Doe mee met GeefomNatuur 2015:

1000 giften van gemiddeld € 100 nodig om in 2016 100 ha
GeefomNatuur campagne 2015: 4000 ha beheerde
Natuur.gebieden zijn de sterkmakers van de
biodiversiteit in Oost-Brabant.
Een sterk netwerk van meer dan 4000 ha beheerd Natuur.gebied
is uitgebouwd in Oost-Brabant! En dit als natuur voor iedereen,
met goed beheer voor de biodiversiteit en vele betrokken
mensen, van beheerteams tot scholen in het kader van Educatief
Natuurbeheer en jeugdbewegingen op de Dag van de Natuur, die mee
verantwoordelijkheid opnemen voor het beheer. Kortom, natuur in de
buurt en dicht bij de mensen.

Wat zouden we missen zonder de beheerde
natuurgebieden?
Orchideeën, vlinders, vogels: ze zijn steeds meer afhankelijk van onze
natuurgebieden, waar ze het goed doen, terwijl elders zelfs de meest
algemene soorten zoals koekoek, zomertortel of zwaluw verdwijnen.
Om het tij te keren moet er snel meer aaneengesloten natuur bijkomen.

In 2014-2015 werd terug 275 ha natuurgebied in
Oost-Brabant aangekocht gespreid over 92 gebieden
en 32 gemeenten.
Aankopen kost geld en zonder projectfinanciering om het nietgesubsidieerde deel van de aankopen te dekken, kunnen we niet verder
aankopen. De voorbije twee jaar (2014 en 2015) konden we samen
275 ha aankopen. We spreken over aankopen in 92 gebieden in
32 gemeenten en over niet minder dan 219 verschillende
aankoopaktes. Deels in het kader van het Life Hageland maar
grotendeels met op te brengen restfinanciering vanuit de projecten.
Om in de toekomst verder te kunnen aankopen moet de
projectfinanciering omhoog. Als we de komende jaren nog een
100-tal ha per jaar willen aankopen in Oost-Brabant zullen we per jaar
niet minder dan € 150 000 extra projectrestfinanciering via giften en
afdelingswerking moeten opbrengen. Concreet betekent dit dat we voor
2016 moeten uitgaan van 1000 giften van gemiddeld € 100 en voor
€ 50 000 extra afdelingsinbreng voor de aankopen. Sponsor daarom een
natuurgebied.
Hoe meer je sponsort, hoe meer Natuurpunt kan doen in je streek. Kies
het project van je voorkeur. De volledige lijst van alle projecten gaat in
bijlage van dit tijdschrift Natuur en Landschap.

Waar is de nood hoog?
Bij de 275 ha nieuwe aankopen waren er volgende uitschieters: 80 ha in
Aronst Hoek met het complex Ter Lenen en Segraat in Geetbets,
31 ha 50 in Kampenhout met aankopen in Torfbroek, Hellebos-Rotbos,
Steentjesbos, Silsombos en Weisetterbos, 30 ha in Aarschot met
Demervallei, Achter Schoonhoven, Vorsdonkbroek, Langedonken,
Kalsterbeek en Hagelands Bos en 22,50 ha in Hagelandse Vallei, beide
laatste vooral binnen Life.
Grauwe Klauwier, Wim Dirckx - Das, cameraval - Kwartelkoning, web - Blauwe
Kiekendief, Freek Verdonckt - Bijenorchis, Pieter Abts - Knolsteenbreek, Luc Nagels
- Dotterbloem, Pieter Abts - Waterral, archief - Ringslang, VildaPhoto © Hugo
Willockx - Alpenwatersalamander, Pieter Abts - Watersnip, Marcel Vos - Brede
orchis, Pieter Abts - Pijptorkruid, archief - Roerdomp, Marc Van Meeuwen Woudaapje, Marc Van Meeuwen - Kamsalamander, VildaPhoto © Rollin Verlinde
- Zwanenbloem, archief - Papegaaizwam, Wim Claes - Bruine vuurvlinder, Diane
Appels - Veenmosvuurzwam, Ingrid Beerens - Phegeavlinder, Staf De Roover en Josée
Craenen - Nachtzwaluw, archief - Waterdrieblad, Ingrid Beerens - Moeraswederik,
Luc Vervoort - Waterspitsmuis, VildaPhoto © Rollin Verlinden - Roodborsttapuit,
archief - Weidebeekjuffer, Ingrid Beerens - Eenbes, archief JR - Houtsnip, archief Grote muggenorchis, Leo Van Herbruggen - Karwijselie, archief JR - Parnassia, Ingrid
Beerens - Herfsttijloos, archief
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bijkomend natuurgebied in Oost-Brabant aan te kopen
AANKOPEN 2014-2015 BINNEN NATUURPUNT OOST-BRABANT
* DEELS LIFE, ** QUASI volledig LIFE
Meer dan 100 ha
NP Gete-Velpe
Aronst Hoek

