Walk for Nature
Linter 23 april 2017

G��������� P���������� 2042
Riviersysteem met robuuste natuur en aaneengesloten
natuurcomplexen: een eldorado voor biodiversiteit
en een stevige klimaatbuﬀer
De Walk for Nature is een klassieker van Natuurpunt Oost-Brabant waar de
vereniging elk jaar op een wandel- en belevingsdag een groot project van
Natuurpunt in Oost-Brabant in de kijker zet. Waar ze aantoont hoe inzet van
onderuit en van vrijwilligers de zaken in beweging kan zetten om te komen tot
meer en betere biodiversiteit en de uitbouw van een natuurlijke structuur. De
Walk for Nature is ook een oproep om de dagdagelijkse bekommernissen en
muizenissen te overstijgen en te durven denken in een langetermijnperspectief
voor meer en duurzame natuur. En daarbij voldoende ambitie te tonen. De
moed te hebben om te mobiliseren rond dit perspectief en er samen aan verder
te werken.

Waterrijke vallei met afwisselend waterriet, moerassige ruigten, broekbossen:
grootse en robuuste natuur voor de toekomst. ‘Getevallei Perspectief 2042’
een eldorado voor biodiversiteit. Foto Pieter-Jan Alles
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DeWalkforNature2017Getekomtpreciesoptijd.Indezestreek
isvanonderuitenvanuitdelokaleNatuurpunt-afdelingende
laatstetweedecennianatuurbehoudduidelijkinbeweginggezet.
NatuurpuntziethetalseengroteuitdagingomdeGetevallei
vanafdetaalgrensinHoegaarden,overTienen,Landen,Linter,
Zoutleeuw,GeetbetstotaandemondinginHalenalseen
aaneenschakelingvansamenhangendegrotenatuurcomplexenvan
Europeseallureterealiseren.Leesduidelijk:éénaaneenschakeling
vangroteensamenhangendenatuurcomplexenvanEuropese
allure.

grondgebiedvanGeetbetsgroeideAronstHoek,incl.Betserbroek
enRummensBos,uittoteencomplexvanmeerdan340ha.In
Ezemaal-Landensitueertzicheenbeheerdgraslandencomplexinde
valleivandeKleineGete.OokRosdel-Schoorbroekbeek(ca.89hate
Hoegaarden)enhetcomplexMene-JordaanvalleimetMeldertbos
enWijtboek(Boutersem,HoegaardenenTienen,ca.140ha),het
AardgatindevalleivandeKleinbeekteTienen(ca.7ha)behoren
tothetstroombekkenvandeGroteGeteenvallenbinnenhet
StrategischProjectGete.EnvoorLandenmoetenwevoorhet
stroombekkenooknogdeBeemdentoevoegen(ca.16ha).

DeWalkforNaturewilderealisatiesvandeafgelopentwee
decenniaindekijkerzetten,entezelfdertijdvooruitkijkennaar
2042.Dangaatdefameuzebetonstopin.Enzalhetnogmeer
dannuduidelijkzijndatklimaatbufferingnoodzakelijkisom
degevolgenvandeklimaatveranderingoptevangen.Erstaan
onsimmerszowellangdurigedroogte-alsneerslagperiodeste
wachtenendaarbovenophevigestortbuienmetneerslagpieken
(cfr.SymposiumNatuurpuntOost-Brabant18februari2017:Nood
aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met
het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit.
Zie:www.natuurpuntoostbrabant.be).


Van Lappendeken tot clusters van grote
aaneengesloten natuurgebieden met
grootse riviernatuur

Nu 1000 ha als lappendeken in beheer
Anno2017iserca.1000habeheerdnatuurgebiedgerealiseerd
doorNatuurpuntendeProvincieVlaams-Brabant.Maarwatnu
nogeenlappendekenisvanpercelenkriskrasmetdaartussenmeer
intensiefgebruiktekavelskanindetoekomsttotvolleontwikkeling
enmaatschappelijkefunctievervullingkomen.Wespreken
vaneenbijzonderefunctionaliteitrondnatuur,biodiversiteit,
klimaatbufferingenruimtevoorderivier,enditviaeenmozaïek
vangrote,meeraaneengeslotennatuurcomplexen.Hierkanruimte
wordengegevenaanderivierenaannatuurlijkeprocessen.Als
dunbevolkteenlandschappelijkuitgestrekteriviervalleimetveel
structurelevariatie,biedtdeGetevalleieindeloospotentieelom
talvanecosysteemdienstentevervullen.DeWalkforNaturewil
dergelijkperspectiefvoordeGetevalleionderdeaandachtbrengen
alseenessentiëleeninVlaanderenunieketroef.Hierkanworden
gebouwdaandetoekomstigeaantrekkelijkheidvanGetestreek,om
ertelevenentewerken,teinvesterenenterecreëren.

