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Een klassiek maar 
hardnekking probleem: 
buff erstroken, 
schouders van holle 
wegen en trage wegen 
worden ingeploegd en maken korte ti jd na aanleg deel uit 
van de aanpalende akker. We deden onderzoek in de vorige 
ruilverkavelingen. De houten akkerpalen in Hoegaarden om 
buff erstroken en trage wegen te beschermen zijn systemati sch 
verdwenen. In de RVK Vissenaken werden voor een reeks trage 
wegen bovenstaande lage betonpaaltjes (zgn Vissenakertjes) 
als akkerpalen gebruikt. Hieruit blijkt dat deze Vissenakertjes 
de enige eff ecti eve en effi  ciënte manier zijn om buff erstroken 
te beschermen. Ondanks ons bezwaar in ruilverkaveling 
Willebringen werden de Vissenakertjes afgewezen wegens 
‘landschappelijke redenen’, en dat in een ruilverkaveling die 
kilometers nieuwe betonwegen in het landschap aanlegt…

Korte terugblik natuurpunt velpe-mene

Doodspuiten van taluds van holle wegen: je zou denken foto 
uit lang vervlogen ti jden. Niet zo: in 2018 werd op 3 plaatsen 
in Bierbeek en 2 plaatsen in Boutersem taluds van holle wegen 
doodgespoten door landbouwers die ook nu nog glyfosaat mogen 
gebruiken. Dit is een overtreding o.m. van de cross compliance 
voorwaarden van de inkomenssteun in het kader van Europees 
Landbouwbeleid. Groot risico voor overtreder om inkomenssteun 
te verliezen...

Ruilverkaveling Willebringen.
Burett eweg te Meldert: een prachti ge diepe holle weg. NP Velpe-
Mene stelde voor om deze over heel het diep gedeelte niet te 
betonneren maar te kasseien. Diep gedeelte is 190 m, wordt maar 
voor 150 m gekasseid. Dus betonweg vangt aan in het diep hol 
gedeelte, terwijl MER stelt: geen betonverharding in holle wegen. 
Ondanks bezwaar zonder problemen vergund door Deputati e 
Vlaams-Brabant.

Ruilverkaveling Willebringen.
Een 37 jaar oude eikendreef langs 2 zijden van de weg tussen 
Opvelp en Honsem verdwijnt door de aanleg van een nieuw 
fi etspad. NP Velpe-Mene stelt aanplant van nieuwe laaneiken 
over een groter wegsegment voor als compenserende maatregel.

2017: een recordjaar

Record ledengroei natuurpunt velpe-mene
Eind�december�2017�hadden�we�met�Natuurpunt�Velpe-Mene�1546�
leden.�Door�de�afdeling�werden�rechtstreeks�31�leden�geworven.�
Eind�december�2016�waren�er�1454�leden.�Dat�is�een�aangroei�van�
niet�minder�dan�92�leden�of�circa�6,33%�nett�o-aangroei.
In�een�ti�jd�dat�vele�organisati�es�kampen�met�een�terugval�van�de�
ledentallen�is�dit�toch�een�belangrijk�signaal.�Het�is�duidelijk�dat�
de�ledenwerving�en�-aangroei�opnieuw�boomt�en�een�uiti�ng�is�van�
het�belang�die�de�brede�samenleving�hecht�aan�het�werk�van�de�
vereniging.

Record fondsenwerving aankoop natuurgebieden
Ook�dit�jaar�is�er�binnen�de�afdeling�hard�gewerkt�aan�de�
restf�inanciering�voor�de�aankoop�van�natuurgebieden�binnen�
Velpe-Mene.�Op�het�einde�van�2017�konden�we�voor�alle�projecten�
samen�niet�minder�dan�een�bedrag�van�€�42�969,52�realiseren.�
Dank�aan�alle�donateurs,�kernen,�organisatoren�van�acti�viteiten�
en�gidsen�van�geleide�bezoeken�in�de�reservaten�voor�de�
medewerking.�
Dit�is�na�2014�een�record�bedrag.�(2016:�€�24�713,67;�2015:�
€�32�833,50�en�2014:�€�52�278,08).�Hierin�is�ook�de�succesvolle�
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Uitreiking Gouden Gorzen 2018 aan Patrick Betrains en Filip 
Schaukens voor de inzet voor de campagne 100op100 die meer 
dan € 11 000 inzamelde voor de aankoop van natuurgebied in de 
Mene-Jordaan. Voorbeeld om na te volgen.

Een uitzonderlijk beeld: een afgeladen volle kerk in Oorbeek. Hier 
kwamen 140 deelnemers voor de Straff e Kostwandeling samen: 
de afsluitende klassieker van NP Velpe-Mene. Volgend jaar zijn 
we present in Outgaarden.

Uitreiking getuigschrift en cursus Natuur.gebieden Velpe-Mene. 
Foto Esther Buysmans

Korte terugblik natuurpunt velpe-mene

acti�e�100op100�opgenomen,�die�een�bedrag�opleverde�van�niet�
minder�dan�€�11�275,57�voor�de�verdere�uitbouw�van�het�reservaat�
Mene-Jordaan.�Mene-Jordaan�is�met�zijn�106,5�ha�het�grootste�
reservaat�binnen�onze�afdeling.�Bijzondere�dank�aan�Patrick�en�Filip�
voor�deze�acti�e.�
Ook�werd�medegewerkt�aan�de�fondsenwerving�voor�Aronst�Hoek�
in�Geetbets.�Voor�de�restf�inanciering�van�de�aankopen�in�Aronst�
Hoek�werd�daarbovenop�in�2017�via�83�individuele�gift�en�een�
bedrag�gerealiseerd�van�€�12�314.�
In�de�afdeling�werd�sinds�1994�een�netwerk�van�niet�minder�522�
ha�natuurreservaat�in�19�projecten�uitgebouwd.�Als�we�dit�verder�
willen�uitbouwen�is�het�absoluut�nodig�dat�we�blijven�werken�aan�
de�restf�inanciering�voor�deze�aankopen.

Daarom�nog�een�oproep:�je�kunt�de�aankoop�van�natuurgebieden�
in�Velpe-Mene�mee�mogelijk�maken�door�een�gift��op�rekening�
BE�56�2930�2120�7588�van�Natuurpunt�Beheer�in�Mechelen.�Met�
vermelding�project�3997�Velpe-Mene.�Gift�en�vanaf�€�40�geven�
recht�op�een�fi�scaal�att�est.

Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Velpe-Mene verbroederen 
met 27 deelnemers ti jdens een werkdag in de Spicht: herstel 
Europese natuur met prachti ge blauwgraslanden. 
Kom op zondag 17 juni naar de resultaten van het werk kijken.
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