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Rommersom met zijn verlaten Vlooienkapel en 
kwartsietsteen.

De�aanleg�van�de�E40�zorgde�ervoor�dat�het�gehucht�Rommersom�
ingesloten�raakte�en�langzaam�indommelde.�Op�de�Kapelberg�op�
de�rand�van�de�Getevallei�staat�de�verlaten�Vlooienkapel,�verloren�
in�een�weide.�Deze�kapel�vormt�samen�met�de�kerk�van�Overlaar�
een�belangrijk�relict�van�de�romaanse�bebouwing�in�de�regio.
Een�nieuwe�vzw�‘Tuinen�van�Servaas�en�Dorothée’�heeft�haar�
schouders�gezet�onder�de�bescherming�van�de�verwaarloosde�en�in�
slechte�staat�verkerende�kapel.�Ze�wil�er�een�nieuwe�bestemming�
en�toekomst�aan�geven�met�respect�voor�erfgoed�en�natuur.

De�kapel�is�opgetrokken�uit�lokaal�gewonnen�kwartsietblokken�
en�samen�met�zijn�stukwerk�uit�de�18de�eeuw�(de�gouden�
brouwersjaren�van�Hoegaarden)�meer�dan�zijn�bescherming�
waard.�Op�basis�van�dendrologisch�onderzoek�zijn�de�oudste�delen�
gedateerd�op�1297.�Nu�is�Hoegaarden�nog�steeds�bekend�voor�zijn�
bier,�Rommersom�en�Overlaar�waren�echter�eeuwenlang�bekend�
voor�hun�kwalitatieve�stenen.�Talrijke�groeven�lagen�verspreid�langs�
de�Getevallei.�Door�het�ontbreken�van�grote�steenwegen�was�de�
Gete�toen�de�belangrijkste�transportweg�en�hierdoor�nam�dan�ook�
de�export�een�hoge�vlucht.

Sporen in de vallei
Dit�moet�je�zowel�letterlijk�als�figuurlijk�opvatten.�Het�oude�
spoorwegrangeerstation,�indertijd�aangelegd�ten�behoeve�van�de�
verdwenen�suikerindustrie�van�Hoegaarden,�is�nu�een�prachtig�
bloemrijk�grasland.�Het�vormt�het�leefgebied�voor�talrijke�zeldzame�
planten,�veelal�warmte-�en�kalkminners�maar�vooral�veel�soorten�
wilde�bijen�en�ongewervelden.�Het�is�een�echte�hotspot�voor�
biodiversiteit.�Reden�genoeg�voor�Natuurpunt�Velpe-Mene�om�
het�als�natuurreservaat�te�beheren.�Daarnaast�vallen�er�in�de�
vallei�talrijke�oude,�reliëfrijke�hooilandstructuren�met�historische�

percelering�te�ontdekken:�een�erfgoedlandschap�met�hoge�
biodiversiteit.�Er�is�ook�een�oude�mottesite�met�een�opperhof�en�
een�neerhof.�De�Getevallei�was�tot�na�de�WO�II�ook�een�belangrijke�
strategische�plaats.

In�de�vallei�is�er�de�laatste�decennia�veel�veranderd.�Zoals�op�
zovele�plaatsen�werden�oude�beemden�ontwaterd,�gescheurd,�
bemest�en�omgezet�in�intensieve�maïsakkers.�Eén�grote�
uitzondering:�Natuurpunt�heeft�tegen�de�Gete�de�laatste�
ongescheurde�graslanden�kunnen�verwerven�en�nu�ook�definitief�
kunnen�beschermen.�Het�beheer�houdt�rekening�met�de�oude�
beemdenstructuur�en�verzoent�natuur�en�erfgoed.�En�het�
resultaat�van�het�natuurbeheer�mag�gezien�worden:�een�oase�
aan�biodiversiteit�en�soortenrijkdom.�Delen�worden�begraasd�
zonder�enige�bemesting�en�andere�delen�worden�eerst�gemaaid�
met�nabegrazing.�Elk�jaar�maaien�we�een�stukje�meer�en�
herstellen�zo�met�succes�de�oude�bloemrijke�graslanden.�Soorten�
die�er�voorkomen�zijn�bv.�koekoeksbloem,�pinksterbloem�en�
mooie�vegetaties�knolsteenbreek.�Door�herstel�van�een�hoge�
grondwatertafel�wordt�er�ook�gewerkt�aan�natuur�voor�watervogels�
en�wintergasten�zoals�de�watersnip.

2016: Belangrijke aankoop van niet minder dan 
3,30 ha aansluitend reliëfrijk grasland in de 
Getebeemden.

