Nieuws uit Velpe-Mene • Bierbeek - Boutersem - Glabbeek - Hoegaarden - Tienen

Viering 40 jaar beheer
natuurreservaat Snoekengracht
Zondag 8 mei 2016
De Snoekengracht in een notendop
De Snoekengracht voorstellen is een open deur instampen. De
Snoekengracht was het eerste natuurgebied dat door de Regionale
Vereniging Natuur en Landschap in 1976 in beheer genomen werd.
In 1975 sloot Natuur en Landschap (nu Natuurpunt Oost-Brabant)
een huurovereenkomst af voor een blok van ongeveer 4 hectare.
In de hete zomer van 1976 werd het hooiland een eerste maal
gemaaid door Hugo Abts en André Roelants.
Bij de pioniers voegden zich doorheen de jaren talrijke
natuurliefhebbers uit de ruime omgeving, die samen zorgden
voor een nu reeds 40 jaar volgehouden natuurbeheer van
natte graslanden langs de oevers van de Velpe. Wie kent er de
Snoekengracht niet?! Jarenlang werden er orchideeënwandelingen
georganiseerd met honderden bezoekers. Wie is er nog nooit in
die 40 jaar op natuurverkenning geweest met André Roelants?
Jarenlang waren er de maandelijkse wandelingen gegidst
door Georges Buelens. En Georges verzamelde er één van de
meest volledige reeksen van grondwatermeting waardoor de
Snoekengracht ook een geliefkoosd onderwerp is voor het
eindwerk van studenten ecologie. Al bijna 40 jaar lang wordt jaar
na jaar het aantal bloeiende orchideeën perceel per perceel geteld.
Orchideeën die van enkele exemplaren door het goede beheer
uitgroeiden tot een populatie van meer dan 10 000 bloeiende
exemplaren. Ook dit is een enorme tijdreeks.

Duizenden brede orchissen in de Snoekengracht. Foto Archief JR
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40 jaar lang werd er door een vrijwilligersploeg ononderbroken
pionierswerk verricht tijdens het zomers maaibeheer en de
winterwerkdagen. Jaarlijks gaat er ook de Dag van de Natuur
door met telkens meer dan 100 scouts die meewerken. Ettelijke
generaties van schoolkinderen uit Boutersem en daarbuiten
leverden een bijdrage en maakten kennis - voor velen een unieke
ervaring - met de praktijk en met de resultaten van dat beheer. Dit
geldt voor de leerlingen van de Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo,
van de Gemeentelijke Basisschool van Boutersem, de leerlingen
van de Basisschool De Mozaïek uit Roosbeek en het Atheneum De
Ring uit Leuven.
Kortom, de Snoekengracht is een ijkpunt voor het natuurbeheer in
Oost-Brabant en daarbuiten. Zo’n verjaardag en zo’n bemoedigend
succes moeten gevierd worden.
Het hoogtepunt van de viering van 40 jaar beheer in de
Snoekengracht valt op zondag 8 mei met de klassieke begeleide
‘publiekswandeling’ langs de bloeiende orchideeënpracht in de
namiddag. De 40ste verjaardag is echter een gelegenheid om wat
langer stil te staan bij het heden, verleden en toekomst van het
lokale natuurbeheer. Daarom is er ook een tentoonstelling en een
symposium.

in Boutersem
Tentoonstelling
Van begin april tot eind mei loopt de tentoonstelling ‘40 jaar
natuurbeheer in de Snoekeng/pracht’ in de bibliotheek van
Boutersem, Kerkomsesteenweg 55. Daarin wordt met foto’s,
tekstjes, kaarten en oude documenten, teruggeblikt op de natuur
en het natuurbeheer in de Snoekengracht. Kinderen kunnen
meedoen aan een heuse zie-voel-ruik-wedstrijd.
De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van
de bibliotheek. Een gedeelte is opgesteld in de inkomhal van het
Cultureel Centrum, en is dus ruimer toegankelijk.
De officiële opening van deze tentoonstelling vindt plaats op
donderdag 7 april om 20u00, een activiteit in samenwerking
met de Boutersemse Bibliotheek. Je kan bij deze opening
rekenen op verhelderende uitleg door de natuurbeheerders
van het eerste uur.

