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N i euw s ui t V elp e-M ene

Komende acti viteiten Natuurpunt Velpe-Mene

Zondag 22 ap ri l 2018

E rf goeddag i n M eldert:  
Ki ez en voor N atuur en E rf goed

Kom kennis maken met het herstelproject in het 
historisch park Meldertbos, Meldert (Hoegaarden)

atuurpunt Velpe-Mene startt e in 200  met de eerste 
voor ichti ge stappen voor het herstel van het historische 
park van Meldert en het toegankeli k maken van het 
vroeger niet-toegankeli ke bosgebied. e eerste stap was 
de erkenning van het Meldertbos als natuurreservaat met 
de goedkeuring van een natuurbeheerplan. ierin i n ook 
de Europese instandhoudingsdoelen voor een gn. Speciale 
Beschermings one SB  in het kader van het Europees 
natuurbeleid opgenomen. Want naast een belangri k 
cultuurhistorisch park is het domein ook ge volueerd naar een 
prachti g en Europees beschermd  natuurgebied.
In de loop van het na aar van 2017 werd er dank i  het Europees 
pro ect Life ageland een nieuwe one ingericht en hersteld 
van het oude parklandschap. oelstelling is om terug een deel 
van de oude bloemri ke graslanden en de oude ichtas van op 
de dreef  te bekomen. ierdoor kri gt het domein opnieuw 
het karakter van het oude Engelse landschapspark met n een 
grote natuurwaarde, een grote belevingswaarde n een uniek 
cultuurhistorisch belang.

e hooilanden ullen evolueren naar bloemri ke graslanden en 
kalkmoeras met eld ame tu  ronnen. e e kalkmoerassen en 
tu  ronnen kalkri ke bronnen  i n Europees prioritaire habitats 
leefgebieden  waarvoor alle administrati eve overheden de 

verplichti ng hebben de e in stand te houden.

Voorzichti g herstel van de lage vijver
Iets wat veel mensen niet meer weten, is dat het domein ook 
twee oude vi vers bevat. e e vi vers i n aren geleden door 
on orgvuldig beheer bi  de ruiming van de beken lek gemaakt en 
i n droog komen te vallen. In het kader van het Europese Life 

pro ect is de onderste vi ver opnieuw open gemaakt en loopt hi  

lang aam terug vol.
In de e vi ver is er in 1850 ook een eiland e aangelegd. 

it eiland e is opnieuw ichtbaar gemaakt. e 
aangeplante lindes i n vri gesteld odat e kunnen 
uitgroeien tot ma estueu e parkbomen. et is duideli k 
dat atuurpunt hier kiest voor natuur n erfgoed.

p dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de opruiming 
na de werken, daarna al de ti deli ke weg in i eren ri platen 
opnieuw opgeruimd worden. e e weg met i eren ri platen was 
aangelegd om de bodem o min mogeli k te beschadigen.

N i euw e stap :  erf goedb eheerp lan
In samenwerking met de almoe eniers van de rbeid, het Sint-
anscollege en atuurpunt is een ontwerper de laatste hand aan 

het leggen aan een erfgoedbeheerplan. it is belangri k voor de 
lopende restaurati edossiers van het kasteel en de oran erie, en 
de verdere integrati e van natuur en erfgoed binnen het domein.
In dit beheerplan worden de doelstellingen rond erfgoed 
vastgelegd voor dit toch wel uniek domein.

atuurpunt Velpe-Mene is bi onder bli  met de e nieuwe 
realisati e, waardoor het Meldertbos samen met de eveneens 
door atuurpunt beheerde natuurgebieden osdel en Mene-
ordaan een groene ruggengraat vormen van erm over Slui en 

tot Meldert en vandaar over Babelom naar Willebringen 
en via oksem naar orbeek. Een groene ruggengraat als 
een samenhangend complex met een grote biodiversiteit, 
een s nthese van natuur en erfgoed en met een grote 
belevingswaarde voor de bevolking en de toeristen.

We nodi gen i edereen graag ui t voor de E rf goeddag 2018 met het 
thema ‘Kiezen voor natuur en erfgoed’. 

A f sp raak :  22 april, 14u00 in het Sint- anscollege, kasteel van 
Meldert, Waversesteenweg 1 te Meldert- oegaarden. 