VooraldeclusterstennoordoostenvanTienen–alsmeest
kenmerkendeenomvangrijkeclustersbinnenonzeregio–lenen
zichtotontwikkelingvangrootseriviernatuur.Daarkunnen
versterkingvanbiodiversiteitenklimaatbufferingopeen
geïntegreerdemanieraangepaktworden.Binneneenduurzame
entoekomstbestendigelandschapsvisievormendezebestaande
natuurclustersessentiëlestapstenenvoordeverdereontwikkeling
vaneenrobuustrivierbekkenmetmeerruimtevoornatuuren
ruimtevooreenlevendrivierecosysteem.Hetversterkenen
aaneenschakelenvandebestaandenatuurcomplexeninopbouw
totgrote,aaneengeslotennatuurgehelenvanEuropeesbelangisde
doelstelling.

Grootse Riviernatuur met soorten als
zwarte ooievaar, woudaap, reigerachtigen,
zwarte stern
Naastbeheervandebelangrijkstesoorten-enstructuurrijke
graslandcomplexenmetoogvoorhuncultuurhistorischewaarde
iserhierruimteentoekomstvoorgrootseriviernatuurmeteen
hersteldewaterhuishoudingenspontaneprocessen.Doelsoorten
zijno.a.grauweklauwier,kamsalamander,wulp,kievit,geelgors.De
Getevalleibiedteveneensruimtevoormoerasseninverschillende
stadia:waterpartijenmetwaterriet,moerassigeruigten,vochtige
enruigereoverstromingsgraslanden,broekbosseninallerleivormen
metdoodhoutenruimtevoornatuurlijkeprocessen.Doelsoorten

NatuurpuntendeNatuurpunt-afdelingenVelpe-Mene(Hoegaarden
enTienen),Linter,Gete-Velpe(ZoutleeuwenGeetbets)en
Landen,enookdeProvincieVlaams-Brabant
leverdenhierdelaatstejarenuitzonderlijkwerk
Zwarte ooievaar, nu een zeldzame verschijning, maar in de visie ‘Gete
metdeuitbouwvaneenketenvanbeheerde
Perspectief 2042’ een doelsoort. Foto Pieter-Jan Alles
hoogwaardigenatuurgebieden.Deca.1000hazijn
hotspotsvoorbiodiversiteitenvoordenatuur-en
landschapsbelevingineenheleregio.

Natuurgebieden als een eldorado
van biodiversiteit
IndevalleienvanGroteenKleineGetegaathet
stroomafwaartsomdevolgendegebieden.Tenzuiden
vanTienenisdatdeSpoorwegzate-Getebeemdenin
Hoegaarden(ca.23ha).HetTiensBroek,DoysbroekViskotenhetprovinciaalNatuurontwikkelingsproject
GroteGetevallei(ca.265hainTienen,Linteren
Zoutleeuw),Meertsheuvelterhoogtevande
samenvloeiingvandetweeGetesenBolwerkLeeuwseGetevallei(samenca.22ha)vullende
ketenverderaan,samenmetprovinciaaldomeinHet
VinneenKleinVinne(ca.140hainZoutleeuw).Na
desamenvloeiingverbreedtdeGetevallei,enophet
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zijnhierbv.zwarteooievaar,zwartestern,porseleinhoen,waterral,
roerdomp,woudaap,blauwborst,reigerachtigen.Ooksoortenzoals
bever,waterspitsmuisenmoerassprinkhaankrijgenerkansen.