De�lente�2016�bracht�na�lang�onderhandelen�goed�nieuws.�Het�
beheerde�Natuur.gebied�in�de�Getebeemden�konden�we�uitbreiden�
met�3,30�ha�nooit�gescheurde�natte�graslanden.�Het�reservaat�
vormt�nu�praktisch�één�aaneengesloten�blok�beheerd�natuurgebied�
van�24�ha.�Dank�zij�een�karrenvracht�overredingskracht�hebben�de�
Getebeemden�een�mooi�toekomstperspectief�gekregen.

Een onbekend stukje Getevallei in Rommersom (Hoegaarden):   een synthese van natuur en erfgoed

De Getevallei als waardevol Vlaams natuurcomplex is de laatste jaren terecht sterk in de kijker geplaatst 
met Aronst Hoek, Het Vinne, Meertsheuvel, het Provinciaal Natuurontwikkelingsproject Grote Gete, 

Doysbroek en Tiens Broek. Het betreft hier allemaal gebieden in de Getevallei ten noorden van Tienen. 
Maar tussen de grens met Wallonië en Tienen ligt er ook een uniek en vergeten stukje Hoegaardse 

Getevallei. Daar vind je het Natuur.gebied de Spoorwegzate. Er is evenwel meer dan dat.

Ko(p/k)en kost geld
De�aankoop�van�bijkomend�3,30�ha�prachtige�Getebeemden�is�
een�unieke�realisatie.�Maar�kopen/koken�kost�geld.�Van�zulke�
aankoop�wordt�minder�dan�de�helft�gesubsidieerd.�Dit�betekent�
dat�de�afdeling�Velpe-Mene�zelf�verantwoordelijk�is�voor�meer�
dan�de�helft�van�het�aankoopbedrag.�Dat�is�niet�min.�We�zijn�
dus�op�zoek�om�via�giften,�steun,�houtopbrengsten,�spaghetti-
avonden,�ledenwerving�een�bedrag�van�meer�dan�€�30�000�
samen�te�brengen.�Wie�wil�helpen:�zeer�graag�ook�met�een�klein�
symbolisch�bedrag.�
Doe vandaag nog een storting op rekening BE56 2930 2120 
7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding 
‘Project Velpe-Mene nr 3997’.

Glimwormenwerkgroep
In�2015�ging�de�Glimwormenwerkgroep�van�Natuurpunt�van�start�onder�
de�vleugels�van�kenner�Raphaël�De�Cock.�De�werkgroep�wil�mensen�
met�verwondering�voor�deze�lichtgevende�insecten�informeren�en�
samenbrengen.�
Op�de�website�van�de�Glimwormenwerkgroep�vind�je�informatie�over�de�
verschillende�soorten�glimwormen�en�vuurvliegjes�en�advies�om�ze�waar�
te�nemen.�Ook�vind�je�er�alle�activiteiten�rond�glimwormen�terug.�

Ben�je�geïnteresseerd�in�deze�werkgroep�of�wil�je�gewoon�je�kennis�over�
vuurvliegjes�en�glimwormen�wat�opschroeven?

• www.natuurpunt.be/glimwormenwerkgroep 
• glimwormen@natuurpunt.be
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Vuurvliegjes en erfgoed op één activiteit
Eén�van�de�toppers�van�het�gebied�zijn�de�vuurvliegjes.�Dit�zijn�
glimwormen�die�rond�de�langste�dag�van�het�jaar�de�avondlijke�
spoorwegberm�verlichten.�Op�de�activiteit�van�18�juni�wordt�erfgoed�
aan�natuur�gekoppeld.�In�de�vooravond�is�er�een�erfgoedwandeling�
gevolgd�door�activiteiten�in�en�rond�de�kapel,�terwijl�om�20u30�de�
inmiddels�befaamde�wandeling�door�en�rond�het�natuurgebied�
start�op�zoek�naar�de�mysterieuze�vuurvliegjes.�Hoegaarden�op�een�
andere�manier�bezoeken:�zeker�de�moeite�waard.

Afspraak:�kapel�Rommersom,�parkeren�op�de�carpoolparking�
Rommersom

• 18u00:�erfgoedwandeling�Getebeemden.�Op�zoek�naar�sporen�in�
de�vallei.

• Vanaf 19u30:�doorlopend�voorstelling�project�kapel,�bezoek�
kapel�en�activiteiten�in�en�rond�de�kapel.

• 20u30:�start�van�de�vuurvliegjeswandeling.�Op�zoek�naar�de�
mysterieuze�bewoners�van�Rommersom.

• 22u30:�drankje�aan�de�vuurkorven�op�de�kapelberg.
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