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Wandelen en fietsen 
voor meer natuur

Walk for Nature
Valleien als dragers voor natuur en biodiversiteit



Onder dit thema dienden Natuurpunt Limburg, Natuurpunt Oost-Brabant en Contrat de Rivière 
een uitwisselingsprogramma bij het Europees Plattelandsprogramma Interleader in. Hierin 
kunnen terreinbeheerders kennis uitwisselen met betrekking tot biodiversiteit, waterlopen en 
de rol van de valleien hierin. Gespreid over twee jaar komen thema’s aan bod zoals herstel van 
graslandbiotopen in valleien, werken aan biodiversiteit, herstel van beekstructuur. De Walk for 
Nature 2013 kadert in dit project. Hij plaatst de vallei van de Mene en Jordaan als drager van 
natuur en biodiversiteit te midden van een agrarisch cultuurlandschap in de kijker. De Walk zet 
in op kennisuitwisseling met onze buren in Vlaams en Waals Haspengouw en op het verhogen 
van de betrokkenheid van de bevolking bij dit landschap. De verbetering van de kwaliteit van 
natuur en biodiversiteit blijft het doel. Zowel Waals-Brabant als Limburg nodigen ons op hun 
beurt uit op hun activiteiten.

Beekvalleien als dragers van natuur 
en biodiversiteit in geografisch  

Haspengouw

Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

voormiddag

• 7u30, 8u00 en 8u30:  
vroege vogelwandelingen
Speciale aandacht voor vogels in relatie 
tot de vernatting en de akkernatuur. 
Aansluitend ontbijt/brunch mits 
inschrijving door storting van € 9/persoon 
op rekeningnr. IBAN BE82 0010 7622 1868 
van Natuurpunt Oost-Brabant voor 6 juni. 
Mits inschrijving staat deze brunch ook 
open voor het publiek van 9u30 tot 
13u00.

• Doorlopend vanaf 8u30:  
start vrije recreatieve wandelingen
Mene-Jordaanvallei en het omliggende 
agrarisch cultuurlandschap 
(landschapsposten enkel in namiddag). 

• 10u30:  
Symposium en aansluitend receptie 
Lancering fotowedstrijd:
‘Mijn leukste plekje in het landschap’. 
Aanmelden: natuurpunt@velpe-mene.be

Namiddag doorlopend
- Wandelen en fietsen met het hele gezin voor meer natuur
- Stands, hapje/tapje, poppenkast voor de kinderen
- Circusnummers en optredens

• Vanaf 13u30: start gezinswandelingen
Aangeduide circuits (starten kan tot 16u). 
Gemarkeerde circuits van 3 tot 12 km langs diverse landschapsposten met infopunten 
rond natuur- en landschap. Je maakt kennis met thema’s als valleien, natuurontwikkeling, 
uitbouw van natuurreservaten, koestersoorten als ringslang, geelgors, natuur in 
landbouwgebied, de trage weg als sleutel voor het landschap, erfgoed, en dit in een uniek 
landschap. 
Er is eveneens een gethematiseerd zoekcircuit voor kinderen. 

• Vanaf 13u30 nu ook een Bike for Nature
Recreatief fietsen op aangeduid parcours van ca. 30 km (fietsen dienen zelf voorzien te 
worden).
Bike for Nature leidt de deelnemer langs de landschappelijke en natuurhistorische 
pareltjes rondom het plateau Willebringen en Hoegaarden. Bijzondere aandacht gaat 
naar de op stapel staande ruilverkaveling Willebringen en de unieke kansen en mogelijke 
verliezen voor natuur en landschap. De tocht bekijkt ook de realisaties in de afgeronde 
ruilverkaveling Hoegaarden.

• Nagenieten bij een drankje en optredens voor jong en oud
• Tombola GeefomNatuur

Zondag 16 juni 2013
A la rencontre de nos voisins: te gast bij 
Natagora in het moeras van Genneville te 
Saint-Remy-Geest (Jodoigne). 

Op zondag 16 juni zal in Genneville, een gehucht 
van Saint-Remy-Geest (Jodoigne) op een steenworp 
van Hoegaarden en het natuurreservaat Rosdel de 
uitbreiding van het oudste Natagora-reservaatje 
in Waals-Brabant gevierd worden. In deze Waalse 
landbouwstreek is dit moerasgebiedje nabij 
de ‘Grande Gette’ één van de zeer gevarieerde 
natuurparels. Schrale graslanden, poelen, 
knotwilgen, rietmoeras,… het is er allemaal. Via 
landschapsposten op de uitgezette wandeling of 
een geleid bezoek kan je kennismaken met het werk 
van onze Franstalige zustervereniging Natagora.

Afspraak: tussen 10u00 en 16u00 aan de Chemin 
de Mont-à-Lumay, 1370 St-Remy-Geest. 
Geleide wandelingen om 10u30 en 13u30. 
Kinderanimatie en bewegwijzerde wandelroute 
naar Hoegaarden 

Info: Hervé Pâques, herve.paques@gmail.com, 
0497 97 02 36 of  
Jérémie Guyon, j.guyon@crdg.be, 010 62 04 35 
of 0486 65 72 56.

