• vermijdt dure herstelkosten• zorgt voor aangesloten  gebieden voor bedreigde dieren en planten

 

Ons voorstel De natuurlijke overstromingsgebieden worden hersteld om Vlaanderen te  beschermen tegen de klimaatsverandering.

3  Meer en grotere natuur

• garandeert gezonde gebieden 

voor bedreigde planten en dieren

• bezorgt overweldigende ervaringen 

in de natuur

• zwengelt bezoek aan lokale  

horeca en kleinhandel aan

• is de goedkoopste bescherming 

tegen klimaatsverandering

Ons voorstel Elk jaar groeit de 

oppervlakte beheerd natuur-

gebied met minstens 3.000 

hectare.  

4  Natuur en 
 ruimtelijke ordeningsbeleid
• is een belangrijk instrument om  natuur effectief te realiseren• geeft garanties waar de natuur zal gerealiseerd worden

• stimuleert de aankoop van  bijkomende natuur

Ons voorstel De resterende natuurtaakstelling van 30.000 hectare natuur- en bosgebied  en 70.000 hectare natuur-verwevingsgebied worden aangeduid op kaart en leiden tot effectieve bescherming en 
ontwikkeling van natuur. 

Verkiezingen 2014
Het natuurbeleid: ernstig bedreigd

Vier 
topprioriteiten       
voor meer natuur
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Niet alledaags: natuurbeschermers verzamelen in 
kerk van Binkom, de kerk van pastoor Mellaerts 
zaliger

Natuurpunt Oost-Brabant houdt haar jaarlijkse ledenontmoeting 
in de ‘kathedraal van het Hageland’: de geklasseerde St.-Jan-
Baptistkerk van Binkom. De kerk die boven het Hagelandse land-
schap uittorent, een kerk ook met een geschiedenis, waar vroeger 
Pastoor Mellaerts, de stichter van de Boerenbond maar ook een 
goed florist, nog dorpspastoor geweest is en waar zijn zerk op het 
kerkhof nog steeds te bezichtigen is. Kortom: een niet alledaagse 
plaats voor onze jaarlijkse ontmoeting met alle mensen die willen 
bouwen aan de versterking van natuur en landschap in Oost-Bra-
bant en het Hageland.

Verschil maken voor  
biodiversiteit, natuur en landschap

Als Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap willen we op 
deze ontmoeting de buitenwereld een levende, enthousiaste en 
maatschappelijk geëngageerde en betrokken beweging tonen die 

het verschil wil maken voor biodiversiteit, natuur en landschap. Het 
is ook een gelegenheid tot kennismaken en praten met partners 
en andere actoren, tot uitwisseling van ideeën en het voorstellen 
van verschillende natuurprojecten die binnen Natuurpunt Oost-
Brabant en de afdelingen lopen. Dit jaar is de afdeling Lubbeek 
onze gastheer.

Totaal vernieuwd programma  
met lage opstapdrempel om geïnteresseerde  
mensen met hart voor natuur te betrekken

Natuurpunt Oost-Brabant als Regionale Vereniging voor Natuur 
en Landschap: een springlevend maatschappelijk project

Van 14u30 tot 15u30 presenteren we de prioriteiten van Natuur-
punt Oost-Brabant. We maken de stand op van de biodiversiteit 
in het Hageland en de bijdrage van de beheerde Natuur.gebieden 
daaraan. De afdeling Lubbeek  licht haar werking toe op het vlak 
van natuurbeheer, de uitbouw van reservaten en Europese na-
tuur, van ledenwerving, brede publiekswerking en samenwerking 
met gemeente en andere actoren. We sluiten af met de viering 
van het 9000ste lid binnen het werkingsgebied van Natuurpunt 
Oost-Brabant.

Receptie en natuurprojectenmarkt
Van 15u30 tot 16u30 volgt een receptie en informele ideeënuit-
wisseling. Tezelfdertijd loopt een natuurprojectenmarkt van 
info- en discussiebalies gebouwd rond posters zowel vanwege de 
regionale zelf als vanwege afdelingen.

JAARLIJKSE LEDENONTMOETING EN ALGEMENE VERGADERING
Met viering 9000ste lid en 

natuurprojectenmarkt
Natuurpunt Oost-Brabant, 
Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap vzw

Sint-Jan-Baptistkerk van Binkom, Tiensesteenweg, Lubbeek
Zaterdag 22 februari 2014 vanaf 14u30

Algemene Vergadering NPOB 2013 in Abdij van Averbode, workshop.  
Foto Lars Smout Puzzelstukjes vervolledigen Aronst Hoek. Foto Marc Op De Weerdt
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JAARLIJKSE LEDENONTMOETING EN ALGEMENE VERGADERING
Natuurpunt Oost-Brabant presenteert volgende projecten: 
- Waterbeheer: Wateringen, een middeleeuws anachronisme 

en obstakel voor integraal waterbeheer en ruimte voor natuur 
en water in de valleien. De case van de Watering Grote Gete.

- Life-project Hageland: realisaties, projecten en aanpak. Op 
een efficiënte en effectieve wijze bouwen aan Europese natuur 
in het Hageland.

- Sigma Dijle en Sigma Demer: kansen en bedreigingen voor 
versterking van natuur. Hoe kunnen we als natuurbeweging 
het verschil maken?

- Ruilverkaveling: een bedreiging of een kans voor natuur en 
landschap? Terugblik Hoegaarden, Vissenaken en vooruitblik 
Willebringen. Hoe maken we het verschil?

- Nieuwe grote natuur in Vlaanderen: de uitbouw van Aronst 
Hoek als een groot natuurcomplex in de Getevallei.

- Focusactiviteiten 2014: beheerde Natuur.gebieden als hef-
boom voor biodiversiteit. Of hoe maken we het verschil voor 
biodiversiteit in de streek.

- Natuurpunt Oost-Brabant NPOB Werkgroep Natuur en Erf-
goed en focusactviteiten 2014. 

- Groene Vallei Midden-Brabant en Walk for Nature.
- Mogelijk ook stand 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Daarnaast is er gelegenheid voor de afdelingen om posters te pre-
senteren van acties waarvan zij zelf vinden dat ze een voorbeeld-
functie hebben voor andere afdelingen. Volgende posters zijn 
reeds toegezegd: Natuurpunt Haacht rond het Boomgaardenpro-
ject, Natuurpunt Holsbeek en Lubbeek rond het project Steenuil. 
Andere afdelingen zullen nog intekenen. Aan de afdelingen wordt 
ook de mogelijkheid van een free corner geboden. Intussen wor-
den doorlopend enkele montages over de werking geprojecteerd.

NATUURPUNT OOST-BRABANT, REGIONALE VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP VZW
JAARLIJKSE LEDENONTMOETING EN ALGEMENE VERGADERING 

MET VIERING 9000ste LID EN NATUURPROJECTENMARKT

IN DE KERK VAN BINKOM (LUBBEEK), TIENSESTEENWEG 
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014 VANAF 14u30

Programma:
14u00- 14u30: ontvangst
14u30- 15u30: Natuurpunt Oost-Brabant als Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap: een springle-
vend maatschappelijk project of hoe maken we het verschil voor biodiversiteit en landschap.

- Hugo Abts, voorzitter, Terugblik 2013, vooruitblik 2014: Natuurpunt Oost-Brabant springlevend en 
meer dan ooit nodig

- Luc Vervoort, professioneel medewerker Natuurpunt, Biodiversiteit in het Hageland en hoe de be-
heerde Natuur.gebieden het verschil maken. Pleidooi voor de versterking van het reservatenbeheer.

- Benny L’Homme, voorzitter afdeling Lubbeek, lid raad van bestuur Natuurpunt Oost-Brabant, Voor-
stelling afdeling Lubbeek: ledenwerving, verenigingswerking, uitbouw reservaten en natuurbeheer 
in de gemeente, samenwerking op lokaal niveau. Hoe een werking lokaal het verschil kan maken.

15u30-16u30: viering 9000ste lid, receptie met projectenmarkt en free corner afdelingen 
Info- en discussiebalies rond projecten van de regionale en afdelingen. Voor de thema’s, zie hierboven.
16u30-17u30: korte excursie. Project Steenuil Lubbeek en natuur in bebouwde omgeving
17u30-18u00: voor de deelnemers aan de formele AV, gelegenheid om een broodje te eten met soep mits 
inschrijving op voorhand (christine.daenen@natuurpunt.be) en betaling van € 5 (kan ter plekke)
18u00-19u00: formele Algemene Vergadering

Men kan aan elk deel afzonderlijk deelnemen.

Frisse neus en kennismaking op terrein met het Steenuilenproject 
van afdeling Lubbeek

Van 16u30 tot 17u30 licht Natuurpunt Lubbeek op het terrein in 
de onmiddellijke omgeving van de kerk haar steenuilenproject 
toe en hoe natuur en trage wegen ook belangrijk zijn binnen de 
bebouwde omgeving. 

Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
Voor de deelnemers aan de algemene vergadering is er mits 
inschrijving op voorhand (christine.daenen@natuurpunt.be) en 
betaling van € 5 (kan ter plekke) broodjes en soep voorzien.
Van 18u00 tot 19u00 houden we onze jaarlijkse algemene verga-
dering. 

Men kan aan elk deel van het programma afzonderlijk deelnemen. 
Alle geïnteresseerde leden zijn welkom zonder enige voorkennis. 
Een ideale manier om op een vrijblijvende manier kennis te maken 
met Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur 
en Landschap.

VOLLEDIG VERNIEUWD

Philippe Smets toont enkele jonge steenuiltjes. Foto Bert Derveaux

Benny L’Homme



Natuur.reservaat Het Bolwerk. Het reliëf toont nog de contouren van de vroegere citadel. Foto archief JR

In de zomer van 2013 heeft het agentschap Onroerend Erfgoed een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd met als doel de oude contou-
ren van de stad in kaart te brengen om zo de onzichtbare delen 
beter te beschermen. Dit is nodig want met het vervagen van de 
oude stadsgrenzen kan er vlug een einde komen aan de  
(h)erkenning van dit erfgoed.

Een beetje geschiedenis
De strategische ligging van het gehucht Ophem, aan de rand van 
de vlakte van de Gete en op een belangrijke heirbaan, is tijdens de 
11e en 12e eeuw heel aantrekkelijk voor handelaars en ambachts-
lui. Wanneer in de 13e eeuw de Kleine Gete bevaarbaar gemaakt 
wordt, verleggen de handelsactiviteiten zich naar het gehucht Dal-
hem (het huidige centrum van Zoutleeuw). Ophem wordt dan het 
militair bolwerk, een belangrijke voorpost van de stad, net buiten 
de omwalling.

In de 17e eeuw werd Zoutleeuw een versterkte stad om weerstand 
te bieden aan de Franse aanvallen. De opkomst van vuurwapens 
maakte dat de middeleeuwse omwallingen met poorten en torens 
niet meer functioneel waren. Nieuw en modern vestingwerk moest 

een antwoord bieden op de komst van kanonnengeweld. De combi-
natie van vochtige moerassen en aarden wallen in een stervorm 
moest van Zoutleeuw een oninneembare stad maken. De Span-
jaarden bouwden bovendien een vierkante, gebastioneerde citadel 
op de plaats van het huidige Bolwerk. Rond 1700 werd een plan 
ontworpen om de vierkante citadel om te bouwen tot een grote 
vijfhoek. Slechts een gedeelte aan de noord- en oostzijde werd 
uitgevoerd, waardoor de citadel een onregelmatige vorm kreeg.

De citadel werd al in het midden van de 18de eeuw verlaten en 
geraakte in verval. Op bevel van het Oostenrijkse bewind werden 
alle vestingen verkocht voor afbraak. Tijdens de 19e eeuw werd de 
spoorweg (nu een fietspad) aangelegd dwars door de citadel. Later 
werd het Bolwerk ook gebruikt als stortplaats en kwam er een 
voetbalterrein.

Het zuidwestelijk deel van de citadel is nog herkenbaar. Eén bastion 
van de eerste vierkante citadel, de aangrenzende wallen en het 
tracé van de aangrenzende gracht en de bedekte weg errond zijn 
nog waarneembaar.

