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Op�11�september�2014�besliste�de�deputati�e�van�de�provincie�
Vlaams-Brabant�om�het�beheer�van�het�natuurontwikkelingsproject�
Grote�Getevallei�over�te�dragen�aan�Natuurpunt�Beheer�vzw.�
Daarbij�werd�tevens�een�samenwerkingsverband�opgestart�
met�andere�partners�waaronder�het�Regionaal�Landschap�Zuid-
Hageland�en�de�gemeentes�Linter�en�Zoutleeuw.�Zo�krijgen�
streektypische�koestersoorten�zoals�de�kamsalamander,�de�
weidebeekjuff�er,�de�roodborstt�apuit,�de�spotvogel�en�de�
waterspitsmuis,�om�er�maar�enkele�te�noemen,�opnieuw�volop�
kansen�in�de�Getevallei.

Maar�biodiversiteit�gaat�hand�in�hand�met�uitgekiend�
natuurbeheer.�Daarom�volgt�een�zogenaamde�beheercommissie�
het�wel�en�wee�van�de�Grote�Getevallei�met�argusogen.�Zij�
evalueren�het�beheer,�bekijken�de�openstelling,�trachten�
goede�contacten�te�onderhouden�met�andere�actoren�die�
acti�ef�zijn�in�het�gebied,�volgen�lokale�processen�zoals�het�
wandelknooppuntennetwerk�op�en�koppelen�op�regelmati�ge�
ti�jdsti�ppen�terug�met�de�betrokken�besturen.

Tijdens�het�voorjaar�werden�allerhande�inrichti�ngswerken�
uitgevoerd�door�de�beheerploegen�van�Natuur-�en�Landschapszorg�
vzw,�een�sociale�werkplaats�die�zich�voornamelijk�bezig�houdt�met�
natuurbeheer�in�al�haar�facett�en.�Zo�werden�oude�betonnen�rasters�
verwijderd�en�maar�liefst�3470�m�Natuurpunt-rasters�geplaatst,�ook�
werden�nieuwe�poorten�geplaatst�of�oude�verplaatst,�houtkanten�
opgesnoeid�en�werd�een�oud�kruidenrijk�hooiland�opnieuw�in�

maaibeheer�genomen.�In�de�toekomst�zal�het�Zeis�Team�zich�
verder�over�dit�hooiland�ontf�ermen.�Naar�openstelling�toe�werd�
de�wandelsluis�t.h.v.�de�Kamsalamanderhut�verbreed�ten�einde�
modderpret�in�herfst�en�winter�te�minimaliseren.�Volgend�jaar�
wordt�deze�lus�omgeleid�langs�een�hoger�gelegen�dijk.�De�ploeg�
van�lokale�vrijwilligers�bleef�ook�niet�bij�de�pakken�zitt�en�en�ruimde�
verschillende�sluikstorten.�Daarnaast�kleedden�zij�de�kruidenrijke�
graslanden�opnieuw�aan�met�nieuwe�haag-�en�houtkanten.�Het�
boccagelandschap�dat�enkele�eeuwen�geleden�zo�kenmerkend�was�
voor�bepaalde�delen�van�de�Getevallei�herwint�zo�zijn�karakter.�

Getefeest 2015
Opening wandelnetwerk Getevallei

Kasteel van Terlenen Geetbets
zaterdag 12 september 2015

Getefeest van 13u tot 18u:

14u: feestelijke opening wandelnetwerk

Doorlopend: 
• Wandelen: knooppunten, zoektochten, 

landschapsposten, themalussen
• Hooipiramide, survivaltechnieken, 

kindergrime
• Streekbiertjes, fris, koffie en ijsjes
• Live muziek 

17u30: prijsuitreiking zoektochten

Gratis toegang

Mooie prijzen
te winnen

Verkoop van de
nieuwe wandel-
kaart Getevallei 
met korting
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Natuurinrichti ng in de Grote Getevallei