Conservators Hugo Abts, André Roelants en Georges Buelens,
samen 108 werkjaren Snoekengracht. Foto Archief JR
Medeconservator Pieter Vanormelingen, verjonging verzekerd.
Foto Archief JR
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Natuurwerkdag 2011. Foto Archief JR
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Zondag 8 mei te Vertrijk

Mini-symposium: al wandelend doorheen de projecten naar symposium
Op het mini-symposium op zondag 8 mei kom je meer te weten over heden en verleden van het natuurgebied ‘Snoekengracht’ dat echt
natuur in de buurt is, centraal gelegen tussen kerk en station van Vertrijk, aan de oevers van de Velpe. Een gebied dat ook nauw verbonden
is met de pioniersperiode van het natuurbehoud in Boutersem, en zelfs in de regio.
Dit symposium over natuur is, hoe kan het anders, ingebed in twee korte natuurwandelingen. De eerste, van de parking aan het station
Vertrijk naar het parochiecentrum achter de kerk, leidt ons langs de Luciabeemd en de Luciakapel. Het nodigt uit onderweg even stil te
staan bij het thema ‘Natuur en Erfgoed’.
Na het mini-symposium brengt de tweede wandeling ons van de parochiezaal naar de receptie doorheen het hart van de Snoekengracht:
de soortenrijke graslanden met de orchideeën. Onderweg krijg je deskundige toelichting van André Roelants, Georges Buelens en Pieter
Vanormelingen en kan je genieten van de natuurpracht.
We eindigen de wandeling vlakbij ons startpunt (het NMBS-station), op een weide aan de ingang van het natuurgebied, voor een drink op
‘Meer en Betere Natuur’.

Programma zondag 8 mei
Met de steun van en in samenwerking
met de provincie Vlaams-Brabant,
partner voor natuur.

Voormiddag

Namiddag

10u00
Vertrek aan de zuidelijke parking van het NMBS-station
Vertrijk voor een gegidste wandeling (750 m) naar het
mini-symposium in het parochiecentrum van Vertrijk. Bij
de Luciabeemd en -kapel onderweg, uitleg rond ‘Natuur
en Erfgoed’.
10u35
Minisymposium in parochiecentrum Vertrijk, achter de
kerk (opgelet: niet parkeren!)
11u25
Na symposium wandeling (800 m) van parochiecentrum
via de centrale hooilanden van Snoekengracht naar de
receptie.
12u15 - 13u00
Drink in tent aan de ingang van de Snoekengracht aan
het station.

Vanaf 13u30
‘Klassieke’ orchideeënwandeling elke 30 à 45 minuten tot
ongeveer 15 uur met een begeleide rondgang door het
natuurgebied.

Opgelet!
1. Wie met de auto komt, parkeert aan het station, niet
aan de kerk omwille van eerste communieviering die
dag!
2. Tenzij na een lange kurkdroge periode (en misschien
zelfs dan!) is het dragen van rubberen laarzen voor de
tweede wandeling ten zeerste aanbevolen! Denk eraan
bij het eerste vertrek om 10u00!
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Laarzen aanbevolen!
De kinderen kunnen ondertussen genieten van aangepaste
activiteiten
• Waterdiertjes scheppen in de poel
• Op zoek gaan naar de pony’s
• 16u00: Het hoogtepunt voor de kinderen wordt allicht
de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijden
die gekoppeld waren aan de tentoonstelling. Daar horen
natuurlijk mooie prijzen bij.
• En last but not least krijgen de huidige pony’s, de helpende
knabbelaars van het gebied, eindelijk een naam! Daar
hebben de kinderen hun ideeën over kunnen opgeven. De
mooiste namen worden natuurlijk ook beloond.
Afspraak:
Start van alle wandelingen, ook die naar het symposium in
de voormiddag, aan de zuidelijke parking van het NMBSstation van Vertrijk.
Info: Walter Troost, 016 73 42 79