Het Bolwerk van Zoutleeuw
Het (on)zichtbare, woelige verleden ingebed in natuur

Nergens is de samenwerking tussen natuur en mens zo voelbaar als in een landschap. De mens maakt 
voor een groot deel het landschap en beleeft ook met verwondering en bewondering de afwisseling, 
de contrasten, de rust, de ruimte in een landschap. Maar dan moet dat landschap kwaliteit en inhoud 

hebben. Eén van de landschappen met een hoge kans op landschaps- en ook natuurkwaliteit is de 
Getevallei. In die Getevallei ligt Zoutleeuw met het kleine natuurgebied Het Bolwerk. Het is daar dat de 
stad Zoutleeuw haar oorsprong vond. De oudste parochiekerk Sint-Sulpitius lag in het gehucht Ophem, 

waar later de citadel werd opgericht. 
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IN DE KIJKER…
Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed



Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur & Erfgoed neemt deel aan: 
Erfgoeddag, zondag 27 april: De citadel van Zoutleeuw
14u00: Symposium in de bovenzaal van de Lakenhalle 

1. Verwelkoming door de stad Zoutleeuw 
2. De historische betekenis van de Spaanse Citadel voor Zoutleeuw door de Vrienden van Zoutleeuw 
3. Resultaten van het archeologisch onderzoek door de Antea-Group 
4. Erfgoed in relatie met natuur door Natuurpunt Oost-Brabant

15u00 tot 17u00: aansluitend wandeling naar en door de locatie. Leiding: Vrienden van Zoutleeuw en Natuurpunt Oost-Brabant. 
17u00: afsluitende drink in de Lakenhalle
14u00 tot 17u00: vrij bezoek van het publiek aan Het Bolwerk voor wie niet deelneemt aan het symposium. Parkeren op de Grote Markt 

en pijlen volgen naar Het Bolwerk.
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, nsmeyers@skynet.be

De Gete als (grens)landschap
Het vredige karakter van het ingeslapen stadje Zoutleeuw laat niet vermoeden 
dat de Getevallei waarin het gelegen is, tot en met Wereldoorlog II steeds een 
strategisch grenslandschap is geweest. In de Middeleeuwen vormde de Gete-
vallei de grens tussen Brabant en Loon, later Luik. Hierdoor is het landschap 
bezaaid met mottes (kunstmatige heuvels waarop veelal een houten motte-
kasteel), oude schansen, versterkte stadjes, kastelen en ruïnesites (Warande-
bos en Citadel). Vanaf de 17e eeuw vormde de Gete ook voor de oorlogen van 
buitenlandse mogendheden op ons grondgebied een grens. Getuige daarvan 
de gevechten om de citadel van Zoutleeuw in de 17e en begin 18e eeuw en de 
1e (1693) en de 2e (1793) slag bij Neerwinden. Bij het uitbreken van Wereld-
oorlog I (1914) was de Gete één van de speerpunten in de verdediging van 
ons land tegen de oprukkende vijand, wat resulteerde in de Slag van de Zilve-
ren Helmen bij Halen en daarna de slag om Tienen in Sint-Margriete-Houtem.

De Getevallei heeft grotendeels haar ongereptheid behouden. Zo lopen er 
maar enkele wegen dwars doorheen de vallei en is ze voor een groot stuk ge-
vrijwaard van bebouwing. Daarom ligt de weg hier open voor een landschaps-
en natuurpark.

Natuur gaat samen met erfgoed
Dat de waarde van het gebied bij natuur-
liefhebbers al langer bekend was, blijkt uit 
een pioniersproject rond landschapsinter-
pretatie ‘Wandelender Wijs’ uit 2002. Maar 
in de praktijk gebeurde er niets. Daarom 
besloot Natuurpunt al vlug dat de aankoop 
van het huidig natuurgebied een belang-
rijke stap was naar een definitieve bescher-
ming. In 2007 werd er een eerste en een 
belangrijk deel van het Bolwerk aan de rand 
van de stad verworven. In 2011 werd het  
natuurgebied uitgebreid met een bos op de oevers van de Kleine 
Gete en beslaat sindsdien 5 ha.

Naast de cultuurhistorische waarde zijn de actuele en potentiële 
natuurwaarden van deze site ook erg belangrijk. Paddenstoe-

len gebonden aan onbemeste graslanden, zoals weidewasplaat, 
grauwe wasplaat, allerlei zeldzame knotszwammen en aardtongen 
maken dit natuurgebied uniek. Een kalkminnende vegetatie van 
wilde marjolein, kattendoorn, knolboterbloem, kleine bevernel, 
hondspeterselie, gewone agrimonie en goudhaver zorgen voor een 

kleurrijk landschap. Daarnaast is het Bolwerk ook nog 
een plaats waar enkele koppels geelgors in de zomer, 
op wandelafstand van de stad, hun Beethovenconcert 
geven. 

Dit najaar hebben vrijwilligers van Natuurpunt de 
contouren van de citadel meer zichtbaar gemaakt en 
het meest opzichtige stort verwijderd. Dankzij een 
aangepast beheer kan dit natuurgebiedje, dat ook een 
schat aan erfgoed bevat, uitgroeien tot een kwaliteits-
vol landschap.

Op zondag 27 april op de Erfgoeddag geven we rendez-
vous in Zoutleeuw voor een symposium over en een 
bezoek aan de site van de citadel. Het agentschap On-
roerend Erfgoed presenteert er de resultaten van het 
archeologisch onderzoek en Natuurpunt Oost-Brabant 
stelt er haar NPOB Werkgroep Natuur en Erfgoed voor. 
Waar kan dit beter dan in Het Bolwerk, het Natuur.
reservaat bovenop de resten van de citadel, waar 
erfgoed en natuur samengaan.
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Het Bolwerk is nu een botanisch pareltje o.a. dankzij de ondergrondse resten van de citadel. Foto archief JR

Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
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 Zondag 23 februari 2014
Ontmoet de Tiense koesterburen tijdens een Vissenaakse winterwandeling

Grauwe gors, geelgors, eikelmuis en papegaaizwammetje. Er is ook een zoektocht voor kinderen.
We wandelen door en tussen de twee Vissenaakse valleien op de zuidelijke rand van het Hageland. Natuurpunt 
Velpe-Mene heeft hier de laatste jaren een middelgroot natuurcomplex uitgebouwd waar steeds wat te beleven 
valt in de natuur. Hier wordt de biodiversiteit gekoesterd en deze rijkdom aan dier- en plantensoorten in het 
beheerd Natuur.gebied steekt schril af tegen de biologische armoede van het landschap daarbuiten. Het nieuwe 
wandelpad doorheen de Rozendaalbeekvallei belooft mooie panorama’s. Wandel met ons mee op eigen tempo 
doorheen kwelrijke valleien, natte en droge hellinggraslanden, boomgaarden en steile bosjes.
Laarzen zijn aangeraden, maar stevige hoge wandelschoenen zijn ook goed.
Afspraak: vrij vertrek vanaf 13u00 tot 18u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken.  
 Wandelparcours langs het bewegwijzerd koesterburenpad. Onderweg staan landschapsposten en er is een zoektocht voor kinderen.
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be

 Zondag 2 maart 2014
De Laakvallei (Tremelo) en haar Natuur.gebieden als bron van biodivers leven

Winterwandeling met hartverwarmende drank.
De vallei van de Laak is een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het 
beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het natuurgebied Laekdal is 
langs de Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden 
van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot 
hier opgestuwd en bewijzen deze gronden hun nut want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei 
worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, o.a. in de Putten van 
Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat dit een oude meander van de Demer moet 
geweest zijn. 
Natuurpunt ijvert voor een levende Laak. De Grote Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, 
die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo (Ninde) in de Dijle uit te monden. 
Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 raakte de Grote Laak haar natuurlijke wateraanvoer kwijt. Nu wordt de beek 
alleen nog gevoed door afval- en regenwater. Natuurpunt ijvert voor het herstel van de verbinding met de Demer, zodat de Grote Laak 
terug watervoerend en dus terug vol leven én aantrekkelijk wordt. Het beheer van waardevolle Natuur.gebieden zoals het Zegbroek en het 
Laekdal zorgen voor het behoud van specifieke en zeldzaam geworden fenomenen zoals trilveen en het herstel van de biodiversiteit die 
ook de rest van de vallei ten goede komt.
Afspraak: 14u00, kerk van Tremelo, Pater Damiaanplein, Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44, bruno.wallyn@skynet.be

 Zondag 23 maart 2014
Sint-Ermelindiswandeling rond Europese en beheerde natuur in Bierbeek:  
Weterbeek, Bruulbos en Koebos

Kadert in het Life-project Hagelandse valleien.
Bruulbos en Koebos maken deel uit van het Europees Natura 2000-netwerk. Het beheerd Natuur.gebied 
Weterbeek herbergt op zijn beurt ook een reeks Europese Habitats. Het Natura 2000-netwerk is de ruggengraat 
van natuurcomplexen in Europa. De gebieden werden aangeduid op basis van de leefgebieden van dier- en 
plantensoorten die op Europese schaal het meest bedreigd zijn. Bruulbos, Koebos en de Bierbeekse Valleien 
behoren samen met Meldertbos, de valleien van Winge en Motte en de vallei van de Demer tot het Europees 
Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’. Voor deze Habitatgebieden moet Vlaanderen van Europa de goede staat 
van lokale instandhouding van een reeks leefgebieden garanderen en daar waar dit niet het geval is, het nodige 
doen door natuurherstel. Voor het Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’ heeft de Europese Commissie een door
Natuurpunt ingediend Life-project goedgekeurd. Gedurende een periode van 6 jaar worden extra middelen voorzien voor de aankoop, de 
uitbouw en het herstel van Europese Habitats. Dit geldt ook voor de Bierbeekse Valleien.
Natuurpunt heeft hier een krachtig net van natuurreservaten in uitbouw. Vorig jaar werden de Bierbeekse Valleien met o.m. het Rottebos, 
de Bierbeekse vallei ter hoogte van de Beekstraat en het Zwarte Bos in de kijker gesteld. Dit jaar focussen we op het Bruulbos, de vallei 
van de Weterbeek en de vallei van de Molenbeek op de grens van Lovenjoel en Pellenberg met het door Natuurpunt beheerde reservaat 
Het Koebos. Ook dit is een parel van Europese Natuur met mooi ontwikkelde Europese Habitats in een goede staat van instandhouding, 
met name natte kalkrijke en soortenrijke schraalgraslanden, mooie elzenbroekbossen en eikenbossen.
Op 23 maart willen we het grote publiek laten kennismaken met de natuur in Weterbeek, Bruulbos en Koebos en de projecten van 
Natuurpunt.
Afspraak: doorlopend vanaf 13u30, kapel Brempt, rond punt Lovenjoelsestraat-Soveneelstraat, Bierbeek. Landschapscircuits met  
 landschapsposten, stands onderweg en kinderzoektocht. Nagenieten bij een drankje.
Geleid bezoek: 13u30 en 14u00
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be

Gele wasplaat op de  
wasplatenhelling. 