79 ha 94 05

Bolwerk/Tienbunders/
Ransberg

32 ha 25 27

Meer dan 30 ha
NP Kampenhout

31 ha 38 14 met Hellebos-Rotbos, Torfbroek,
Steentjesbos, Silsombos, Weisetterbos

NP Aarschot*

30 ha 00 88 deels in Life, maar ook buiten Life met
Demervallei, Molenheide, Achter Schoonhoven,
Langendonken, Kalsterloop, Vorsdonk en Hagelands
Bos

Meer dan 20 ha
NP Holsbeek**

22 ha 39 32 Hagelandse Vallei**

Tussen 5 en 10 ha
NP Haacht

9 ha 42 45  Haachts Broek

NP Velpe-Mene*

9 ha 13 45  met de Bierbeekse Vallei*, Meldertbos*,
Mene-Jordaan, Rozendaalbeekvallei en VelpevalleiPaddepoel

NP Tremelo

9 ha 07 13  Laekdal, Zegbroek

NP Boortmeerbeek

8 ha 61 81 Pikhakendonk en Boortmeerbeeks Broek

NP Diest*

8 ha 17 56  Dassenaarde* /Lazarijberg

NP Scherpenheuvel-Zichem** 7 ha 84 21  Demerbroeken**
NP Begijnendijk*

7 ha 72 43*  met Demerbeemden* , Papendel,
Molenberg

NP Lubbeek*

6 ha 61 40  Spicht*,  Tafelbos en Koebos

Onder de 5 ha
NP Herent

4 ha 93 23 met Molenbeekvallei en Kastanjebos

Averbode Bos en Heide

3 ha 82 80

Overige gemeenten samen elk onder de 1,5 ha: Linter, Kortenberg, Bekkevoort,
Rotselaar, Tielt-Winge, VIJL, Zaventem, Leuven. Lijst van alle projecten op de ommezijde
van de bijsluiter van Natuur en Landschap.
Algemeen Totaal binnen NPOB:

275 ha 03 30

Stort je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding van het project van je keuze.
Voor de volledige lijst van projecten, zie bijsluiter bij dit tijdschrift
In dit tijdschrift vragen we bijzondere aandacht voor:
• project 9414 Aronst Hoek Ter Lenen/Segraat in Geetbets
• project 3909 verzamelproject voor de  natuurgebieden in Kampenhout (Torfbroek,
Hellebos-Rotbos, Weisetterbos, Steentjesbos)
• project 3912 verzamelproject voor natuurgebieden Tremelo (Zegbroek en Laekdal)
• project 9957 Pikhakendonk in Boortmeerbeek
• project 9943 Papendel/deelgebied Rogaarden

Rek.nr.: BE56 2930 2120 7588
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Natuur.gebieden Geetbets
in 2014-2105 met 80 ha uitgebreid
Project 9414
Aronst Hoek in Getevallei, deelgebied Ter Lenen/Segraat

Stort je g
ift op rek
enin
BE56 293
0 2120 75 g
88
met ve
‘project 9 rmelding
414 Aron
st Hoek’

Aronst Hoek in de Getevallei is bij onze fondsenwerving een klassieker. Maar we kunnen niet anders dan een dringende oproep doen om
met de uitbouw van dit gebied te kunnen doorgaan. Het is het snelst groeiende reservaat met enorme kansen voor natuur in de brede
vallei. Maar ook een dunbevolkte gemeente waardoor we echt op de regionale solidariteit een beroep moeten doen om dit gebied uit te
bouwen. De laatste 2 jaar konden niet minder dan 80 ha in 2 grote ontbrekende blokken worden aangekocht waardoor we echt ruimte
kunnen geven aan de rivier en de puzzelstukken in elkaar vallen. Vorig jaar kon het deel met de winterse overstromingsgebieden rond de
Segraathoeve aangekocht worden: een broedgebied van de wulpen maar ook geschikt als broedgebied voor kwartelkoning en leefgebied
van kruipend moerasscherm. Dit jaar konden we de grote enclave met de donk rond het Kasteel van Terlenen aankopen.
Voor Aronst Hoek en de Getevallei hebben we een toekomstbeeld van aaneengesloten rietlanden, overstromingsgraslanden, ruigtes, vijvers
en moerasbossen. Plaats dus voor een ruig en robuust natuurgebied met ruimte voor water en grote grazers.
Het is ook de missing link tussen het Vinne en het Schulensbroek, twee topnatuurgebieden voor watervogels.

