Doe mee met GeefomNatuur 2017
In de bijdrage rond onze riviersystemen is voldoende aangetoond hoe we door aankopen van
natuurgebieden het verschil maken.
Door aankoop van natuurgebieden konden we in het Hageland en Oost-Brabant van onderuit
een netwerk van meer dan 4000 ha natuurgebied uitbouwen.

Restfinanciering is knelpunt bij aankopen
Deverdereaankopenzijnineenbelangrijkemateafhankelijkvan
derestfinancieringdiewezelfbinnenNatuurpuntOost-Brabanten
deafdelingenkunnenopbrengen.
Definancieringvanelkeaankoopgebeurtdooreencombinatievan
volgendemiddelen:
• inzetvandeaankoopsubsidievanVlaanderen,
• eenbijdragevandeprovincieVlaams-Brabantvoorde
aankoopvannatuurgebieden,
• mogelijkseengemeentelijkesubsidie,
• eenaanzienlijkerestfinancieringoptebrengenviade
werkingrondhetproject.

Inderdaad,naaftrekvandesubsidiebleeferdelaatstejarenveelal
eengrootbedragvan€6000tot€10000/haalsrestfinanciering
over.Ditbedragmoetopgebrachtwordenviaprojectfinanciering
envooralviadeinzetvandelokalevrijwilligersploegen
ondersteunddoordeonderlingesolidariteitvanwegeNatuurpunt
Oost-Brabant.Daaromdoenwetelkenjareinhetlaatstenummer
vanonstijdschriftNatuurenLandschapeenoproepvoor
fondsenwerving.

Aan de slag met GeefomNatuur-campagne 2017
In dit tijdschrift vragen we bijzondere aandacht
voor onderstaande projecten
project9414:AronstHoekinGeetbets(Getevallei)

StortdaaromjegiftoprekeningBE56293021207588van
NatuurpuntBeheer,Coxiestraat11,2800Mechelenmet
vermeldingvaneenvandeprojecten9915/9414/9957GeefomNatuur
NPOB.
Jekanuiteraardookkiezenomeenanderreservaatprojecttesteunen.
Voordevolledigelijstvanprojecten,zieinlagebijdittijdschrift.
Giftenvanaf€40gevenrechtopeenfiscaalattest.

project9957:PikhakendonkinBoortmeerbeek(Dijlevallei)
project9915:VorsdonkbroekinGelrode(Demervallei)

Aronst Hoek, grootse riviernatuur (Geetbets).
Foto Marc Op de Weerdt
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Aronst Hoek in de Getevallei in Geetbets:
de laatste 4 jaar 100 ha extra gerealiseerd
Project 9414

Grote zilverreiger. Foto Karel Van Rompaye
AronstHoekindeGetevalleiisbijonzefondsenwervingintussen
eenklassieker.Wekunnennietandersdaneendringendeoproep
doenzodatwemetdeuitbouwvanditgebiedkunnendoorgaan.
Hetishetsnelstgroeiendereservaat,gelegenineenbredevallei
enmetenormekansenvoornatuur.Maarookeendunbevolkte
gemeentewaardoorweechtopderegionalesolidariteiteen
beroepmoetendoenomditgebiedverderuittebouwen.De
laatstevierjaarwerdennietminderdan100haintweegrote
ontbrekendeblokkenaangekochtwaardoordepuzzelstukkenin
elkaarvallenenweechtruimtekunnengevenaanderivier.Vorig
jaarkonhetdeelmetdewinterseoverstromingsgebiedenrond
deSegeraathoeveaangekochtworden:eenbroedgebiedvande
wulpenmaarookgeschiktalsbroedgebiedvoordekwartelkoning
enleefgebiedvanhetkruipendmoerasscherm.Hetiseencomplex
waarplaatsisvoordeontwikkelingvaneenmeerruigenatuur
metmoerasvegetatie.Wekondenookdegroteenclavemetde
donkrondhetKasteelvanTerlenenaankopen.Enditjaarwerden
verschillendeenclavesinhetBetserbroekaangekocht.
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Marc Op de Weerdt, conservator van Aronst Hoek:
“Wat hier in Aronst Hoek gebeurd is, was niet zo lang
geleden ondenkbaar. Als je wandelt in het gebied zie
je ‘s zomers jodelende wulpen en in het najaar tot een
tiental zilverreigers, aalscholvers en grote groepen
wintertalingen en eenden. Niet te vergeten: 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 reeds
forse bijrivieren zoals de Melsterbeek. Een vallei waar
het water in de winter zijn vrije baan mag zoeken
met grootse overstroombare graslanden, ruigten,
rietlanden, moerasbossen, en dit dank zij de uitbouw
van het reservaat.
Lokaal doen we al het (on)mogelijke om onze
restfinanciering rond te krijgen en het gebied verder
uit te breiden maar voor zo’n groot complex en in
zo’n dunbevolkte en arme streek is dit moeilijk, zoniet
onmogelijk. Daarom zijn we blij met de ondersteuning
van Natuurpunt Oost-Brabant. We rekenen dan
ook op de Natuurpunt-leden in Oost-Brabant. In het
komende jaar willen we gaan voor het ophalen van een
restfinanciering ter grootte van minimum € 25 000.”
Marc Op de Weerdt. Foto Hugo Abts