Foto Luc Nagels

Laakdal. 
Foto Staf De Roover

Bloemrijk Weterbeek. 
Foto archief JR
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 Zondag 13 april 2014
Vroege vogels in de Paddepoel in Glabbeek, gevolgd door ontbijt

Het Natuur.gebied Paddepoel werd de laatste jaren door Natuurpunt Velpe-Mene ontwikkeld tot een uniek 
natuurgebied, met zijn doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen. De oude 
Paddepoel is één van onze mooiste schraalgraslanden met blauwe knoop, tormentil, karwijselie en nog veel 
meer zeldzaamheden. In het Scholbemdbos bloeit een rijke voorjaarsflora met een wit tapijt van bosanemonen. 
Zo divers is dit gebied dat verschillende vogelsoorten er hun plekje vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode 
om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met 
opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje. De wulp jodelt er op los in de natte 
graslanden in de Velpevallei en de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal. In 
april passeren er tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt 
houden in de Paddepoel om er op krachten te komen en te eten. 
Na de boeiende vroege vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een zeer uitgebreid en heerlijk Hagelands ontbijt voor de 
democratische prijs van € 9 voor volwassenen, € 5 voor kinderen (-16 jaar), en dit in het parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk). Het 
ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! 
Wie niet vroeg uit de veren kan, krijgt na het ontbijt om 12u00 nog de kans om, samen met een gids, het natuurgebied de Paddepoel te 
verkennen. 
Inschrijven voor het ontbijt is noodzakelijk (zie hieronder). De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds project 3397 voor de 
verdere uitbouw van het complex Paddepoel-Velpevallei. 
Afspraak:
 • Vroege vogelwandeling: kerk van Bunsbeekdorp om 7u00. Einde omstreeks 9u30
 • Ontbijten in PC Bunsbeek kan vanaf 8u00 tot 12u00, langer nakaarten kan
 • Vertrek Paddepoelwandeling om 12u00, PC Bunsbeek
Inschrijven voor het ontbijt: tot en met zaterdag 20 april, uiterlijk 14u00 via Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37 of mark.
vanherberghen@gmail.com of Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

 Maandag 21 april 2014
Natuurspeurdertjes: Tiense koesterburen. Kinderactiviteit in natuurgebied 
Rozendaalbeekvallei

In de Rozendaalbeekvallei kunnen avontuurlijke natuurspeurdertjes heel wat verborgen leuke geheime hoekjes 
ontdekken. Via allerlei (groeps)spelletjes en zoektochtjes leer je het gebied en de Tiense koesterburen kennen.
En wie vist er als eerste een waterschorpioen uit de poel? Wie schrikt er niet voor terug om een pad of kikker 
vast te nemen? Mogelijk sluipt een hazelworm onder je voeten… kunst is om deze te ontdekken!
Waarschijnlijk kom je deze namiddag niet door zonder ‘modderbad’, dus laarzen en kleren die vuil mogen 
worden, zijn aanraders!
Snel inschrijven is de boodschap, want traditiegetrouw is deze activiteit binnen de kortste keren volzet. 
Inschrijven kan vanaf 17 maart. Geschikt voor kinderen van het 2de tot het 6de leerjaar.
Afspraak: 13u30 (tot 18u00), Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be

 Zondag 27 april 2014
Vogels in ‘Lubbeekse Nesten’

Dé dag voor iedere vogelaar van 3 tot… jaar!
Activiteiten: vroege vogelwandeling(en) met nadien uitgebreid ontbijt, symposium met toespraken en 
ondertekening Charter voor Biodiversiteit door Burgemeester en Schepen van milieu, uitgave boek ‘Kleine 
Zangvogels’ over de Lubbeekse vogelwaarnemingen van gewezen notaris Pierre Halflants tussen 1925 en 1990, 
doorlopend bezoek infostands, kinderanimatie, vertelhoek, schminken, kleurwedstrijden, knutselstanden 
uilenmaskers, uilenpuzzels, braakballenpluizen, tentoonstelling en verkoop werkjes van de Lubbeekse scholen, 
vrijlaten gerevalideerde vogels en/of zoogdieren door het Vogelopvangcentrum, nœestkasten timmeren, drank- 
en eetstand,…
Programma:
• 7u00: Vroege vogelwandeling(en) in en rond de Lubbeekse natuur. Eén van de gidsen is Luc De Meersman, 

auteur van het boek ‘Wat zingt daar?’
• 9u30 tot 10u45: mogelijkheid om te ontbijten
• 11u00: Symposium inbegrepen de ondertekening van het Charter voor biodiversiteit door 

de burgemeester en de schepen van milieu van Lubbeek. Er wordt een nieuw boek 
‘Kleine Zangvogels’ boven de doopvont gehouden. Gewezen notaris Pierre Halflants 
(1899-1992) beschrijft in zijn boek 48 vogelsoorten. In het boek staan ook uittreksels van 
zijn notaboekjes, waarin hij tussen 1925 en 1990 zijn waarnemingen noteerde.

Kasteel van Halflants. 
Foto Gerda Van Hoovels

Wulp. 
Foto Marc Van Meeuwen

Kinderen leven zich uit in de 
Rozendaalbeekvallei. 

Foto Ann Cornelis
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• Na de vroege vogelwandeling en het symposium kan men tot 18u00 doorlopend de standen van de deelnemende organisaties 
bezoeken. De kinderen van de Lubbeekse scholen stellen hun werkjes ten toon en te koop. Kinderanimatie, vertelhoek, schminkstand 
zijn voorzien. Het VOC zal die dag in beslag genomen en gerevalideerde vogels of zoogdieren vrij laten. Er zijn doorlopend drank- en 
eetstandjes.

Belangrijk: vooraf inschrijven (uiterlijk tot 20/04/2014) is gewenst voor deelname aan de vroege-vogelwandeling en/of symposium. Voor 
het ontbijt is inschrijven noodzakelijk.
Het boek van Pierre Halflants wordt op het evenement aangeboden aan € 15. Bij voorintekening betaal je slechts € 12.
Afspraak: vanaf 7u00 tot 18u00, Kasteeldomein Halflants, Gellenberg 93, Lubbeek
Info en inschrijvingen: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, info@natuurpuntlubbeek.be of www.natuurpuntlubbeek.be

 Zondag 27 april 2014
Erfgoeddag: Natuur en erfgoed in Het Bolwerk van Zoutleeuw

In de Getevallei in Zoutleeuw ligt het kleine Natuur.gebied, Het Bolwerk. Zoals de naam het zegt, lag daar 
eertijds een citadel. Op deze Erfgoeddag geven we rendez-vous in Zoutleeuw voor een symposium over en 
een bezoek aan de site van de citadel. Het agentschap Onroerend Erfgoed presenteert er de resultaten van het 
archeologisch onderzoek en Natuurpunt Oost-Brabant stelt er haar Natuurpunt Oost-Brabant NPOB Werkgroep 
Natuur en Erfgoed voor. Waar kan dit beter dan in Het Bolwerk, het Natuur.reservaat bovenop de resten van de 
citadel, waar erfgoed en natuur samengaan.
Voor meer uitleg en achtergronden, zie p. 8 van dit tijdschrift.
Programma 

• 14u00: Symposium in de bovenzaal van de lakenhalle, Grote Markt, Zoutleeuw
- Verwelkoming door de stad Zoutleeuw
- De historische betekenis van de Spaanse Citadel voor Zoutleeuw door de Vrienden van Zoutleeuw
- Resultaten van het archeologisch onderzoek door de Antea-Group
- Erfgoed in relatie met natuur door Natuurpunt Oost-Brabant

• 15u00 tot 17u00: aansluitend wandeling naar en door de locatie.  
Leiding: Vrienden van Zoutleeuw en Natuurpunt Oost-Brabant. 

• 17u00: afsluitende drink in de lakenhalle
• 14u00 tot 17u00: vrij bezoek van het publiek aan Het Bolwerk voor wie niet deelneemt aan het symposium. 

Parkeren op de Grote Markt en pijlen volgen naar Het Bolwerk.
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, nsmeyers@skynet.be

N Donderdag 1 mei 2014
Schapentocht naar de Mollekensberg in Herent

Activiteit met focus op kinderen.
We vertrekken om 10u00 aan de waterwinning, Lipselaan te Winksele. De kinderen wandelen met Brecht, de 
schapen en de herdershond mee.
Om 12u00 wordt er halverwege halt gehouden (buurt Klein Dalenstraat). Tijd voor pic-nic en wat spelletjes, 
waarmee leuke prijzen kunnen gewonnen worden.
Vanaf 14u00 wandelen we verder met de schapen naar de Mollekensberg te Herent waar de schapen op de 
gemeentelijke graasweide worden losgelaten.
Kinderen van harte welkom! Gratis deelname.
Afspraak: om 10u00, Waterwinning, Lipselaan, Winksele
Info: Brecht Laukens, 0486 07 50 96

 Zaterdag 3 en zondag 4 mei 2014
Dubbelactiviteit Orchideeën kijken in Aardgat (Tienen) en Snoekengracht (Boutersem)

De dubbelactiviteit Orchideeën kijken in Snoekengracht en Aardgat is een klassieker. Maar in 2014 wordt het 
programma aangepast. Voor het eerst gaat de activiteit in Het Aardgat door op de zaterdagavond en niet 
op de zondag. En de Snoekengrachtactiviteit wordt gekoppeld aan de Bloesem- en Bijen van het Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland en gaat zondag door onder de naam Bijen- en Orchideeëndag, met als uitvalsbasis 
het kasteelpark van Kwabeek, Neervelpsestraat in Vertrijk (Boutersem).

• Orchideeënwandeling in natuurgebied Het Aardgat, Tienen
Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 1960 
tot 1970 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de 
Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden 
en door Natuurpunt in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied 
aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel 
(uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis, maar ook de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, 

Bolwerk. 
Foto Kevin Lambeets

Brecht Laukens  
met een van zijn schapen.

Aardgat: brede orchissen. 
Foto archief JR
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addertong enz. Momenteel speelt rond dit gebied de ruilverkaveling Willebringen waar het goedgekeurd 
ruilverkavelingsplan een fikse uitbreiding van natuurreservaat voorziet. Punt is dat natuur beschermen op papier 
gemakkelijker is dan het realiseren in de praktijk. Natuurpunt Velpe-Mene zal hierop toezien. Het Aardgat maakt 
ook deel uit van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving. Ook hier zal het komende jaar het 
nodige moeten gedaan worden om van deze kleine maar uiterst waardevolle natuursnipper een veerkrachtig en 
duurzaam natuurgebied vol biodiversiteit aan de poort van Tienen te maken: niet alleen op een papier maar in 
de praktijk.
Afspraak: 3 mei, 19u00, voorkant NMBS-station, Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

• Orchideeën kijken Snoekengracht, Boutersem ingekaderd in de  
 Bijen- en Orchideeëndag in het kasteelpark van Kwabeek

De Bijen- en Orchideeëndag is een samenvoeging van de Bloesem- en bijendag van het Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland en Orchideeën kijken van Natuurpunt Velpe-Mene, die samen met de gemeente Boutersem 
wordt georganiseerd. Een gevarieerd programma met stands, kinderactiviteiten, streekproducten in en vanuit 
het kasteelpark van Kwabeek.
De Snoekengracht is bekend vanwege zijn groot aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd. 
Toen de Regionale Vereniging Natuur en Landschap, nu Natuurpunt Oost-Brabant, in 1976 met het beheer 
van de Snoekengracht begon, bleven er maar een 7-tal brede orchissen over in een verruigd grasland. Nu is de 
Snoekengracht, als eerste reservaat in ons werkingsgebied, een voorbeeld van bloemenpracht met een gele 
zee van bloeiende dotterbloemen, de witte glans van duizenden knolsteenbreek. In 2012 kon een recordaantal 
van meer dan 10 000 bloeiende brede orchissen geteld worden. Het voorbeeld van de Snoekengracht bewijst 
hoe door aankoop en beheer concreet gewerkt wordt aan duurzame biodiversiteit en dit midden in het dorp 
van Vertrijk en Boutersem. Zonder de actie van Natuurpunt was het gebied nu verdwenen en was de Velpe 
rechtgetrokken. Nu is het een parel van natuurbeleving en inspiratiebron voor de scholen van Boutersem.
De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen, waar we resoluut gaan voor een versterking 
van dit gebied dat ondertussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van een 35 ha.
De geschiedenis van de Snoekengracht: lees hier: www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm
Afspraak: 4 mei, vanaf 13u30, kasteelpark Kwabeek, Boutersem
 Vertrek orchideeënwandelingen Snoekengracht om 13u30, 14u00, 14u30 en 15u00.
Opmerking: voor de orchideeënwandeling In de Snoekengracht zijn laarzen wenselijk.
Info: natuurpunt@velpe-mene.be

 Zondag 11 mei 2014
Natuur en erfgoedwandeling Antitankgracht en Kasteel van Roost in Haacht

Het Kasteel van Roost was een kleine, rechthoekige waterburcht, waarvan de bouw teruggaat tot begin 14e 
eeuw. In de 19e eeuw werd het afgebroken. Op dit ogenblik zijn alleen delen van de buitenste slotgracht 
nog zichtbaar. Het noordelijke deel van de buitenste slotgracht is door de Antitankgracht doorsneden. Deze 
antitankgracht is op zijn beurt een relict van de Tweede Wereldoorlog. Ze werd uitgegraven als onderdeel van de 
KW-linie. Dit was een verdedigingslinie die zich uitstrekte van Koningshooikt tot Waver en die opgetrokken werd 
om de pantserdivisie van het Duitse leger tegen te houden. Er zal echter nooit slag geleverd worden en na de 
Tweede Wereldoorlog werden de militaire dienstbaarheden opgeheven. Stilaan kreeg de natuur de overhand. 
Sinds 1998 is de Antitankgracht als monument en in 2001 definitief als natuurgebied erkend. Momenteel is het 
grootste deel van de gracht in beheer van Natuurpunt. Na de nodige herstel- en inrichtingswerken is het een 
prachtig natuurmonument geworden, rijk aan allerlei water- en oeverplanten, muurbegroeiing, amfibieën en 
vogels. 
Voor meer uitleg en achtergronden, zie p. 20 van dit tijdschrift
Afspraak: 14u00, Brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: Richard Soille, 0486 36 90 52, 016 43 62 57, richard@soille.be

N Vrijdag 16 mei 2014
Feestelijke opening van het Natuurpunt Wandelpad in Zaventem!

