
1. Hans Van Dijck: de biodiversiteitscrisis vereist een ‘Al Goriaanse aanpak’ met meer middelen, mensen, 
politieke wil van gemeente tot mondiaal.
2. Lieven De Schamphelaere: naast nieuwe grootschalige natuurgebieden vereist een biodiversiteitsbeleid 
de herziening van het Europees landbouwbeleid met ‘publiek geld voor publieke doelen’.
3. Deputé Olbrechts: provincie Vlaams-Brabant wil een voorbeeldfunctie vervullen. De koestersoorten 
samen met het charter voor biodiversiteit zijn een hefboom.
4. Minister Schauvliege: Belgisch Voorzitterschap Europese Raad wekte hoge verwachtingen… 
Foto’s Eric Malfait

Nachtegaal en sprinkhaanzanger op vroege vogelwandeling.  
Foto Eric Malfait
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Tegen het landschappelijk prachtige decor van het 
kasteel en kasteelpark van Meldert ging op 18 april 2010 
de elfde Walk for Nature door. Dit was tevens de start-
dag van de Week van de Aarde. Het was een stralende 
lentedag met circa 6000 deelnemers die een ganse dag 
konden genieten van natuur, landschap, biodiversiteit 
en cultuurhistorie in Meldertbos, Mene-Jordaanvallei 
en Rosdel, een keten van natuurontwikkelingsgebieden 
beheerd door Natuurpunt. 
Er werd gestart met een zevental geleide vroege�vogel-
wandelingen in Rosdel, waar soorten als sprinkhaan-
rietzanger en nachtegaal te horen waren. Een baltsend 
koppeltje buizerd was de ganse dag present boven de 
menigte in het kasteelpark van Meldert.  

Om 10u00 startte het symposium met als thema: ‘In-
ternationaal jaar van de Biodiversiteit, regionale inzet 
in een Europees perspectief’. Dit was niet zomaar een 
academische zitting maar een goed onderbouwd sympo-

sium waarin de hefbomen voor een echt biodiversiteits-
beleid aan de orde kwamen. 
Hugo�Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant, be-
lichtte het concept Walk for Nature als hefboom voor 
een regionale biodiversiteitswerking met de Hoegaardse 
valleien en de Getevallei tussen de gewestgrens en Geet-
bets als voorbeeld. 
Hans�van�Dyck, professor gedragsecologie en natuur-
behoud (Biodiversity Research Centre), gaf een zeer 
gesmaakte lezing over de biodiversiteitscrisis als inter-
nationale uitdaging waar enkel met een ‘Al Goriaanse’ 
aanpak het tij kan gekeerd worden door inzet van meer 
mensen, middelen en onderzoek en vooral een krachtig 
beleid dat meer dan een tandje moet bijsteken. Alle 
sectoren en actoren in de samenleving dienen hierop te 
worden aangesproken. 
Lieven�De�Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt Beheer 
gaf uitleg over de verschillende werkvloeren en hefbo-
men voor een biodiversiteitsbeleid. Naast de uitbouw 
van grootschalige natuurgebieden met ruigere natuur is 
ook een herziening van het gemeenschappelijk Europees 
Landbouwbeleid noodzakelijk dat als uitgangspun-
ten heeft: ‘publiek geld voor publieke diensten’ en de 
inrichting van een vast percentage natuurstroken in het 
landbouwgebied. 
Angelo�Caserta, directeur Birdlife Europe, ging nader in 
op de Europese dimensie van dit beleid en concludeerde 
dat het niet ging om de crisis van de planeet maar wel 
van ons/het leven op de planeet. 
Gedeputeerde�Jean-Pol�Olbrechts, Gedeputeerde voor 
Leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant, lichtte de provin-
ciale biodiversiteitscampagne rond de koestersoorten 
toe en bevestigde dat de provincie Vlaams-Brabant een 
algemeen erkende voorbeeldfunctie heeft als partner 
voor meer en betere natuur. 
Minister�Joke�Schauvliege, Vlaams minister van Leef-
milieu, Natuur & Cultuur, ging in op de prioriteiten van 
het Vlaams beleid rond diversiteit: de uitwerking van de 
Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Habi-
tatrichtlijnen en een beleid gericht op openstelling van 

walk for Nature meldert-hoegaardeN:
oNgezieN succes, oNgeveer 6000 deelNemers
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bos- en natuurgebieden. Ze wees op het Belgisch 
voorzitterschap in Europa in de tweede helft van dit 
jaar en tijdens de Internationale Biodiversiteitscon-
ferentie van de Verenigde Naties in Nayoga. 

Plechtig moment was de ondertekening – onder 
het oog van de regionale pers en ROB-TV - van het 
charter�voor�biodiversiteit namens de Provincie 
Vlaams Brabant door Jean-Pol Olbrechts enerzijds 
en door Hugo Abts (Natuurpunt Oost-Brabant), 
Willy Ibens (Algemeen Directeur van Natuurpunt) 
en Danny Jacobs (Algemeen Directeur van Bond 
Beter Leefmilieu). Ook Michel Van den Driesche 
ondertekende in naam van Pasar het charter voor 
biodiversiteit. Dit is een belangrijk engagement voor 
een recreatievereniging. Dat natuurgebieden een kans 
zijn voor een streek en een bron van een nieuwe platte-
landseconomie werd onderlijnd door het ROSDELbier dat 
sinds kort in Hoegaarden gebrouwen wordt in een kleine 
brouwerij die met dit bier tijdens de Walk de campagne 
GeefomNatuur sponsorde.