Zondag 28 april 2013
Ontmoet je buren: kom kennismaken met grand cru natuurgebied Aronst Hoek in Geetbets. 
De donateurs zijn onze gasten.

Aronst Hoek in Geetbets is een uniek natuurgebied in de overstroombare Gete-en Melsterbeekvallei waar 
ruimte gegeven wordt aan de rivier en waar we in het kader van Ontmoet je buren / A la rencontre de nos 
voisins: valleien als dragers van natuur en biodiversiteit een mooi voorbeeldproject kunnen tonen. Hier heeft 
Natuurpunt de laatste jaren enorme inspanningen geleverd om dit natuurcomplex uit te breiden. Op deze 
kennismaking zullen we nog een verrassing voorstellen.

Momenteel broeden er de wulp, de wielewaal en de zomertortel. Met zijn overstroombare graslanden 
vormt het ook het ideale broedgebied voor de kwartelkoning. In de winterperiode is het een bekende 
overwinteringsplaats voor wilde zwanen. Het complex, dat deel uitmaakt van de Getevallei van Tienen tot het 
Schulensbroek, bezit enorme kansen voor uitbreiding. In deze brede vallei bevinden zich ook Het Vinne en Het 
Kleine Vinne.

Om de realisatie van dit complex waar te maken heeft Natuurpunt Oost-Brabant de laatste jaren al een grote 
inspanning voor de fondsenwerving geleverd, maar moet die nog een tijdje voortzetten. Daarom nodigen 
we alle donateurs uit om onze gast te zijn in dit grand cru natuurgebied en om nadien van een afzakkertje 
‘appellation controlée’ te genieten. De donateurs zijn onze gasten, niet-donateurs betalen € 5 voor het project 
Aronst Hoek.

We doen nog steeds een oproep voor nieuwe donateurs: bijdrage te storten op rekening IBAN BE56 2930 
2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding ‘project 9414 Aronst 
Hoek’. 

Afspraak: Kasteellaan Geetbets aan de brug over de Melsterbeek (de Kasteellaan is de verbinding tussen 
Geetbets en Rummen).  
Er vertrekken excursies om 13u45, 14u15 en 14u45.

Info: m.opdeweerdt@gmail.com

Valleien als dragers van natuur en biodiversiteit

Oproep: wie deze vensteraffiche achter het raam plaatst en hiervan een herkenbare digitale foto post op de facebookpagina 
‘Walk for Nature Willebringen 9 juni 2013’  

of deze foto per mail toezendt aan natuurpunt@velpe-mene.be krijgt op de Walk een gratis Rosdelbiertje aangeboden.

Afspraak
Zondag 9 juni 2013
Buurthuis Willebringen 
Willebringenstraat 
Willebringen/Boutersem 

Parkeergelegenheid,  
aangegeven door wegwijzers.

Deelname aan de Walk
€ 2 per persoon of € 4 per gezin 
voor leden van Natuurpunt of 
partnerorganisaties
Niet-leden betalen € 4 per persoon  
of € 8 per gezin

t.v.v. GeefomNatuur voor aankoop 
natuurgebieden Velpe-Mene

www.walkfornature.be

Andere publieksactiviteiten in het kader van het Interleader-project Ontmoet je buren / A la rencontre de nos voisins:  
valleien als dragers van natuur en biodiversiteit’:

Zondag 6 oktober 2013
Ontmoet je buren: Landschapsdoedag op de 
grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant, 
Sint-Truiden-Zoutleeuw

De Landschapsdoedag is een ontmoetingsdag voor 
de streekbewoners en bezoekers met een hart 
voor Haspengouw getrokken door het Regionaal 
Landschap Haspengouw in samenwerking met 
Natuurpunt Limburg. Er zijn geleide wandelingen 
en workshops, een streek- en infomarkt en een 
terras met streekproducten. De wandelingen en 
workshops worden uitgewerkt rond het thema 
biodiversiteit en Haspengouwse soorten. Voor 
kinderen zijn er speciale activiteiten
In het kader van het project ‘ Ontmoet je buren’ 
wordt dit Limburgs evenement vanuit Natuurpunt 
Oost-Brabant en Natuurpunt Gete-Velpe aangevuld 
met een provincieoverschrijdende kennismaking 
met natuurontwikkeling in het Getebekken, herstel 
van venige graslanden in Het Vinne en omgeving. 
Vertrekken kan zowel in Duras als voor de Brabantse 
deelnemers vanuit Het Vinne.

Afspraak: van 13u30 tot 18u00. Plaats van 
afspraak voor Limburg: Kasteel van Duras in 
Sint-Truiden en voor Vlaams-Brabant Het Vinne 
in Zoutleeuw.

Info: www.rlh.be/nieuws

Walk for Nature 2013 
	 Wandelen	en	f ietsen	voor	meer	Biodiversiteit

Willebringen,	9	juni	2013
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