Wandel met ons in een gevarieerd landschap met weiden, akkers, bossen en veldwegen en ontdek onderweg de 
vier natuurgebiedjes die wij in onze gemeente beheren: de hoogstamboomgaard ‘Rode Beuken’, het ‘Noskoem 
Boske’, de schapenweide en hoogstamboomgaard ‘Imbroek’ en de oude boomgaard ‘Bombazijnen’. 
Sinds 1997 ijveren wij met Natuurpunt afdeling Zaventem voor het behoud van wat groen in 
onze geïndustrialiseerde omgeving. 
Afspraak: om 19u00, Hoeve Nothengem, Sint Lambertusstraat 1 in Nossegem. Na afloop 

van de wandeling (6 km) omstreeks 20u30 een hapje en een drankje. Het geheel zal 
opgeluisterd worden met een muziekje en wat nadenkertjes.

Info: Bernadette Kinart, bernadette.kinart@telenet.be

Anti-tankgracht. 
Foto XXXXXXXXXXXXX

1000-en orchissen in de 
Snoekengracht. 

Foto Rik Convents

Foto Bernadette Kinart
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 Zondag 18 mei 2014
Orchideeën kijken in Papenbroek (Bekkevoort)

De kwetsbare en onvervangbare blauwgraslanden van de Begijnenbeekvallei komen in mei tot bloei. Zeker het 
moment om het natuurgebied in deze periode te bezoeken.
Eeuwenlang was de winning van hooi een zeer belangrijk onderdeel van het landbouwsysteem in onze regio. 
Hooi was zowat het belangrijkste voedsel voor de veestapel in de wintermaanden. De winning van hooi 
gebeurde vooral in de natte gebieden zoals onze beekvalleien. Gebieden die te nat waren om er aan akkerbouw 
te doen én waar door de winterse overstromingen mineralen werden afgezet. Het eeuwenlang volgehouden 
regime waarbij plantengroei jaarlijks één of twee keer werd gemaaid, gedroogd en afgevoerd zonder 
toevoeging van extra meststoffen resulteerde in een specifieke, soortenrijke plantengemeenschap. Schrale, 
bloemrijke graslanden behoren de dag van vandaag dan ook tot de zeldzaamste biotopen in Vlaanderen! Om de 
biodiversiteit en soortenrijkdom te behouden, of waar nodig te herstellen, voerde Natuurpunt het eeuwenoude 
beheer van maaien, hooien en afvoeren opnieuw in. Intensief werk dus, waaraan elke zomer opnieuw uren 
vrijwilligerswerk worden besteed. Met prachtige resultaten als gevolg!
Samengevat kunnen wij stellen dat het een illusie zou zijn te menen dat soortenrijke blauwgraslanden op 
bestelling te ‘ontwikkelen’ zijn ... Als er één levensgemeenschap in ons land is waarvan de voorbeelden als 
onvervangbaar verdienen te worden betiteld, dan wel het blauwgrasland; zoiets is niet te maken, alleen te 
koesteren. Kom ervan genieten!
Iedereen welkom!
Afspraak: 14u00, aan de kerk, Dorpsstraat, Assent
Info: Roel Baets, 013 32 79 49 - 0477 27 14 03, natuurpuntbekkevoort@skynet.be

 Zondag 18 mei 2014
20 jaar natuurbeheer in het Wijgmaalbroek: grootste Natuur.gebied van de stad 
Leuven viert feest.

In 2014 viert het natuurbeheer in het Wijgmaalbroek zijn twintigjarig bestaan. Het Wijgmaalbroek bevindt 
zich ten noorden van Leuven in de linkeroeverkomgrond van de Dijle. Door een gepast beheer krijgen de 
typische vegetaties, de zogenaamde grote zeggenvegetaties, elzenbroekbossen, vogelkers-essenbossen en 
dottergraslanden terug meer kansen. Daarnaast geeft de aanwezigheid van houtkanten, knotwilgenrijen en 
hagen structuur aan het landschap.
Waarschijnlijk de bekendste soort uit het Wijgmaalbroek is de kamsalamander. Hij houdt van iets grotere en 
vegetatierijkere zonbeschenen poelen. De teller staat intussen op 7 aangelegde poelen. 
Op de Wijgmaalbroekdag van 18 mei ontvangen we je met verschillende georganiseerde wandelingen en 
activiteiten. De wandelingen worden afgesloten in ons weidecafé op de paardenweide. 
Afspraak: start om 14u00 aan de kerk van Wijgmaal
Info: Mark Lehouck, 016 44 49 36, mark_lehouck@hotmail.com 

en op onze facebook: www.facebook.com/natuurpuntleuven  
Zie ook p. 22 in dit tijdschrift

 Zondag 25 mei 2014
Tweede Natuur- en erfgoedwandeling ‘De Dijle levend door Leuven’

Sinds 1999 is dank zij Natuurpunt Leuven ‘De Dijle levend door Leuven’ een begrip. De vergrote belangstelling 
voor de combinatie natuur en erfgoed bracht ons ertoe samenwerking te zoeken met het Leuvens Historisch 
Genootschap (LHG). Zo ontstond een gecombineerde natuur- en erfgoedwandeling langs het parcours 
van de Dijle. Deze keer gaat LHG ons uitleg geven aan het Dijle-eiland in het Groot Begijnhof. Daarna 
neemt een natuurgids ons op sleeptouw langs de Dijle tot aan het brugje achteraan de Sint-Geertrui abdij 
(Lotharingenstraat), waar opnieuw een gids van LHG de omgeving daar historisch zal belichten
Afspraak: vanaf 14u00 aan het ‘Spaans Kwartier’ in het groot Begijnhof te Leuven, einde voorzien rond 17u30 
aan Sint-Geertrui. Er zijn om het kwartier verrtrekmomenten voorzien tussen 14u00 en 15u00. Gelieve in te 
schrijven via GSM of e-mail met opgave van vertrekmoment
Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Gevlekte orchis. 
Foto Roel Baets

Wijgmaalbroek. 
Foto Mark Lehouck
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 Zondag 25 mei 2014
Ontdek natuur en landschap in de Getevallei

met fotowedstrijd
De vallei van de Grote Gete is gekenmerkt door haar naar Vlaamse normen brede en gave structuur. Ter 
hoogte van Neerlinter en Drieslinter ontstond hier door de jaren heen een bocagelandschap, afgewisseld 
met broekbossen, al of niet ingeplant met populier, landbouwpercelen en natte, lokaal struweelrijke ruigten 
(wastines). Een grote verscheidenheid dus, net wat de kamsalamander nodig heeft, samen met de aanwezigheid 
van voldoende geschikte voortplantingspoelen. Niet toevallig is één van de meest duurzame populaties van deze 
Getedraak, want zo wordt dit beestje in Linter genoemd, aanwezig in het natuurgebied Doysbroek-Viskot. Ten 
einde deze lokale, geïsoleerde populatie nieuwe kansen te geven, ging de provincie Vlaams-Brabant aan de slag 
in de aanpalende ‘Grote Getevallei’. Dit natuurinrichtingsproject, opgestart door de provincie Vlaams-Brabant in 
1998, groeide ondertussen verder uit tot een natuurcomplex van meer dan 200 ha tussen Linter en Budingen, 
Zoutleeuw. De provincie wist zestien nieuwe poelen aan te leggen binnen haar projectgebied. De afstand tussen 
deze nieuwe poelen en het Viskot bleef echter aanzienlijk. Stapstenen waren alsnog nodig, en Natuurpunt Linter 
bleef niet bij de pakken zitten. Met het Charter voor Biodiversiteit onder de arm, vroeg de afdeling de gemeente
voor logistieke ondersteuning. Begin september 2012 verschenen al twee nieuwe poelen in het Viskot, in directe nabijheid van de bezette 
poelen. In het najaar van 2013 werden dan nog eens twee poelen aangelegd op enkele tientallen meters van de oude poelen. Stilaan 
verrijst een écht en functioneel verbonden poelennetwerk in de Grote Getevallei, waar de Getedraak volop van zal profiteren!
Daarnaast zet Natuurpunt Linter ook in op herstel van een kleinschalig bocagelandschap.
Zo werd een oude houtkant gecompenseerd die door een aanpalende landbouwer illegaal werd vernietigd. Van dit landschapsherstel 
profiteren ook talloze zangvogels. Soorten als spotvogel en de kirrende zomertortel krijgen nieuwe kansen geboden. In de dense 
struwelen langsheen de poelen of elders in het Getebos weet ook de matkop een plaatsje te veroveren, terwijl de schuchtere 
bosrietzanger zijn plaats opeist tussen de ruigten. Een aantal broedkoppels wielewaal blijven bestendigd in de oudste populierenbossen. 
Maar de echte ambassadeur voor natuurherstel in de Getevallei is de grauwe klauwier, een rovende zangvogel die we het al te graag naar 
zijn zin maken. Daarnaast is het ook uitkijken naar leuke vlindersoorten zoals het kaasjeskruiddikkopje en het bruin blauwtje, die aan een 
stevige opmars bezig zijn in de Getevallei.
Ben jij benieuwd naar de resultaten van de inspanningen die de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Linter en Natuurpunt leverden? 
Kom dan zeker naar onze wandelactiviteit op 25 mei 2014. Het vertrekpunt ligt langs de Oude IJzerenweg, t.h.v. het Stationsplein te 
Drieslinter. Van daaruit loopt ons traject dwars doorheen de Grote Getevallei en het Doysbroek-Viskot om langs de oevers van de Grote 
Gete terug te keren… in het spoor van de machtige Getedraak.
Afspraak: vanaf 14u00, Stationspleintje Drieslinter. Op vier verschillende tijdstippen kan je aansluiten bij een geleide wandeling.
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, nsmeyers@skynet.be

Latebroeken in de Grote 
Getevallei. 

Foto Kevin Lambeets

Viskot in de Grote Getevallei. Foto Kevin Lambeets
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek • Aarschot - Begijnendijk - Bekkevoort - Diest - Holsbeek - Lubbeek - Rotselaar - Scherpenheuvel-Zichem - Tielt-Winge - Tremelo

Begin december werd Natuurpunt Beheer de trotse eigenaar van 
bijna 5 ha op de Lazarijberg, net ten noorden van het station van 
Diest. De voormalige eigenaar was de familie Stroobants, decen-
nialang bekend in Diest als koffiebrander, met gelijknamig merk. 
Wijlen vader Stroobants sprokkelde in de jaren ’60 verschillende 
percelen op de ‘berg’ bij elkaar. Hij had er allicht bepaalde plan-
nen mee, maar van de uitvoering ervan kwam nooit veel in huis. 
In 2003 waren we al in gesprek met de familie. Toen bleek de tijd 
echter nog niet rijp. Nu werden de gronden eind mei via notaris 
Brandhof aangeboden, en na onderhandeling zagen we een droom 
werkelijkheid worden.

Vanwaar dit nieuwe project? Het antwoord is voor de hand liggend. 
Het gaat om een combinatie van – uiteraard – natuurbehoud, 

anderzijds landschapsbeheer en ook voor een stuk, om erfgoedbewa-
king. Vandaag vind je op de bewuste percelen op deze Diestiaankop 
een mengelmoes van bos, schaarhout en grasland – of eerder: een 
restant ervan, op een thermofiele zuiderflank. De potenties qua na-
tuur zijn groot, met aangrenzend het Schaffens vliegveld, een ware 
‘hotspot’ voor biodiversiteit – een bekend gegeven. Op een steenworp 
ligt het Fort Leopold, dat door onze aanpak een serieuze meerwaarde 
krijgt vermits het nu zal functioneren in een veel groter complex. Heel 
bewust was deze aankoop er ook om te trachten een corridor te maken 
van de Demervallei naar Dassenaarde en het Averbodecomplex. Met 
de eerdere aankoop van het ‘Grootveld’ aan de Vennestraat, ten zuiden 
van de initiële perimeter van Dassenaarde, waren we al die richting 
uitgegaan.