Deze Walk was maar mogelijk dank zij de inzet van een 
team vrijwillige�medewerkers van Natuurpunt Velpe-
Mene en van de omliggende Natuurpuntafdelingen, 
gesteund door Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurpunt 
Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu. De vrijwilligers 
bakenden de circuits af, bemanden de landschapsposten, 
deden de voorbereiding, de ontvangst en de begeleiding 
en zorgden dat alle gasten er een genietdag konden van 
maken. We appreciëren ook bijzonder de gewaardeerde 
medewerking van PASAR, als vereniging voor recreatie. 
Deze samenwerking is voor herhaling vatbaar.

De inkomgelden komen ten goede aan de campagne�
GeefomNatuur. Een bedrag van € 2500 gaat naar de 
aankoop van natuurgebieden in de Getevallei en m.n. 
Aronsthoek en Betserbroek in Geetbets en Zoutleeuw. 
Na de afrekening van kosten zal nog een bedrag in de 
grootteorde van € 7000 gaan naar aankopen in Velpe-
Mene, project 3997

Naast de provincie ondertekende ook PASAR het Charter voor biodiversiteit. 
Foto Eric Malfait

In de namiddag kwamen ca. 6000 deelnemers, veelal ge-
zinnen met kinderen, naar Meldert afgezakt en maakten 
op eigen tempo kennis met natuurontwikkeling, natuur 
en cultuur, weidse landschappen en een uniek agrarisch 
cultuurlandschap. Dit langs wandelcircuits van 6 en 10 
km die voor de gelegenheid ook bijzondere plaatsjes 
aandeden. Onderweg konden ze informatie krijgen aan 
een zestal landschapsposten. Er was ook een zoektocht 
voor de jeugd. 
In en om het kasteel en in het kasteelpark waren allerlei 
standjes: van het Regionaal Landschap, van de provinci-
ale campagne rond koesterburen, van alle componenten 
van de natuurbeweging. Er heerste een gezellige drukte 
onder een stralende zon in een paradijselijke sfeer met 
streekbieren zoals ROSDEL en het Natuurpuntgelabelde 
Gageleer of Belval, en een reeks fruitsappen. Ondertus-
sen waren er optredens van de McClovers en circus-
artiesten, terwijl de kleinsten terecht konden in een 
springkasteel.

Hugo Abts blaast tevreden uit na een geslaagde Walk Meldert met een  
biertje genoemd naar het Reservaat ROSDEL, dat geschonken werd op de 
Walk. Foto Rik Convents

De geelgors was natuurlijk ook van de partij op de Walk met dank aan www.
graanvoorgorzen.be. Foto Freek Verdonckt

Foto’s van Walk for Nature Meldert:  
www.velpe-mene.be/meldert

Bijkomende informatie Walk Meldert 2010:  
natuurpunt@velpe-mene.be 

Alle info over de Walk for Nature: www.walkfornature.be
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Het mooie weer bracht een duizendvijfhonderd bezoe-
kers uit alle hoeken van het land op de been om ken-
nis te maken met de natuurgebieden Haachts Broek, 
Antitankgracht en Schorisgat. Hier liggen mogelijkheden 
voor de tot stand koming van een uitgestrekt natuurge-
bied. Het Haachts Broek en Schorisgat vormen samen 
met het Boortmeerbeeks Broek en Pikhakendonk de 
prachtige groene gordel van de vallei van de Leibeek, die 
vervolgens aansluiting geeft op de Dijlevallei. 

Reeds in de vroege ochtend daagden een 50-tal ‘vroege 
vogels’ op om kennis te maken met de echte vogels. 
Tijdens een goed bijgewoond symposium vernamen de 
aanwezigen welke acties de provincie en de gemeente 
plannen om de natuur in de gemeente te verbeteren. De 
gemeente Haacht ondertekende daartoe het Biodiversi-
teitscharter van Natuurpunt Oost-Brabant.

Zoals verwacht daagde de grote massa op in de vroege 
namiddag. Twee huifkarren reden af en aan en brach-
ten 200 mensen naar de kern van het natuurreservaat. 
Anderen deden alles te voet of trokken er met de fiets 
op uit. Onderweg gaven de vele informatieborden en 
gidsen de nodige informatie.
Na de wandeling kon men op het ‘marktpleintje’ nog een 
tijdje nagenieten: er was een hapje en een tapje en er 
was de live muziek van The RoseRoomSwing. We hadden 
nooit gedacht dat de parking van Breughels Gasthof zo 
gezellig kon zijn. De vele standjes langs de rand van het 
pleintje werden druk bezocht. 

Na afloop kregen we veel tevreden reacties. Zelfs vele 
inwoners van Haacht waren verrast dat in onze gemeen-
te nog zo een mooie en afwisselende natuur te zien is. 
Met dit grootse evenement is de natuur in Haacht op de 
kaart gezet! 

Voor zij die er niet bij waren: de wandeling in het 
Haachts Broek is permanent bewegwijzerd. Ze begint 
en eindigt aan de sporthal van Wespelaar. Je kan een 
wandelfolder gratis bekomen op het gemeentehuis, in 
de bibliotheken en in de sporthal.

walk for Nature haacht: 
keNNismakiNg met eeN oNvermoed eN prachtig stuk Natuur

Foto’s Eric Malfait
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