Eldorado van biodiversiteit gekoppeld aan
een forse klimaatbuﬀer

Leefgebied voor de Europese Habitatsoort
roerdomp

Kortom,metvoldoendedurfenambitiekanhiereengeheel
totstandkomenmeteenhogenatuur-enrecreatieve
belevingswaarde.Datlaatstedoordatookgroteresoortenzoals
bever,water-enmoerasvogelsallerleientypischevalleigebonden
soortenervolopkansenkrijgen.Deparallelhiermeegeboden
dienstenvanwater-enklimaatbufferingwordendanvolop
benut.IndeGetevalleiwerdhetlaatstedecenniumveelin
beweginggezetronddeversterkingenerkenningvandevalleials
natuurcomplexmetnaarVlaamsenormenuniekemogelijkheden.
Enmetsucces.Dekomendejarenishetzaakomdezegebieden
verderuittebouwentotgrootseaangeslotencomplexendie
grotendeelshydrologischhuneigenregimekennen,zoveelmogelijk
onafhankelijkvandewaterhuishoudingbuitendezecomplexen.

BijdetaakstellingvanVlaandereninhetkadervansoorten
voordeEuropeseHabitatdoelstellingkomtdeGetevalleiin
aanmerkingvooreentaakstellingalsleefgebiedvoordrietot
vijfkoppelroerdomp(afbakeningleefgebiedwaterriet).Endit
respectievelijkindezone‘Vinne-KleinVinne’,deeltussenGeteen
’sHertogengracht,inhetprovinciaalnatuurontwikkelingsproject
GroteGetevalleienverderterhoogtevanMeertsheuvelenin
delenvanAronstHoek.Dezegebiedenkunneneenpopulatiedie
samenhangtmetdezevanDemervalleiinstandhouden.

Links: Voor roerdomp heeft Vlaanderen een taakstelling in het kader van de Europese Richtlijnen. Ruimte voor waterriet moet een
duurzame populatie in de Getevallei garanderen. Foto VildaPhoto © Yves Adams
Onder: Ruimte voor water en ruimte voor de rivier: klimaatbuffering en versterking van biodiversiteit. ‘Gete Perspectief 2042’.
Foto Pieter-Jan Alles
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Versterkingvanbiodiversiteit,klimaatbufferingenruimtevoor
waterenvooreenlevenderiviergaanhierhandinhand,en
zullenookderecreatievestructuurenmogelijkhedenversterken.
Ditbiedtkansenvoordeeconomischeontwikkelingvande
Getetstreek,zekerincombinatiemethetrijkehistorischeerfgoed
ervan.Hetwordtaantrekkelijkerhiertewonenwaardoordelokale
dienstensectoreenstimulanskrijgt.Hetbiedtvolopbijkomende
kansenvoordeontwikkelingvanallerleirecreatievedienstenen
streekproducten.Ecosysteemdienstenàvolonté!

Grootse riviernatuur insteek van NPOB bij
het strategisch project Getestreek
VoordetoekomstvandeGetevalleikomennueenaantal
zakensamendie,alsdekansenwordengegrepen,toteen
stroomversnellingkunnenleiden.Deerkenningvaneenintegraal
natuurcomplext.h.v.deGroteGetevalleiwaarverschillende
partnerselkmethuneigentaakstellingeninzichtendekar
trekken.DebekkenbeheerderdieinopdrachtvandeProvincie
Vlaams-Brabantineenintegraalkadermoetkijkenwelkede
mogelijkhedenzijnvoorwateropvang.Desamenwerkingtussen

Natuurpuntenwaterbouwkundigenomtekijkenhoewateropvang
ennatuurlijkheidkunnensamengaan.Eenstrategischproject
GetestreekendehorizonvanhetbeleidsplanRuimteVlaanderen
meteenradicalekeuzeomdebestaandeopenruimtenopente
houdenendeontwikkelingentelatenplaatsvindenindeversterkte
kernenendorpen,ookinhetlandelijkgebied.
DeGetevalleimetzo’ngrootsenatuurisdékansomdestreekopte
waarderenenopdekaarttezetten.
MetdeWalkforNaturezetNatuurpuntOost-Brabantin
samenwerkingmetallebetrokkenafdelingenditperspectiefvoor
deGetevallei2042opdeagenda.Hierrondzullendeafdelingen
verderwerken.Bovenstaandperspectiefzalookonzeinbrengzijn
bijhetuittekenenvanhetStrategischProjectGetestreekenonze
inbrengbijhetruimtelijkenmilieubeleidvoordetoekomst.De
GetevalleivandegewestgrensinHoegaardentotinHalenenvan
EzemaaltotZoutleeuwvoordeKleineGete,biedtultiemekansen
voorstreekontwikkelingeneeneigenstreekidentiteit.DeWalkfor
Nature2017zetnietalleendezekansenenmogelijkhedeninde
kijker,maarnogbelangrijker,schetsteenambitieusbeeldvanwaar
weineeneerstefasebinnentienjaarenlatertegen2042willen
staan.