BR: Aronst Hoek, foto Marc Op de Weerdt.
LB naar LO: Wilde zwanen, foto Marc Op de Weerdt. Waterral, foto archief.
Wulp, foto Marc Van Meeuwen. Kwartelkoning, foto Vilda © Yves Adams

Marc Op de Weerdt, conservator van Aronst Hoek
“De uitbouw van een natuurgebied zoals Aronst Hoek vraagt een
dagdagelijkse inzet. Zeker in een dunbevolkte en toch wel afgelegen hoek
van de provincie maar wel in een echt rivierenland met een brede Getevallei
en de reeds forse bijrivieren zoals de Melsterbeek. Een vallei waar het water
in de winter zijn vrije baan zoekt met grootse overstroombare graslanden,
ruigten, rietlanden, moerasbossen en waar we door de uitbouw van het
Aronst Hoekreservaat ook ruimte kunnen geven aan de rivier. Het voorbije
jaar werd het gebied ingeschakeld in het wandelnetwerk van de Getevallei
zodat mensen kunnen kennis maken met ons uniek werk. Bij de laatste
aankopen heeft de afdeling zich geëngageerd om sterk aan fondsenwerving
te doen. We rekenen echt op jullie ondersteuning. Wij doen ook al het (on)
mogelijke om onze restfinanciering rond te krijgen en het gebied verder uit
te bouwen. En je kunt komen kennis maken via het Getewandelnet. In het komende jaar willen
we gaan voor het ophalen van een restfinanciering ter grootte van minimum € 25 000.  Daarvoor
rekenen we ook op de Natuurpunt-leden in Oost-Brabant.”
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Natuur.gebieden Tremelo
in 2014-2105 met 9 ha uitgebreid
Project 9955
Zegbroek

Naast het Zegbroek is een beekdallandschap met een aaneenrijging van hooilanden, weilanden en broekbossen. Daarnaast bouwt NP
Tremelo ook nog natuurreservaat uit op de Bolloheide, de Balenberg en het Laekdal.

BR: Zegbroek. Foto Staf De Roover
L: Zegbroek. Foto’s Paul Dillen

Bruno Wallyn:
“Kom tussen Demer en Dijle de Laekvallei en het Zegbroek ontdekken.
De onbekende natuur langs de Laekvallei in Tremelo zal je verrassen en we nodigen
iedereen uit om een kijkje te komen nemen. Deze vallei met zijn kronkelde stroom
zorgt voor een mooie groene corridor tussen Demer en Dijle. De open ruimte van het
beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden, akkers, broekbossen en
struwelen. Een oude Demermeander langs de Laek,  met name Putten van Fonteyn, maakt
van deze vallei een zeer waardevolle ecologische parel voor Tremelo.
Vlak bij het geboortehuis van pater Damiaan in Ninde-Tremelo vind je het mooie
natuurgebied Zegbroek. Via een bewegwijzerde wandeling door het gebied  kan je kennis
maken met een lappendeken aan broek- en moerasbossen, akkers, poelen en bloemrijke
graslanden. Je vindt er nog een verveende Demermeander met zandbanken, turfputten en
trilveen. Trilveen is een zeldzaam natuurverschijnsel dat hier nog te bewonderen valt. Het
is een soort waterbed in de natuur met veen- en zeggesoorten.
Kortom een te bewonderen mooi stukje  paradijs.”

Rek.nr.: BE56 2930 2120 7588
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Natuur.gebieden Kampenhout
in 2014-2105 met 31,5 ha uitgebreid
Project 9948
Hellebos-Rotbos