VoorAronstHoekendeGetevalleihebbenweeentoekomstbeeld
vanaaneengeslotenrietlanden,overstromingsgraslanden,ruigtes,
vijversenmoerasbossen.Plaatsdusvooreenrobuustnatuurgebied
metruimtevoorwaterengrotegrazers.
HetisookdemissinglinktussenhetVinneenhetSchulensbroek,
tweetopnatuurgebiedenvoorwatervogels.
HelpmeederestfinancieringvoordezerealisatiesinAronstHoek
vandelaatstejarendragen.Hetgebiedverdienthet.
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Pikhakendonk in Boortmeerbeek
Koesteren voor het pimpernelblauwtje
Project 9957
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Pikhakendonk. Foto Jef Van Loo

PikhakendonkiseenuniekgraslandencomplexvanEuropees
belangmetgrotegeomorfologischewaarde(zieookp.19vandit
tijdschrift).
Omtekaartenmoetjemet4zijn,omtepimpernellenmoetje
met3zijn:depimpernel(eenplant),hetpimpernelblauwtje(een
vlinder)endemoerassteekmier.OnzeambitieinPikhakendonkis
ooithetpimpernelblauwtje,datindejaren50vanvorigeeeuw
uitgestorvenis,terugtebrengen.Daartoemoetenweliefstmeer
dan45habloemenrijkpimpernelgraslandhebben,degeschikte
mierensoort(endiezijnerreedsmetgrotewaarschijnlijkheid)
eneengoedmaaibeheer.Pasdanmaakthetzeergespecialiseerd
vlindertjeopnieuwkans.Eenwerkvanlangeadem.Ookhierwordt
concreetindepraktijkgekoesterdomtottastbareresultatente
komen.
Deuitbouwvanzo’ngebiedgebeurtstapvoorstap.Wezijnreeds
velejarenbezigmethetverwervenvandenodigeoppervlakte
natuurgebied.Recentkregenwekansenommetenkelegrotere
aankopeneenbelangrijkestaptezetten.Maarermoetnogverder
gewerktwordenomhetvooropgezettedoeltebereiken.

Pimpernelblauwtje op grote pimpernel.
Foto Kevin Feytons
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Vorsdonkbroek in Gelrode
2017: hart van het aloude Vorsdonkbos veilig gesteld
Project 9915
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Luc Vervoort, conservator Vorsdonk:
“Van gans de Demervallei tussen Diest en Werchter
bleef deze plek onveranderd een loofbos. Dat is op
veel plaatsen nog heel goed te merken aan de zeer
rijke struik- en kruidlaag, typisch voor historisch
permanente bossen. We vinden er velden lelietje-vandalen, dalkruid en bosanemoon, en verder blauwe
bosbes, bleek- en blauwsporig bosviooltje, slanke
sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Als zeldzame
bomen en struiken komen er oa nog wilde appel en
kardinaalsmuts voor. Dankzij een groot aantal oude
bomen is dit bij uitstek de plek van holenbroeders als
zwarte-, middelste- en kleine bonte specht, boomklever
en bosuil. Van hieruit vertrekken ook vleermuizen op
jacht naar de nabije insectenrijke hooilanden. Bijzonder
zijn ook een aantal verlandende plassen, wellicht
vennen die bij de vorming van de donk in dit duinreliëf
tot stand kwamen. De schitterende bloemhoofdjes
van waterviolier lichten in het voorjaar deze donkere
plassen op.
Met de laatste aankoop is de puzzel voor het centrale
deel van dit zeer waardevolle gebied grotendeels
gelegd. Een bekroning van bijna 40 jaar onverdroten
en vasthoudende inzet voor deze parel van de
Demervallei. En een garantie dat het natuurgebied
– dankzij de inzet van Natuurpunt Oost-Brabant- in
goede staat aan de volgende generaties kan worden
overgedragen. Waar nog niet zo lang geleden
sommigen het Aarschotse industriegebed tot hier
zagen uitbreiden, heeft onze verenging op haar manier
een klein beetje van de geschiedenis kunnen wijzigen.
Die omslag kon niet beter worden gesymboliseerd dan
met de aankoop van dit hart van het aloude en unieke
Vorsdonkbos
Ik hoop dat vele Natuurpunt-leden ons zullen steunen
en een ﬂinke gift doen om de restfinanciering voor de
aankopen in het Vorsdonkbroek te dekken!”

Vorsdonkbroek. Waterviolier in een verlandend ven. Foto Luc Vervoort

Luc Vervoort. Foto NP Aarschot

Inhetnajaar2017konNatuurpunthetletterlijkeenfiguurlijkehart
vanhetVorsdonkbroekaankopen;bijna4hectarenloofbosmet
enkelenatuurlijkeplassen.Hiermeekomthetcentraledeelvanhet
gebiedquasiaaneensluitendinbeheerbijNatuurpunt.
Vorsdonkbroekisvooralbekendvoorzijnorchideeënrijke
graslanden,trilvenenenelzenbroeken.Dezezijngebondenaaneen
fossiele,metveenverlandeDemermeander.Centraalligtechter
eenhoogrivierduinwaarrondzo’n12000jaargeledendeDemer
kronkelde.Zo’nzandigeverhevenheidmiddeneenvochtiggebied
heefteenoeroudeVlaamsenaam:‘donk’.Omwillevandegunstige
liggingvoorvestigingvanmensenzijnerveeldorpenengehuchten
dieeendonknaamdragen.Buitendetyperendearcheologische
vondstenuitdesteentijd,iserhiergelukkignooitbebouwingtot
standgekomen.AlsindsdevroegeMiddeleeuwenwordtdeplaats
‘Vorsdonkbos’genoemd,eennaamdietotvandaagtoepasselijkis!
EenzeldzaamheidinVlaanderenenzekerindeDemervallei.
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