Nieuw Natuur.gebied in Diest: Lazarijberg

14u30: orchideeënwandeling vanaf het stationsplein

17u00: start Vorsdonkloop
1 ronde 4,3 km
2 rondes 8,7 km
3 rondes 13 km

Inschrijvingen: vanaf 16u00, pleintje einde  
 Vorsenzang-Wipstraat. Deelname: € 4.
Uitslagverwerking: i.s.m. Sportiva Gelrode
Kleedkamers: Sportlokalen Voetbalclub V.V. Gelrode,  
 Leuvensesteenweg te Gelrode

Randanimatie: bier- en eettenten, voor de jongsten 
springkasteel, optreden van een aantal groepen.

Zondag 25 mei 2014: 7u00 vroegochtendwandeling
met vanaf 9u00 ontbijt. Voor ontbijt vooraf inschrijven op vorsdonkloop@gmail.com

Dag van de Natuur op de Wijngaardberg
De Wijngaardberg is één van de waardevolle ijzerzandsteenheuvels 
die voor het kenmerkende landschap van het Hageland zorgen. Deze 
Diestiaanheuvel bezit een zeer typische abiotiek die voor een grote 
variatie aan planten- en dierenrijkdom zorgt. In het verleden bestond de 
Wijngaardberg voor een groot deel uit heide, die door een veranderend 
grondgebruik, het wegvallen van het geschikte beheer en het woekeren 
van enkele uitheemse soorten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers 
en valse acacia) nu grotendeels verdwenen is. Natuurpunt Rotselaar 
heeft echter al belangrijke stukken heide terug kunnen herstellen in zijn 
historische karakter. 
Zo hebben we op de Dag van de Natuur een stukje voormalige heide 
aan de zuidkant van de Wijngaardberg terug opengemaakt door bomen 
te verwijderen. Deze takken hebben we vervolgens op hopen gestapeld, 
waardoor we zeer geschikte schuilgelegenheden creëren voor allerlei 
insecten, zoogdieren en reptielen. Als kers op de taart hebben we een 
levendbarende hagedis gevonden (zie foto), die heel graag vertoeft in 
een open heidelandschap met takkenhopen. Het nut van het harde 
werk wordt hiermee bevestigd. Tijdens de werken werden we vergezeld 
door een kudde schapen. Deze medebeheerders zorgen voor een geva-
rieerd landschap waarbij de heide wordt opengehouden. 

Het was zeker ook een gezellige dag: babbel hier, Glühwein 
daar en een lekkere kom soep en broodjes voor een hele dag 
energie! 
Gedurende de volgende jaren hopen we met Natuurpunt 
Rotselaar nog meer waardevolle natuur te kunnen herstellen 
en beheren.

9de Vorsdonkloop en Statiekermis in Gelrode
Zaterdag 24 mei 2014: 9de Vorsdonkloop door Vorsdonkbos-Turfputten

Foto Veerle Vervoort

Foto Staf De Roover
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Nieuw Natuur.gebied in Diest: Lazarijberg

Pierre Halflants (1899-1992) was notaris te Lubbeek en naast zijn beroep vooral bekend omwille van zijn tekenin-
gen van gebouwen en dorpsgezichten. Daarnaast en iets minder bekend, was hij een fervent natuurliefhebber 
en vogelkenner. 
Hij noteerde nauwgezet, vanaf jonge leeftijd, de vogels die hij waarnam op zijn wandelingen en dit in een peri-
ode waarin dat hoogst ongebruikelijk was.
Het boek bevat zowel de vertaling van Pierre’s origineel Franstalig manuscript, met een uitgebreide beschrij-
ving van 48 zangvogels alsook een selectie van zijn vogelwaarnemingen, die hij noteerde tussen 1925 en 1983.
Deze uitgave kan beschouwd worden als een ooggetuigenverslag van de historische vogelrijkdom in het Hage-

land en de achteruitgang van ons vogelbestand, ten gevolge van een veranderend landschap.

Het boek Kleine Zangvogels wordt aangeboden ter gelegenheid van het  
evenement van Natuurpunt Lubbeek: Vogels in Lubbeekse Nesten op 27 april 2014

Kasteeldomein van Halflants, Gellenberg 93, Lubbeek (zie p. 11 en www.natuurpuntlubbeek.be)

Info en bestelling van het boek: info@natuurpuntlubbeek.be Benny L’Homme, 0486 02 06 27 Gerda Van Hoovels, 016 62 21 67

Prijs: bij voorintekening: € 12 zonder voorintekening: € 15

KLEINE ZANGVOGELS

Een historisch relaas van 70 jaar waarnemingen en uitgebreide  
soortbeschrijvingen van 48 vogels met pentekeningen door de auteur.

Succesvolle gezinswerkdag in Dassenaarde
Op de voorlaatste dag van 2013 was het opnieuw verzamelen geblazen in 
Dassenaarde te Molenstede-Diest. We wilden een nieuw concept proberen, nl. 
gezinnen uitnodigen om de handen uit de mouwen te komen steken. En we slaagden 
in ons opzet! Een hele resem kinderen vervoegden de gebruikelijke krachten, en ook 
enkele mama’s waren van de partij.

Taak van de dag was het opruimen van kruinhout van de dennen die daar, op de 
heuvel van Dassenaarde, onlangs gekapt werden. Die moeten plaats ruimen voor 
een struikheidevegetatie met verspreide opslag van brem, berk, spork … Eerder werd 
op dezelfde plek de omvorming uitgetest door het verwijderen van grove dennen in 
functie van heideherstel. Het resultaat was zoals ingeschat: na het verwijderen van de 
strooisellaag kwamen al snel heideplantjes piepen. Zo creëren we ook hier een beetje 
opnieuw een heidelandschap, destijds zo typerend voor Hagelandse heuveltoppen.
Ons wintervuur op 30 december kende dus behoorlijk wat bijval. Iedereen ging 
met een warm gevoel naar huis – en helemaal niet enkel omwille van het vuur! De 
gezelligheid was absoluut troef. Conclusie: voor herhaling vatbaar!

Filip Meyermans

Het geheel, maar in het bijzonder de zuiderflank, is momenteel enorm 
verruigd en verbost. Nog niet zoveel jaren geleden werd hier Hol-
landse iep, beemdkroon, bosroos, veelbloemige roos, knolboterbloem, 
boskruiskruid, Spaanse aak, kardinaalsmuts, hondsroos, massa’s echte 
guldenroede en grote pollen bermzegge gespot. In de nabije toe-
komst hopen we de natuurwaarden opnieuw te laten ‘ademen’, opdat 
bijvoorbeeld hooibeestje, vuurvlindertjes, sikkelsprinkhaan, koningin-
nepage en sleedoornpage er weer een goede plek vinden om er te 
vertoeven of zich voort te planten.

Waarschijnlijk nog het belangrijkst zijn de promotionele mogelijkhe-
den. Tot de jaren ’90 was er een fenomenaal panorama op de Demer-
vallei en ook de stad. De toenmalige voorzitter van de Diestse afdeling 

van Natuur en Landschap, Rik Schuyten, nam de ‘berg’ steevast op 
in zijn wandelingen. Verder is er ook een belangrijke cultuurhistori-
sche verbintenis met de oude stad. Op de Lazarijberg bevond zich 
in de Middeleeuwen een lazaret – een gebouw of groep gebouwen 
naar waar, in dit geval, de leprozen van de stad verbannen werden. 
Er was sprake van een kerkje en twee andere gebouwen. Later was 
er ook een wijngaard. Een hele rits aan erfgoedelementen dus, 
waar we in de toekomst, bij de openstelling van het gebied, op 
gaan focussen. 
In een volgend nummer komen we meer uitgebreid terug op de 
historiek van het gebied en de toekomstplannen die we er rond 
smeden.

Filip Meyermans

Foto Filip Meyermans
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Normaal was het dit jaar niet aan onze afdeling om een Dag van 
de Natuur te organiseren. We hadden er immers vorig jaar één ge-
houden in de Guldentop en zouden pas in 2014 weer aan de beurt 
komen. Om de twee jaar dus. Maar na de publieke belangstelling 
voor het project ‘Sven Nys Cycling Center’ op de Balenberg, vonden 
we dat we als Natuurpunt toch ook een beetje aandacht moesten 
vragen voor de natuur daar. We werken inderdaad al jaren op de 
Balenberg en omgeving aan het Bruine Vuurvlinderproject. 
Op zondag 17 november was het zover. Onze beheersploeg voerde 
voorbereidende werken uit met de bedoeling om op die zondag 
zoveel mogelijk werk te kunnen verzetten zonder gevaar voor de 
vrijwilligers. Er werd gemaaid en gezaagd. Alles in functie van het 
Bruine Vuurvlinderproject.
Zaterdagnamiddag werden de tenten opgesteld. Het was toen 
mistig, kil weer. Niet ideaal om mensen naar buiten te lokken. 
Gelukkig was het weer zondag een tikkeltje beter. Minder vocht in 
de lucht, wat een minder kil gevoel gaf. Over de ganse dag mochten 
we toch een vijftigtal deelnemers verwelkomen. Sommigen alleen 
in de voormiddag, anderen in de namiddag, maar de meesten de 
ganse dag. Op de middag waren er broodjes en soep. In de namid-
dag (16u30) pannenkoeken en streekbieren (voor de liefhebbers) of 
andere dranken.

Een dag die startte om 9u00 (voor de actieve leden al om 8u00). De 
deelnemers konden uit twee activiteiten kiezen: hooien of helpen 
met het takkenhout te verwijderen. Onze medewerkers zaagden 
om een houtkant te scheppen, de dagvrijwilligers sleepten het 
takhout weg om een takkenwal te maken. Het hakhout werd naar 
verschillende adressen afgevoerd als brandhout. Helpers krijgen 
immers gratis een lading hout. 

Bruno had iemand gevonden die nog de oude manier kende om 
hooiruiters te maken. Een hooiruiter verschilt van een hooimijt. Een 
ruiter bestaat uit drie staken als basis, een mijt uit één staak waar-
rond hooi wordt opgestapeld. Een hooihop is dan weer gewoon 
hooi op een hoop (zoals het verbasterd woord hop zegt) zonder 
staak. Men begint aan een hooiruiter met drie staken van 2,5 à 

Dag van de Natuur in Tremelo

3 meter bovenaan samen te binden. Onderaan verspreidt men 
de drie staken in een gelijkzijdige driehoek. Men verbindt onder-
ling de staken met drie andere op circa een halve meter hoogte. 
Leg hierop nog drie staken die deze weer overbruggen. Dan kan 
men beginnen aan het aanbrengen van hooi. Maar dat moet ook 
volgens de juiste procedure gebeuren. De eerste laag bestaat uit 
opgerold hooi, dus niet gewoon opgeschept. De eerst hoopjes legt 
men ter hoogte van de staken. Vervolgens vult men de gaten tus-
sen de stapels op. Na de eerste (opgerolde) laag kan men beginnen 
te stapelen met de hooiriek. Maar ook hier moet men juist te werk 
gaan! Hooi opscheppen én het omdraaien bij het opleggen. Bij het 
opleggen het hooi met de riek iets terug trekken en aanstompen. 
De opening onderaan en in het midden moet immers vrijblijven om 
luchtcirculatie te behouden om te kunnen drogen. Het lijkt simpel 
maar de ruiter die we alleen maakten, zonder de begeleiding van 
de specialist, viel in elkaar. Geen gelijkzijdige driehoek gevormd en 
het hooi niet mooi rond verdeeld. Te recht op de kanten, een pira-
midevorm i.p.v. een kegel waren de fouten. Een probleem was ook 
dat het gras te nat was en dus te zwaar.De foto’s van het maken zijn 
te zien op Facebook ‘Natuurpunt Tremelo’ in het album ‘Hoe een 
hooiruiter maken’.