Iedereen kent Kampenhout van het Torfbroek in Berg. Synoniem van zeldzame orchideeën en een unieke schatkamer voor de zeldzame
kalkvegetatie. Een eldorado voor natuur en natuurbeleving met alle zeldzame soorten op een rijtje. De unieke vegetatie strekt zich ook uit
in een reeks valleicomplexen en bossen zoals het Silsombos, het Hellebos-Rotbos, het Weisetterbos, het Steentjesbos. Ook daar werd de
laatste twee jaar een enorme inspanning geleverd met de aankoop van 31,5 ha bijkomend natuurgebied en dit gespreid over niet minder
dan 34 aankoopaktes. Zo ontstaat een  echt reservatencomplex van nu reeds meer dan 250 ha, en dit in de verstedelijkte driehoek BrusselLeuven-Mechelen en op 10 minuten
Stefan Vandevenne, bestuurslid Natuurpunt Kampenhout:
van de Grote Markt van Brussel. De
“Natuurpunt verricht in onze gemeente enorm veel werk. Het zorgt niet alleen voor het beheer
natuurgebieden van Kampenhout
en uitbouw van 5 natuurgebieden die samen ruim 250 ha groot zijn, maar probeert via gerichte
maken ook deel uit van het Groene
aankopen ook de natuur met elkaar te verbinden.
Vallei-project.
Op de nieuw aangekochte percelen moet meestal heel wat werk opgeknapt worden. Op
Dat verdient ondersteuning.
verschillende percelen in het Hellebos-Rotbos werden heuse saneringsacties gehouden. Koterijen
werden afgebroken en restanten van storten werden afgevoerd.
Een mooi voorbeeld is de bomput in het Steentjesbos. Op het einde van WOII viel hier een V1 bom.
De bomkrater werd gedurende meer dan 70 jaar gevuld met allerlei huishoudelijk afval.
Natuurpunt heeft de bomput terug vrijgemaakt en er een amfibieënpoel van gemaakt.
Op vraag van de gemeente werkt Natuurpunt in Kampenhout ook graag mee aan de realisatie
van een speelbos. Via de aankoop van percelen en de campagne Bos voor Iedereen zal er in een
Hellebos: bosbingelkruid, eenbes en
gedeelte van het Weisetterbos binnenkort (op 29/11/2015) effectief een speelbos aangeplant
bosanemoon, planten van vochtige loofbossen.
worden.
Foto’s archief
Natuurpunt Kampenhout werkt ook samen in het Groene Vallei-project en met de VLM, ANB
en privépersonen in het kader van het Natuurinrichtingsproject Torfbroek. Een keten van
natuurgebieden als hefboom voor biodiversiteit en natuur in de buurt wordt zo uitgebouwd”.
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Natuur.gebieden Boortmeerbeek
in 2014-2105 met 8,5 ha uitgebreid
Project 9957
Pikhakendonk
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Pikhakendonk: De pimpernel, de vlinder en de mier
Om te kaarten moet je met 4 zijn, om te pimpernellen moet je met 3 zijn: de pimpernel (een plant), het pimpernelblauwtje (een vlinder) en
de moerassteekmier. Onze droom in Pikhakendonk is ooit het pimpernelblauwtje dat in de jaren 50 van vorige eeuw uitgestorven is terug te
brengen. Daartoe moeten we een bloemenrijk grasland hebben van liefst meer dan 45 ha pimpernelgrasland, de geschikte mierensoort (en
die zijn er reeds met grote waarschijnlijkheid) en een goed maaibeheer. Pas dan maakt het zeer gespecialiseerd vlindertje opnieuw kans.
Een werk van lange adem. Ook hier wordt concreet in de praktijk
gekoesterd om tot tastbare resultaten te komen.
De uitbouw van zulk gebied gebeurt stap voor stap. We zijn
reeds vele jaren bezig aan het verwerven van de nodige
oppervlakte natuurgebied. Recent kregen we kansen om met
enkele grotere aankopen een belangrijke stap te zetten. Maar er
moet nog verdergewerkt worden om het vooropgezette doel te
bereiken.
Voor je lievelingsvlindertje, doe zoals onze trouwe sponsor
Carmi en stort op project Pikhakendonk 9957.

Pimpernelblauwtje op pimpernel.
Foto Vilda © Jeroen Mentens

Natuur.gebieden Begijnendijk
in 2014-2105 met 7,5 ha uitgebreid
Project 9943
Papendel/deelgebied Rogaarden
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Aan de rand van oude loofbossen die Natuurpunt al in beheer had, lag er een oude boomkwekerij van 4 ha. Deze konden we verwerven om
het natuurgebied te herstellen en uit te breiden. Zo werd dit potentieel prachtige wandelgebied in het kerngebied van de zeldzame bruine
vuurvlinder en met kansen voor een botanisch topgebied in ontwikkeling in één keer dubbel zo groot. En dat allemaal in de schaduw van
de Begijnendijkse St-Luciakerk. Een beter voorbeeld van natuur in de buurt en van een natuurgebied om koestersoorten – niet alleen in
brochures maar ook in het echt – een kans te geven, kon niet. De Natuurpunt-afdeling maakte hier het verschil.
Vrijwilligers, jeugdverenigingen en de ploeg werkgestraften
verrichtten hier titanenwerk door op het hele terrein 120
kuub plasticafval van de oude boomkwekerij op te ruimen.
Nu werd het terrein al deels gefreesd, werden 800 bomen
en struiken aangeplant en ontstaat er daarnaast  een
zandige bloemenweide met botanisch top-potentieel. De
aankoop van dit gebied kostte handenvol geld waarbij de
afdeling verantwoordelijk is voor de restfinanciering: dus je
gift is meer dan welkom.

Vrijwilligers verwijderen plastic potjes van het terrein.
Foto Koen Baert

Rek.nr.: BE56 2930 2120 7588
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