Overstroombare winterse graslanden: overwinteringsgebied voor de zeldzame wilde zwaan en tezelfdertijd leefgebied voor de wulp.
Foto Wim Fourie
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L�����, ������ 23 �����
G��������� P���������� 2042
Opzondag23april2017organiseertNatuurpuntOost-Brabant,RegionaleVereniging
NatuurenLandschapi.s.m.NatuurpuntLinterenNatuurpuntGete-VelpedeWalkfor
Nature2017.Thema:GetevalleiPerspectief2042,vandegewestgrensinHoegaardentot
deprovinciegrens.WestrijkendaarvoorneerinLinter.Zowelopdelocatiealseldersinde
Getevalleivindenmeerdereactiviteitenplaats.

• 7u00 en 8u00: Geleide Vroege vogelwandelingen
• 9u00 tot 13u00: doorlopendkoﬃ
e,theeenkoﬃ
ekoekenvoor€5
• 10u00 - 12u00: Symposium ‘Getevallei Perspectief 2042’.Riviersysteemmetrobuustenatuur
enaaneengeslotennatuurcomplexen:eeneldoradovoorbiodiversiteiteneenstevige
klimaatbuffer
• MarcWijnants,burgemeesterLinter:welkomstwoord
• WimFourieenKevinLambeets,beheerteamGetevallei:NatuurbeheerindeGetevallei
anno2017.Doelstellingen,resultatenenconcretewerking.
• HugoAbts,voorzitterNatuurpuntOost-Brabant:GetevalleiPerspectief2042.Werkenaan
eenambitieusprogrammavangrootseriviernatuur:symbiosetussenklimaatbufferingen
versterkingvanbiodiversiteit.
• TieRoefs,gedeputeerdeVlaams-Brabant:Hetprovinciaalbiodiversiteitsbeleidendeplaats
vandeGetehierin.
• Voorstelling2nieuwekoestersoorten:grauweklauwierenroerdomp.Ludiekevoorstelling
doorleerlingenvandeFreinet-schoolZoutleeuweninhuldigingdoorde4burgemeesters
vandeGetegemeenten.
• Aansluitend receptie

www.walkfornature.be
www.natuurpuntoostbrabant.be
www.natuurpuntgetevelpe.be

GRAUWE KLAUWIER

Foto’s: Pieter-Jan Alles, Foto grauwe klauwier: Ywan Lewylle

Vanaf 13u00 tot 18u00 doorlopend:
• Startgezinswandelingenopaangeduidewandelcircuitsmetlandschapsposten.
Startenkantot16u30.
LandschapspostenmetaandachtvoornatuurkansenennatuurontwikkelingindeGetevallei.
Eriseenkort(5km)eneenlangercircuit(circa10km).
• Zoekcircuitvoorkinderenophetkortecircuit.
• Vanaf13u00doorlopendophetterrein:
• Tentoonstellingmetkunstwerkenvanvrijwilligers
• InfostandvanNatuurpunt
• StandjesvanVelt,HetVinne,RegionaalLandschapZuid-Hageland,DenDolaard,de
Getehiker,Overleef.VeltenOverleefzorgenookvooreenspelelementvoorkinderenen
hetVinnezorgtvoordeactiviteit‘waterdiertjesscheppen’.
• JefAertsleestvooruitzijnlaatsteprentenboek:Dekersenhemel.
• Grime
• Mogelijkheidtotgezelligietstedrinkenofteeten.
• MuzikaleopluisteringdoorTheFastFlyingVestibules(Weplayalittlesad,weplayalotta
gladandafewof‘cheatin’songs)

DEELNAME
Bijdragereservatenfondsaankoop
natuurgebiedenGetevalleienOostBrabant:
LedenNatuurpunt:
€2perpersoonof€4pergezin.
Niet-leden:
€5perpersoonof€10pergezin.
Gratisvoorwieterplaatselidwordt.
PARTNERS
DegemeentenLinter,Geetbets,
KortenakenenZoutleeuw,het
RegionaalLandschapZuidHageland,
deprovincieVlaams-Brabant,
DenDolaard,DeGetehiker,HetVinne,
VeltenOverleef

Voormiddag

Namiddag

AFSPRAAK
EindeGetestraatteNeerlinter

ROERDOMP
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