D eelname:  grati s voor P-leden,  5 voor niet-leden
Organisati e: atuurpunt oegaarden, Werkgroep atuur en 

Erfgoed van atuurpunt ost-Brabant, het Sint- anscollege en 
de gemeente oegaarden.

I nf o:  natuurpunt velpe-mene.be of pieter.abts natuurpunt.be

Herstel van de vijver. Foto Paul Van Nuff el
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Bezoekerscentrum/Landschapscentrum

N atuur. hui s D e G ors
O p en deur vanaf  mei  tot ei nd sep temb er

Elke ondagnamiddag van begin mei tot 
eind september is iedereen welkom in het 
Landschapscentrum Natuur.huis De Gors. 
Maak hier e afspraakplaats voor e familie-, vrienden- 
en groepswandelingen of  etstochten. Kom hier op 
adem na een natuur wandeling, of breng gewoon 
eens een be oek e op ondagnamiddag en geniet van 
het ge ellige terras
De Gors is het centrale vertrekpunt van een aantal 
bewegwi erde wandelpaden die e voeren langs de 

atuur.gebieden in ienen en labbeek. We bouwen 
het centrum verder uit tot infopunt voor natuur en 
landschap in uidoost- ageland en Velpevallei.

P laats:  atuur.huis e ors, Metselstraat 75, 
Vissenaken
Wanneer:  vanaf 1 u 0 tot 17u 0
I nf o:  Luc agels, 04 5  42 0 , info degors.be
Web si te:  www.degors.be

N oteer alvast i n j e agenda!
ondag 20 mei 2018
F eesteli j k e op eni ng sei z oen D e G ors.  
• Persmoment
• Voorstelling chtste rote iense atuur- 

en Landschaps oektocht
• E elstocht voor kinderen. p het ritme van on e langorige 

viervoeters verkennen we de omgeving, ge ien door 
de ogen van oeki, Frodo, Max,  Wordt het een korte 
wandeling of toch iets langer  e e els bepalen het.

• ptreden Benn  en de Monica s
• Volledige programma: www.degors.be

A f sp raak :  1 u 0 persmoment, 14u00: start e elstocht.
 atuur.huis e ors, Metselstraat 75, Vissenaken

N P  B outersem:
Woensdag 18 ap ri l 2018

L ez i ng V li nderverhaal door 
B ert D erveaux

Geïllustreerde lezing met foto- en 
fi lmpresentati e over dagvlinders in onze 
regio

agvlinders i n opvallende, vaak 
kleurri ke insecten, die een sterke impact 
hebben op natuurbeleving. Een veld vol 
vlinders roept bi  veel mensen warme 
herinneringen op. We beki ken het leven 
van on e dagvlinders en hun noden. 

• agvlinders in het landschap. 
• Van eit e tot vlinder, van lente tot 

winter. 
• et belang van waardplanten en natuurgebieden 
• e bloemenri ke tuin, een nectarkroeg voor vlinders. 
• Welke soorten kloppen aan de deur  

We lichten een ti p van de sluier over eld amere soorten die een verborgen leven 
leiden oals de iepenpage. ok het nachtleven hee   heel wat fraais in pett o en 
sommige nachtvlinders i n elfs overdag acti ef.

S p rek er:  Bert erveaux
A f sp raak :  20u00, Bib Boutersem, Kerkomsesteenweg 55, Boutersem
D eelname:  grati s, wel vooraf inschri ven via www.bib.boutersem.be
Organisati e: Bib Boutersem i.s.m. atuurpunt Velpe-Mene, Kern Boutersem

et belang van waardplanten en natuurgebieden 
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Overige Focusacti viteiten Velpe-Mene, 
 ie p. 15-18 van dit ti dschri  .

Zaterdag 31 maart 2018
M aanN ac ht,  T i enen

Zondag 15  ap ri l 2018
H agelands ontb i j t met vroege 
vogelw andeli ng en w andeli ng R ob uuste 
vallei en,  B unsb eek

Zaterdag 5  mei  2018
O rc hi deeenw andeli ng A ardgat,  
T i enen

Zondag 6  mei  2018
O rc hi deeë nw andeli ng S noek engrac ht,  
V ertri j k
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B eheer en b eheervi si e holle w egen

Prioritair aandacht voor buff ering en handhaving

Bierbeek laat een beheerplan opmaken voor de holle wegen. 

olle wegen en de begroeiing op hun taluds staan hoe langer hoe 

meer onder druk, niet alleen in Bierbeek maar in de hele regio. 

e schouders worden ingeploegd tot op de rand van de talud. 