Foto’s: Paul Dillen
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Onze producten zijn niet alleen uiterst doeltreffend, ze bevatten ook 
geen schadelijke stoffen. We dragen dus zorg voor je huis én je gezin 
en dat doen we natuurlijk ook voor de volgende generaties Zo kan je 
pas echt genieten met je gezin van een schoon en gezond huis. Meer 
weten? Surf naar www.ecover.com.
 
       /EcoverBelgium

Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur & Erfgoed
Stenen van het Hageland als bouwmateriaal voor het bouwkundig erfgoed
 Lezing door Dr. Michiel Dusar over de gesteenten van het Hageland (ijzerzandsteen, Gobertange enz) en hun gebruik in 
de bouwkunde door de eeuwen heen. Michiel is geoloog in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in 
Brussel en gespecialiseerd in natuursteen en erfgoed.

Afspraak: donderdag 27 februari 2014 om 20u00, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Inkom: gratis
Info: Margriet Vos, 016 46 04 78, margriet.vos@gmail.com
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Kasteel Van Roost

In de dertiende eeuw maakte de heerlijkheid Haacht deel uit van 
het ‘Land van Rotselaar’ en stond onder de invloed van de herto-
gen van Leuven. De heerlijkheid Roost, gelegen aan de zuidelijke 
oeverwal van de Dijle en langs de oude verbindingsweg tussen 
Leuven en Lier, was één van de drie zelfstandige enclaves binnen 
Haacht. 
Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het Kasteel van 
Roost in het begin van de 14de eeuw werd gebouwd met recupe-
ratiemateriaal (ijzerzandsteen) van een oudere burcht. Het Kasteel 
van Roost was een kleine, rechthoekige waterburcht, bestaande uit 
een poortdonjon (donjon = een verdedigbare toren) en een gelijk-
tijdig gebouwde ringmuur. In verschillende fases werd er binnen de 
ringmuur een aantal residentiële gebouwen en nog een bijko-
mende verstevigingsmuur opgetrokken. Het geheel werd omgeven 
door een brede slotgracht en was toegankelijk via een wegneem-
bare houten brug. De aanleg van een gracht, waardoor de burcht 
een veiligheidsmarge van 50 tot 70m kreeg, houdt verband met de 
opkomst van verderdragend geschut dat in die periode na 200 pas-
sen (ca 70 m) niet veel onheil meer kon aanrichten. De slotgracht 
vormde een onregelmatige vierhoek. 
Op de Ferraris-kaarten is het Kasteel van Roost duidelijk getekend. 

Antitankgracht: een getuige van Wereldoorlog II

De 3,5 km lange Antitankgracht strekt zich uit van aan de Dijle ter 
hoogte van de Keerbergsesteenweg (Hansbrug) tot aan de Wijg-
maalsesteenweg te Wakkerzeel (Haacht). Ze werd naar aanleiding 
van de Tweede Wereldoorlog in 1939 uitgegraven als onderdeel van 
de KW-linie. Dit was een verdedigingslinie die zich uitstrekte van 
Koningshooikt tot Waver en die opgetrokken werd om de pantserdi-
visie van het Duitse leger tegen te houden. De KW-linie bestond uit 
verschillende elementen: een railveld (vijf rijen railsegmenten van 
2,8 m tot 3,2 m lengte die 2 m diep in de grond gedreven zijn), twee 
opeenvolgende bunkerlijnen en aaneengesloten Cointetelementen. 
Dit zijn rollende, stalen hekken, bestaande uit elementen van 2,7 m 
breedte, 2,5m hoogte en 3,35 m diepte die door d.m.v. stalen kabels 
verbonden waren en verankerd aan betonnen bakens. 

Alleen in Haacht bestond de KW-stelling uit een antitankgracht met 
muur. Het doel was om naar analogie met het tijdens de Eerste 
Wereldoorlog onder water zetten van de IJzervlakte, ook een gebied 
van ca. 700 ha weilanden richting Werchter te laten overstromen met 
water van de Dijle. Door het water van de Dijle in de antitankgracht te 
laten lopen, kon men het water van circa 6 m tot 9,5 m doen stijgen 
en zodoende een groot gedeelte van deze vlakte laten onderlopen.

De antitankgracht bestaat uit een 3,5 m hoge steunmuur in beton 
(bovenaan 80 cm breed, onderaan 2.5 m). De bovenkant van de muur 
ligt op 10 m boven de zeespiegel. Ze is geflankeerd door een voorlig-
gende gracht waarvan de uitgraven grond achter de muur werd 
opgeworpen, waardoor een brede dijk ontstond. Tevens werd er een 
stuwdam aan de monding van de gracht in de Dijle aangelegd, zowat 
100 m stroomopwaarts van de Hansbrug, en verscheidene kleine 
sluizen en onderaardse hevels, die verdeeld zijn over de ganse lengte 
van de gracht.

Het geheel werd gebouwd in 50 dagen tijd van 3 oktober tot 23 
december 1939 door 2 aannemers en 1000 arbeiders aangevuld 
met geniesoldaten. Op de ochtend van de 10 mei 1940, de dag van 
de Duitse inval, begonnen manschappen van de 4de directie Genie 
en Versterkingen, geholpen door zo’n duizend arbeiders, met de 
bouw van een tijdelijke, uit zandzakken bestaande stuw op de Dijle. 
Ondanks de verwarring veroorzaakt door de Duitse luchtaanvallen, 
terugtrekkende soldaten en vluchtende burgers bereikte het water 
vijf dagen later het voorziene inundatiepeil (9,5 m). Er zal echter 
geen slag geleverd worden omdat de Franse generaal Bilotte na de 
doorbraak van de Duitsers bij Sedan besloot de geallieerde troepen 
terug te trekken.

De Antitankgracht nu

Na de Tweede Wereldoorlog werden de militaire dienstbaarheden 
opgeheven. Langs het grootste gedeelte van de dijken werden Cana-
dapopulieren aangeplant en nam stilaan de natuur de overhand. Na 
verloop van tijd zag de antitankgracht er dermate ‘groen’ uit dat ze 
in 1974, in het ontwerp van gewestplan, werd ingedeeld bij ‘natuur-
gebied’. In 1992 werd het eerste perceel van de Antitankgracht aange-
kocht en momenteel is het grootste deel van de gracht in beheer van 
Natuurpunt. 
Al het bovenstaande was dan ook aanleiding om de Antitankgracht in 
1998 als monument en in 2001 definitief als natuurgebied te erken-
nen.

Focusactiviteit 11 mei: Site Kasteel van Roost en Antitankgracht in Haacht  
Erfgoed en natuur, hand in hand

Zowel het Kasteel van Roost als de Antitankgracht hebben een grote rol gespeeld in de  
geschiedenis van Haacht en maken op heden deel uit van het natuurgebied Antitankgracht.

In 1828 werd het kasteel afgebroken en het bijhorend neerhof 
brandde in 1833 af. 
In de jaren 1982-1983 vond er een archeologisch onderzoek plaats 
op de site door Hagok, de Haachts Geschied- en Oudheidkundige 
Kring. Na de opgravingen zijn de funderingen weer onder de grond 
gestopt, de beste manier om ze te bewaren. 
Op dit ogenblik zijn alleen delen van de buitenste slotgracht nog 
zichtbaar. Het noordelijke deel van de buitenste slotgracht is door 
de Antitankgracht doorsneden.
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Antitankgracht in herfstkleuren. Foto Luc Bijnens

Door de jaren heen was de Antitankgracht echter in verval geraakt. 
Het noordelijke deel van de gracht was één groot stort en meer 
dan 50 jaar bladval in de gracht deed de rest stilaan dichtslibben. 
Het reguliere beheer van wat snoeien en maaien om wandelpaden 
open te houden, volstond niet meer.
Daarom werd eind 2005 samen met Natuurpunt, de gemeente 
Haacht, Hagok en de VLM besloten een natuurherinrichtingsproject 
te starten. Het doel was om de natuurwaarde van het gebied op te 
waarderen en een onthaalsite in te richten die de historische waar-
den (bunker, sluis, site van Roost…) beter tot zijn recht zou doen 
komen. Delen van de lange gracht werden geruimd en door middel 
van dammen opgedeeld in kleinere watervolumes die ’s zomers 
ook droog kunnen komen te staan. Het doel hiervan is deze delen 
visvrij te kunnen houden ten voordele van de amfibieën waaronder 
de kamsalamander. Bijkomend werden er tevens 2 poelen aan-
gelegd. Dankzij een begrazingsproject met schapen worden grote 
delen onderhoudsvriendelijk beheerd. 

Momenteel loopt er nog een nieuw landinrichtingsproject i.s.m. 
Natuurpunt, de gemeente Haacht en de VLM om de Antitankgracht 
en de site van Roost beter te 
ontsluiten, de wandelpaden te ver-
beteren en ecologisch en cultuur-
historisch op te waarderen. 

Vandaag kan je gans het jaar door 
een prachtig natuurmonument 
bezoeken met infoborden over 
de natuur en zijn historiek. De 
Antitankgracht is rijk aan aller-
lei waterplanten: waterviolier, 
gekroesd fonteinkruid, kikker-
beet, waterdrieblad, glanzend 
fonteinkruid… Op de oevers en 
in vochtige zones staan o.a. valse 
voszegge, echte voszegge, gele lis, 
grote waterweegbree, watermunt, 
moerasspirea, waterzuring en zo 
veel meer. Op de muur zelf staan 
soorten zoals dikkopmos, groot 
muursterretje, muurpeper en 
eikvaren. Allerlei amfibieën waar-
onder de groene en bruine kikker, 
alpenwatersalamander, kleine 
watersalamander en de zeldzame 
kamsalamander,… voelen er zich 
thuis. 
Er worden aan de Antitankgracht 
ook heel wat broedvogels waarge-
nomen: bosrietzanger, grote gele 
kwikstaart, koekoek, goudhaantje, 
groenvink, spotvogel,…

Kortom de Antitankgracht en de 
site van Roost - zeker en bezoekje 
waard! Doe het op de focusactivi-
teit van zondag 11 mei 2014.

Zie ook p. 12 in dit tijdschrift.

Zondag 11 mei 2014, 14u00
Brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: Richard Soille,  

0486 36 90 52 - 016 43 62 57, richard@soille.be
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De zandgroeve Ganzeman (ook gekend als Groeve Vranckx) in 
Neerijse is dé sterkhouder voor de kwetsbare populatie van vroed-
meesterpad op het plateau tussen Voer en Dijle. Dit padje is al 
vele decennia het zorgenkind van natuurbeschermers in de streek 
omdat het een soort is die het moet hebben van een pioniersom-
geving, zowel op land als in het water. In zo’n omgeving heeft het 
beestje minder te duchten van andere amfibiesoorten als gewone 
pad. Daarom is Hyla al tien jaar bezig om de dynamiek in de zand-
groeve te behouden door te graven en de bodem vrij te houden 
van boomopslag, vooral van de gevreesde robinia. De groeve is 
in beheer bij Natuurpunt en er wordt gehoopt op een spoedige 
aankoop.
En misschien is de zandgroeve op lange termijn ook een stapsteen 
naar meer natuur op het plateau. De realisaties in een gebied als 

Een intact komgrondsysteem zoals in de Doode Bemde, ten zuiden 
van Leuven, is niet meer aanwezig in het gebied. Typische vegeta-
ties van deze gebieden zijn de zogenaamde grote zeggenvegetaties, 
elzenbroekbossen, vogelkers-essenbossen en dottergraslanden. De 
ontwatering voor de vee- en de populierenteelt heeft deze vegeta-
ties doen inkrimpen. De bedoeling van het beheer is om ze terug 
meer kansen te geven. Daarnaast geeft de aanwezigheid van hout-
kanten, knotwilgenrijen en hagen structuur aan het landschap. Het 
is een bosrijk gebied, met veel hakhoutbosjes en populierenaan-
planten. In het populierenbos het Rottenbos (4 ha) stellen we vast 
dat aan de voeten van de stilaan afstervende populieren inheemse 
bomen opschieten. Door de grote hoeveelheden staand dood hout 
en het herstel van mantel- en zoomvegetaties dragen deze bossen 
erg bij tot het biodiversiteitsbehoud.