Zicht van op de Getedijk op de Komgrond van de Grote Vliet en op de achtergrond de Sint-Foilanuskerk van Neerlinter. Foto Kevin Lambeets

Het halfopenlandschap, een zgn. wasti ne, in het Doysbroek net voor de winter 
aanvangt. De melkkoeien van een bio-landbouwer deden goed hun best.
Foto Kevin Lambeets
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Natuurinrichti ng in de Grote Getevallei

Voor�dit�laatste�werd�er�samengewerkt�met�de�lagere�scholen�van�
Linter.�Ook�de�lokale�wildbeheerseenheden�(WBE)�Grote�Getevallei�
en�Vallei�van�de�Kleine�Gete�vragen�wat�landschapsopwaardering�
betreft��naar�betrokkenheid�en�samenwerking.�Een�win-win�voor�
een�duurzame�toekomst�van�Getevallei.

Sinds�de�beheeroverdracht�werden�twaalf�zgn.�
gebruiksovereenkomsten�met�lokale�landbouwers�afgesloten.�Op�
die�manier�kunnen�zij,�onder�bepaalde�voorwaarden,�genieten�van�
het�landgebruik�en�wordt�het�project�ook�lokaal�goed�ingebed.�
Ook�de�lokale�WBE’s�worden�betrokken�via�een�overeenkomst�
tot�uitvoering�van�bijzondere�jacht�en�bestrijding.�Op�die�manier�
dienen�potenti�eel�schadelijke�soorten�binnen�de�perken�te�worden�
gehouden�of�kan�de�WBE�optreden�bij�vastgestelde�schade.�
Betrokkenheid�creëert�een�goede�verstandhouding�en�begrip.�
Het�onderhoud�van�de�wandelpaden�in�de�Grote�Getevallei�is�
uitbesteed�aan�de�sociale�werkplaats�van�De�Winning�via�zgn.�
‘groenjobs’�waarbij�de�gemeente�Linter�en�Natuurpunt�Beheer�
vzw�een�gedeelde�verantwoordelijkheid�opnemen,�gecoördineerd�
door�het�Regionaal�Landschap�Zuid-Hageland.�In�functi�e�van�het�
wandelknooppuntennetwerk�zullen�in�de�loop�van�de�zomer�ook�
nieuwe�wandelpaden�verschijnen.�Zo�komt�er�een�doorsteek�van�
dorp�Melkwezer�richti�ng�de�Hokstraat�en�een�volledig�nieuwe�
lus�zal�de�wandelaars�leiden�van�het�Stati�onsplein�te�Drieslinter�
tot�op�de�oever�van�de�Grote�Gete.�Voor�andere�zones�besloot�
de�beheercommissie�deze�te�behouden�als�rustzones�voor�
biodiversiteit.

Wij�zijn�alvast�erg�enthousiast�om�onder�dit�partnerschap�verder�
werk�te�maken�van�een�gevarieerde�Grote�Getevallei�die�rust�biedt�
aan�haar�talrijke�bezoekers�in�een�kleurrijk�landschap.
Voor	meer	info	over	de	Grote	Getevallei	kan	u	terecht	op	
natuurpunt.linter@gmail.com	of	u	kan	ons	alvast	volgen	via	
htt	ps://www.facebook.com/natuurpunt.linter.	Meer	info	over	dit	
uitgestrekte	gebied	vind	je	op:	www.natuurpunt.be/natuurgebied/
grote-getevallei.

Kevin	Lambeets,	Natuurpunt	Linter
kevin.lambeets@gmail.com

Zicht van op de Getedijk op de Komgrond van de Grote Vliet en op de achtergrond de Sint-Foilanuskerk van Neerlinter. Foto Kevin Lambeets

Dit voorjaar werden maar liefst 325 struikjes geplant door de vijfdes en 
zesdes van de basisschool ‘De Zandloper’ (Wommersom). Ruwe iep, gewone 
vogelkers, eensti jlige meidoorn, sleedoorn en hondsroos brengen binnenkort 
meer structuur in het gebied. Foto Kevin Lambeets
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