Pesti ciden en meststo  en si pelen ongehinderd in de holle weg en 

verruigen de vegetati e. e begroeiing wordt illegaal platgespoten 

of verwi derd. Een verantwoord beheerplan veronderstelt dat 

ook die grote bedreigingen voor de biodiversiteit van de holle 

wegen aangepakt worden: nl. de nood aak tot de bu  ering en het 

vermi den van nutri ntenbe nvloeding, alsook het optreden tegen 

het illegaal bespuiten met pesti ciden van de schouder, de holle 

weg en de wegberm. owel het beheerplan, het uitvoerings- en 

het beheers steem en de opvolging moeten hier aandacht voor 

hebben en een handhavingsbeleid bevatt en. it is een we enli k 

onderdeel van het beheer en het beheerplan en van elk controle- 

en monitorings steem, die naam waardig. 

B ehoud b osk arak ter
Een reeks van de holle wegen hebben een boskarakter met 

hooghout en vooral een bosvegetati e met soorten van oud 

bos. e beantwoorden elfs aan de criteria van de Europese 

abitatgebieden in de bossfeer en dienen dan ook o vertaald te 

worden in het beheerplan. at houdt in: org voor het behoud van 

de bomen in de verschillende fases, owel staand als dood hout.

Een beheerplan moet meer i n dan een kapplan  al of niet vanuit 

de drive om op korte termi n hout te oogsten. m voor individuele 

ingrepen geen af onderli ke vergunning nodig te hebben 

conform het natuur-, resp. 

het bosdecreet. moet een 

beheerplan voldoen aan de 

wett eli ke vereisten van een 

beheerplan. Een beheerplan 

conform het decreet op het 

natuurbehoud is hiertoe een 

vereiste.

Holle wegen zijn 

landschappelijk erfgoed. Ze 

herbergen vaak de laatste 

restjes natuur temidden van 

de uitgestrekte akkers. Beheer 

moet in functi e staan van 

maximaal behoud van natuur- 

en landschapswaarden. 

Foto Rik Convents

de uitgestrekte akkers. Beheer 

maximaal behoud van natuur- 

Zaterdag

31 mrt
Kasteelhoeve
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Meters en Peters verwen-dag 1s t e  editie!

Concert met harpiste Britt Simons om 20u00

Zaterdag 31 maart 2018 - 17u00 tot 21u00

Kasteelhoeve Wange, Eliksemstraat 2, Wange

Info: Uilenwerkgroep Landen - 0487 85 76 80 - www.uilenwerkgroeplanden.be

Werk dagen vri j w i lli g natuurb eheer V elp e-M ene
L ente 2018

p de Facebookpagina van atuurpunt Velpe-Mene vind e voor elke werkdag de aankondiging en een foto verslag.

Zaterdag 3 maart 2018 vanaf 1 u 0 tot 17u00
Werk dag P addep oel - M i ddenloop  V elp evallei ,  B unsb eek

A f sp raak :  einde Koestraat in Vissenaken 
I nf o:  org Lambrechts, 0478 24 27 61, org.lambrechts natuurpunt.be

Zaterdag 10 maart 2018 vanaf 1 u 0 tot 17u00
Werk dag M eldertb os,  hop en mak en voor ri ngslang,  M eldert

A f sp raak :  poort Bosberg, Meldert orp 
I nf o:  Edd  Stas, 016 76 72 4 , stas.edd sk net.be

Zaterdag 31 maart 2018 vanaf u00 tot 17u00
Werkdag Spikdoornveld (De Zeyp), Att enrode

A f sp raak :  kruispunt eirbaan - oefstraat, labbeek- tt enrode 
I nf o:  obin uelinckx, 0476 5  05 7, robin.guelinckx inbo.be

D i nsdag 15  mei  2018 vanaf 18u 0 tot 21u00
Werk dag R oz endaalb eek vallei .  M aai en w andelp aden,  V i ssenak en

A f sp raak :  ingang wandelpad Kraaibonveld, Vissenaken
I nf o:  Luc agels, 04 5  42 0 , luc.nagels natuurpunt.be
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