Het beheer heeft ook zeer veel aandacht voor verschillende dier-
soorten. Die zijn gebaat met een structureel diverse omgeving met 
veel overgangen. Met name in de percelen van het Rietensveld (3 
ha), die in 2006 van het OCMW verworven werden, wordt al jaren-
lang gewerkt aan een zgn. parklandschap: een kleinschalige afwis-
seling van geïsoleerde bomen en bosjes binnen grasland en ruigte. 

het Rosdel (Hoegaarden) doen velen dromen, en ons ook. Op dit 
ogenblik pikken we in op wandelingen georganiseerd door ande-
ren. Zo hebben de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud 
onlangs een Zwarte Jean-wandeling gedaan langs het Wolkens-
bergbos en de zandgroeve langs de Oude Trambedding, die ook in 
beheer bij Natuurpunt is.
Het beheer zal vanaf nu meer worden opengetrokken naar Natuur-
punt-afdeling VIJL en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaal-
woud, evenals naar Hyla. We organiseren in 2014 bijna maandelijks 
werkdagen. Er is genoeg te doen om een nieuwe werking uit de 
grond te stampen! Als je in Neerijse/Leefdaal/Korbeek-Dijle woont, 
graag opslag uittrekt, rommelt in het zand en dies meer, altijd wel-
kom om ons prille team te versterken. Het beheer is volledig anders 
dan in andere reservaten, wat op zich al heel leuk is!

Zandgroeve Ganzeman (Neerijse) zoekt werkvolk

20 jaar natuurbeheer in het Wijgmaalbroek
Grootste  Natuur.gebied van de stad Leuven viert feest op 18 mei

In 2014 viert het natuurbeheer in het Wijgmaalbroek zijn twintigjarig bestaan.  
Het Wijgmaalbroek bevindt zich ten noorden van Leuven in de linkeroeverkomgrond van de Dijle.  

Het gebied wordt doorsneden door het fietspad tussen Rotselaar en Wijgmaal,  
en is ook wel bekend als de Rock Werchterroute.

Een infobord aan een perceelgrens van Wijgmaalbroek. Foto’s Mark Lehouck
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Dit beheer bevordert de natuurlijke uitbreiding van sleedoorn, de 
waardboom van de sleedoornpage. Deze vlinder komt op enkele 
plaatsen in het Wijgmaalbroek voor. We noemen dit bos intussen 
dan ook het Parkbos.

Waarschijnlijk de bekendste soort uit het Wijgmaalbroek is de 
kamsalamander, die vertoeft in iets grotere en vegetatierijkere 
zonbeschenen poelen. In 1996 werd met de schop een poel ge-
graven, die na enkele jaren werd gekoloniseerd door de kamsala-
mander. In 2010 werden dankzij het Europese SOLABIO-project 5 
nieuwe poelen gegraven die nieuwe kansen voor deze sympathieke 
waterbewoner bieden. De soort houdt van een groep van poelen 
bijeen. Drie poelen werden in onze zgn. paardenweide aangelegd, 
die zijn naam niet gestolen heeft. Een lokale paarden- en ponyfok-
ker helpt hier mee aan het beheer. De teller staat nu op 7 poelen. 
Vermeldenswaardig is de aanleg in 2012 van twee poelen door de 
plaatselijke wildbeheerseenheid, die van grote betekenis zijn als 
stapsteen tussen de reeds bestaande poelen.

De huur van het eerste perceel (in Rotselaar) op 21 april 1994 
luidde een gestage uitbreiding van de verwervingen in. Op dit 
ogenblik wordt zo’n 15 ha beheerd. Op korte tijd werden tussen 
2005 en 2008 grote oppervlaktes verworven. Dit heeft de dynamiek 
van de vrijwilligersploeg een serieuze boost gegeven: de conser-
vator kon een nieuw project voorstellen dicht tegen de dorpskern 
van Wijgmaal, wat een aantal jonge Wijgmalenaren over de streep 
heeft getrokken om mee te helpen aan natuurbehoud.

Zandgroeve Ganzeman (Neerijse) zoekt werkvolk
www.facebook.com/groups/zandgroeveganzeman •  www.natuurpuntvijl.be/index.php?n=Natuurgebieden.Zandgroeve • Info: thomas.vdberghe@gmail.com

Werkdagen
Plaats van afspraak:

Groeve Ganzeman, 
Kruispunt Ganzemanstraat-Kleine Puystraat, Neerijse

De data zijn:
• 22 maart 2014, 14u00-18u00
• 12 april 2014: Hyla-werkdag, 9u00-16u00. 

Deze dag is onze mini-focus-activiteit. Kom jij ook 
meehelpen?

• 24 mei 2014, 14u00-18u00
• 21 juni 2014, 14u00-18u00

20 jaar natuurbeheer in het Wijgmaalbroek
Grootste  Natuur.gebied van de stad Leuven viert feest op 18 mei

Afspraak: start om 14u00 uur aan de kerk van Wijgmaal. 
Info: Mark Lehouck, 016 44 49 36, mark_lehouck@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/natuurpuntleuven.

We willen langs deze weg alle vrijwilligers die hebben geholpen 
met de beheersdagen en de wandelingen van harte bedanken en 
hopen dat ze er nog eens 20 jaar voor gaan!
Op de Wijgmaalbroekdag van 18 mei ontvangen we je met verschil-
lende georganiseerde wandelingen en activiteiten. De wandelingen 
worden afgesloten in ons weidecafé op de paardenweide.

Viering 10 jaar Wijgmaalbroek op zondag 30 mei 2004. Foto Mark Lehouck
Boven: terreinbezoek aan onze kamsalamanserpoelen in het kader van het 
‘Solabio project Wijgmaalbroek’ op 14 september 2010. Foto Mark Lehouck
Onder: Hakhoutbeheer. Foto Mark Lehouck
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KIEMWERKING JNM
Omdat er in Midden-Brabant geen JNM-werking is, sluiten 
jongeren uit deze streek zich aan bij een naburige JNM-
afdeling. De activiteiten zijn voor de deelnemers uit 
Midden-Brabant soms redelijk ver van huis, daarom 
hebben Natuurpunt Herent en Kortenberg een lokale 
JNM-werking opgestart met boeiende activiteiten voor 
jongeren  tussen 10 en 16 jaar.
Voorbeelden van zo’n kiemwerkingsactiviteiten:

• Vetbollen en pindasnoeren maken
• Dag van de Natuur: hooien, bomen planten,…
• Educatief natuurbeheerspel
• Bosspel
• Uilentocht
• Rangerweekend

Is dit iets voor jouw zoon of dochter? 
Laat ons iets weten!
Contact: lies.natuurpuntherent@gmail.com

Je
ug

db
on

d 
vo

or
 N

at
uu

r e
n 

M
ili

eu

Cursus Natuurbeheer Midden-Brabant
• Waarom zijn fosfaten en nitraten belangrijk?
• Waar komt het water vandaan waarvan planten en vegetaties 

leven?
• Hoe leg je best een poel aan?
• Hoe beheer je een bosje van 2 hectare in een open 

landschap?…

Op deze en nog vele andere vragen krijg je een antwoord in 
deze basiscursus Natuurbeheer. Doorheen 7 theorielessen en 3 
terreinbezoeken (dinsdagavonden - april tot juni) maak je kennis 
met de verscheidenheid aan natuurtypes die Vlaanderen rijk is: 
bos, grasland, moeras, maar ook stedelijke natuur…

Cursus: € 60 niet-leden 
€ 54 leden van Natuurpunt

Periode: april t.e.m. juni
Locatie: GC de Wildeman (zaal de Nok), Schoolstraat 15, Herent 

telkens om 19u30
Contact: Inge Van de Voorde, 0477 76 50 84
Meer info en inschrijven via: 

www.natuurpunt-herent.be 
www.natuurpuntkampenhout.be 
www.natuurpuntkortenberg.com

Cursus Natuur.Ranger Midden-Brabant
Wil je graag meewerken aan natuur in Kampenhout, of mee 
kunnen gidsen? Wil je meer inzicht en vaardigheid verwerven 
omtrent het beheer van de Natuurpunt-gebieden? Of heb je 
gewoonweg interesse voor natuur, landschap en erfgoed in het 
algemeen? 
Dan is deze cursus iets voor jou! Met 5 theoretische lessen en 4 
belevingsactiviteiten in onze natuurgebieden laten we je proeven 
van topnatuur in Midden-Brabant. We brengen je naar de mooi-
ste plekjes, tonen je onze strafste planten en beesten, laten je 
proeven van natuurbeleving aan je achterdeur.

Wanneer? 
Dinsdag 18 maart Les 1 Landschapsecologie 

Vrijdag 21 maart Steenuilenwandeling

Zondag 30 maart Voorjaarsbloeierstocht

Dinsdag 1 april Les 2 Natuurbeheer

Zondag 6 april Natuurbeheer in de praktijk

Dinsdag 15 april Les 3 Biodiversiteit 1

Zondag 27 april Vroegevogelwandeling + ontbijt

Dinsdag 6 mei Les 4 Biodiversiteit 2

Dinsdag 20 mei Les 5 Gidsen in natuurgebied

Zondag 8 juni Walk for Nature

Waar?
Zaal Pax, Brouwerijstraat 6, Kampenhout 
telkens van 19u30 tot 22u00

Kostprijs:
€ 20 (Natuurpuntleden), € 44 (niet-leden) 
Te storten op op BE09 5230 4522 9357
Met vermelding ‘cursus NatuurpuntRanger’

Inschrijven en meer info:
www.natuurpuntkampenhout.be of  
Hans Marijns, 0473 73 03 10.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers.

500e lid Natuurpunt in Herent gevierd!
Tijdens onze jaarlijkse algemene kennisquiz (met 62 deelnemende 
ploegen) op 7 december j.l. werd het 500e Herentse lid van onze 
vereniging geworven: mevrouw Christine Heremans! De dochter 
van de gelukkige (cadeau van dochter aan moeder) ontvangt een 
feestpakket uit de handen van onze voorzitster.
De Herentse afdeling bewijst hiermee dat haar jarenlange inzet om 
Natuurpunt in het dorpsbeeld te integreren zijn vruchten begint 
af te werpen. Het maatschappelijk draagvlak ten opzichte van de 

natuurbescherming is nooit zo groot geweest 
als nu. Ook het aantal actieve leden die de 
dagelijkse werking van onze afdeling dragen 
was nooit zo sterk als nu!
Het bestuur van Natuurpunt Herent ziet hier 
een positieve stimulans in om door te gaan en 
hopelijk kunnen we in 2014 uitkijken naar het 
600e gezin dat onze vereniging een warm hart 
toedraagt!

Start 2014 Natuurpunt  
Bertem, Leefdaal, Korbeek-Dijle
Alle Natuurpunt-leden van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle 
zijn uitgenodigd op de startontmoeting van woensdag 26 
februari om 20u00. De kerngroep van Natuurpunt heet jullie 
welkom in zaal De Vleugt in het gemeentehuis en voorziet wat 
lekkers.

Tijdens deze startontmoeting zal het jaarprogramma 
samengesteld worden en zullen een aantal thema’s in 
werkgroepen voorgesteld worden.
Thema’s zijn o.a.: natuurbeheer, natuurbeleving, zwerfvuil, het 
nut van bijen, trage en holle wegen...

Begin februari worden alle leden hiervoor nog schriftelijk 
uitgenodigd.
Tot dan!

Afspraak: 26 februari om 20u00  
in zaal De Vleugt van gemeentehuis, Bertem

Info: Marita Tomballe, 0486 61 38 89 en  
Myriam Middelkamp, 0472 92 04 85
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Boven: diepe ruimingen met vaste/dichte bak?! Geruimde slib is een illegale ophoging van het terrein! Vergunning?
Onder: uitdieping leigracht tot afvoerkanaal grondwater! Nochtans lezen we: - Deelbekkenbeheerplan Grote Gete. 

Foto’s Roel Baets

Nieuws uit Zuidoost-Brabant Afdeling Gete-Velpe (Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw), afdeling Linter, afdeling Landen

Natuurpunt Linter is boos op de 
Watering van de Grote Gete omwille van 
recente werken in de valleien van de 
Grote Gete en de Velpe.
“Wij reageren op de ondoordachte 
werkwijze van Watering De Grote 
Gete die nefast is voor de natuur” zegt 
Luk Lambeets namens Natuurpunt 
Linter. “Uit een door ons opgemaakt 
dossier naar aanleiding van de recente 
werkzaamheden, blijkt dat men als een 
pletwals door het landschap is gegaan. 
Wij klagen dit aan en hopen dat de 
Watering Grote Gete in de toekomst 
ook rekening houdt met de gemaakte 
opmerkingen. Zowel in de Getevallei als 
in de Velpevallei werden desastreuze 
werken uitgevoerd, enkel gericht op 
versneld afvoeren van water. Met de 
natuurwaarde werd totaal geen rekening 
gehouden.” 
Dat staat haaks op wat het 
Deelbekkenbeheerplan Grote Gete 
zegt: ‘Concreet is het waterlopenbeheer 
gericht op vertraagde afvoer, 
stroomopwaartse buffering van 
het water, het stimuleren van 
zelfzuiverend vermogen, het herstel 
van het natuurlijk milieu van het 
watersysteem, het herstel/behoud van 
de structuurkenmerken. De ecologische 
functie van de watergebonden 
elementen wordt gemaximaliseerd.’
Natuurpunt Oost-Brabant heeft een heel 
dossier voorbereid rond de desastreuze 
ruimingen van de Wateringen en zal deze 
problematiek ook tijdens een werksessie 
op de Algemene Ledenvergadering van 
22 februari toelichten.

Natuurpunt Linter protesteert tegen natuurvernietiging Watering Grote Gete
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Links: opening wandelpad Rozendaalbeekvallei door de gedeputeerde voor  
leefmilieu Luc Robijns en burgemeester van Tienen Marcel Logist.  

Rechts: Intercommunautair weekend in De Gors, Vissenaken. Foto’s Luc Nagels

Links: Het Koebos in Lovenjoel. Foto archief JR 
Rechts: werkdag in het Aardgat in Tienen. Foto Trixie Nagels

Actieve, vernieuwende vereniging
Als we terugkijken op 2013 zien we een actieve en vernieuwende 
vereniging Natuurpunt Velpe-Mene. Met succesvolle werkdagen: 
nooit zoveel bijgewoond en nooit met zoveel nieuwe mensen als 
het voorbije jaar. Het jaar van een succesvol communautair beheer-
weekend. Het jaar van de opstart van de werking van het bezoe-
kerscentrum De Gors. Van de Walk for Nature Willebringen. Van de 

Wat brengt de ruilverkaveling Willebringen in de 
komende jaren?

Daarom zal het in 2014 voor de natuur en het landschap van 
cruciaal belang zijn dat we sterk, goed onderbouw en gemotiveerd, 
met veel zin voor sensibilisatie en overleg, maar evenzeer met 
vasthoudendheid ons gooien op de ruilverkaveling Willebringen. 
Na een lange periode van studie en sluimerend bestaan komt die 
plots in uitvoering. Wij zijn geen vragende partij voor een ruilver-
kaveling. We zijn wel vragende, meer zelfs eisende partij, dat – als 
de ruilverkaveling er komt – het goedgekeurd plan waarover het 
milieueffectrapport plaatsvond en dat een vrij evenwichtig geheel 
is, ook integraal en volledig uitgevoerd wordt. Dat de geplande 
natuur niet alleen op papier staat, maar ook op terrein gerealiseerd 
wordt. Dat alleszins de maatregelen voor versterking van de groot-
schalige natuur, de natuurelementen in het landbouwgebied, de 
landschappelijke structuur met de versterking en buffering van de 
holle wegen en het integraal behoud van de taluds, effectief uitge-
voerd worden. Dat de inrichting beantwoordt aan goed landbeheer 
en integraal waterbeheer zonder erosie en met droge voeten in de 
bebouwde omgeving en ruimte voor de rivieren. In elke fase van de 
werken moet er een evenwichtig pakket gerealiseerd worden: dus 
ook natuurversterking van in het begin. 

2013: forse ledengroei
Na enkele jaren van status quo is er terug een forse ledengroei en 
we hopen in 2014 de sprong te maken van iets meer dan 1300 naar 
1400 leden binnen onze 5 gemeenten. We zijn daardoor een van de 
grootste en meest actieve middenveldverenigingen.

2014: viering 25 jaar Paddepoel en Vogelwerkgroep
We hebben wat te vieren in 2014: 25 jaar Paddepoel en Vogelwerk-
groep. Er is ook 20 jaar afdelingsspaghetti. We kijken in 2014 uit 
naar de verderzetting van de werkdagen en het natuurbeheer, van 
de vele samenwerkingen, zoals de inpassing van de 39e Orchidee-
endag in de Snoekengracht in de Bijen- en Orchideeëndag samen 
met de gemeente en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. 2014 
wordt ook het jaar van onze eerste Natuurpunt Velpe-Mene Trail.

In 2014 organiseert Velpe-Mene een keur aan focus-
activiteiten. 

Voor de eerst vier maanden, zie p. 10 van dit tijdschrift:
Zondag 23 februari 2014: Ontmoet de Tiense koesterburen tijdens 

een Vissenaakse winterwandeling
Zondag 23 maart 2014: Sint-Ermelindiswandeling rond Europese en 

beheerde Natuur in Bierbeek: Weterbeek, Bruulbos en Koebos
Zondag 13 april 2014: Vroege vogels in de Paddepoel in Glabbeek, 

gevolgd door Hagelands ontbijt
Maandag 21 april 2014: Natuurspeurdertjes: Tiense koesterburen, 

kinderactiviteit in Rozendaalbeekvallei.
Zaterdag 3 en zondag 4 mei 2014: Dubbelactiviteit Orchideeën 

kijken in Aardgat (Tienen) en Snoekengracht (Boutersem). 
Die laatste is gekaderd in de Bijen- en Orchideeëndag in het 
kasteelpark van Kwabeek.

Natuurpunt Velpe-Mene terugblik 2013 vooruitblik 2014

start van Life-project Hageland met binnen onze afdeling een reeks 
grote publieksactiviteiten en een impuls voor het aankoopbeleid in 
de Bierbeekse Valleien. 
Een jaar waarbij we ook kunnen terugkijken op successen bij het 
beheer in de verschillende reservaten. 

Biodiversiteit in de beheerde Natuur.gebieden:  
welkom soldaatje, welkom das

Onze beheerde Natuur.gebieden zijn het duidelijk bewijs dat het 
Natuurpunt-model werkt en een hefboom is voor biodiversiteit 
en maatschappelijke betrokkenheid rond elk van deze gebieden. 
We heten intussen welkom aan 9 soorten orchideeën, waaronder 
bergnachtorchis, hondskruid en last but not least soldaatje in Ros-
del. Duizenden brede orchissen bloeien in de Snoekengracht maar 
zijn intussen ook present in Mene-Jordaan, Aardgat, Zwarte Bos. 
Zwarte Bos is trouwens het mooiste schraal kalkmoerasgrasland 
in ontwikkeling na het Torfbroek. Er zijn de prachtige vegetaties 
met blauwe knoop en karwijselie in de Paddepoel, de jodelende 
wulpen en roodborsttapuiten in de Velpevallei, de Ringslang en de 
ringslanghopen in Meldertbos. Er is de terugkomst van de das. 

Afsluiting ruilverkaveling Vissenaken met gemengde 
gevoelens

In 2013 eindigde de ruilverkaveling Vissenaken waarop we met 
gemengde gevoelens terugkijken. Enerzijds hebben we door een 
niet-aflatende inzet de uitbreiding en inrichting van de Paddepoel/
Velpevallei kunnen bekomen en op de valreep in 2013 nog een 
reeks nieuwe poelen en natuurinrichting. Maar anderzijds ook vele 
verdwenen taluds, struwelen, bosjes en bomen, zelfs tot op het 
allerlaatste moment. 
Nergens duidelijker dan in zulke ruilverkaveling kan het verschil van 
onze actie en aanwezigheid voor natuur en landschap aangetoond 
worden. Denk alle afgedwongen acties weg en dan was het een 
adieu aan de rugstreeppad, aan de wulp, aan de oude Paddepoel 
en zoveel meer in deze ruilverkaveling. Dan zag het landschap en 
de toekomst voor biodiversiteit er veel somberder uit. Dan zou on-
danks koestersoortenacties nog weinig kunnen gekoesterd worden. 
Desondanks blijven de verliezen schrijnen.
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Natuurpunt Velpe-Mene terugblik 2013 vooruitblik 2014

Tiense Milieuadviesraad:  
 straatgroen in Tienen
Binnen de Tiense Milieuadviesraad is een werkgroep bezig om meer straatgroen in 
Tienen te bevorderen in overleg met de stad. Straatgroen maakt een stad aangenamer 
en gezonder om in te leven. Een buurt met groen (bomen, bloemen, planten) is veel 
aangenamer dan alleen maar stenen, beton, asfalt,… 

De Milieuadviesraad Tienen engageert zich met medewerking van Buurtgroen Tienen 
om inwoners die geïnteresseerd zijn in gevelgroen te informeren en te begeleiden.

Heb je al eens een geveltuin overwogen, maar zie je op tegen het aanvraagdossier?

Wil je er wel aan beginnen, maar weet je niet juist hoe of wat?

Heb je zelf geen gevel aan een stoep, maar wil je toch ideeën over hoe groen op jouw 
balkon of vensterbank aan te brengen?

Via een berichtje naar gevelgroentienen@gmail.com kan je je opgeven als geïnteres-
seerde voor info over en/of aanleg van een geveltuin. Er wordt dan in het voorjaar van 
2014 contact met je opgenomen.

Meer informatie en inspiratie vind je op: 
http://buurtgroentienen.be (> mijn-terras-tuin > meer-groen-wat-kan-je-zelf-doen).

2013 was voor Natuurpunt Velpe-Mene geen jaar zoals een ander. 
De jaarlijkse receptie begon niet met een jaaroverzicht zoals de tien 
voorbije jaren, maar met een ogenblik ingetogen stilte. Ingetogen 
stilte om Geert Jansen die ons als slachtoffer van zinloos geweld in 
de fleur van zijn leven ontviel. Daarom heeft Natuurpunt Velpe-
Mene besloten om de Gouden Gors 2014 postuum aan Geert toe 
te kennen. Geert was de drijvende kracht van Natuurpunt Tienen. 
Annemie Van Aerschot, waarnemend voorzitter van de kern Tienen, 
herinnerde aan het werk van Geert Jansen.

Natuurpunt Velpe-Mene reikte op  
11 januari haar Gouden Gors 2014 
postuum uit aan Geert Jansen,  
voorzitter van Kern Tienen

en een tweede Gouden Gors  
aan Peter Collaerts
De Gouden Gorzen zijn een erkenning en een waardering voor de 
volgehouden en tomeloze inzet van gewone mensen. Voor 2014 
werd een tweede Gors uitgereikt, en wel aan Peter Collaerts, die 
actief is in de Vogelwerkgroep en in het natuurreservaat Paddepoel 
in Bunsbeek, die beide in 2014 hun 25 jaar bestaan zullen vieren. 
Peter is ook voorzitter van Natuurpunt Glabbeek.

Geert Jansen, ons brutaal ontnomen op 20 november 2013



NATUURPUNT OOST-BRABANT
Regionale Vereniging Natuur en Landschap

JAARLIJKSE LEDENONTMOETING EN ALGEMENE VERGADERING
MET VIERING 9000ste LID EN NATUURPROJECTENMARKT

IN DE KERK VAN BINKOM (LUBBEEK), TIENSESTEENWEG
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014 VANAF 14u30

Programma:

14u00-14u30: ontvangst
14u30-15u30: Natuurpunt Oost-Brabant als Regionale 

Vereniging voor Natuur en Landschap: een 
springlevend maatschappelijk project of hoe maken 
we het verschil voor biodiversiteit en landschap.

15u30-16u30: viering 9000ste lid, receptie met 
projectenmarkt en free corner afdelingen. 
Info- en discussiebalies rond projecten van de 
regionale en afdelingen. Voor de thema’s, zie p. 7

16u30-17u30: korte excursie. Project Steenuil Lubbeek en 
natuur in bebouwde omgeving

17u30-18u00: Voor de deelnemers aan de formele 
AV, gelegenheid om een broodje te eten met soep 
mits inschrijving op voorhand (christine.daenen@
natuurpunt.be) en betaling van € 5 (kan ter plekke)

18u00-19u00: formele Algemene Vergadering

Men kan aan elk deel afzonderlijk deelnemen.

Foto Luc Nagels


