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Een uitgekiende visie voor de Druivenstreek
Hoeilaart, Overijse en Tervuren

Begin 2016 richtten wij, een handvol beheerders van evenveel natuurgebieden, uit de as van VIJL (Land van Voer, IJse en Laan) de afdeling
Druivenstreek op. Bedoeling was om opnieuw leven te blazen in de lokale kernen, om Natuurpunt in onze streek opnieuw op de kaart te
plaatsen. Makkelijk zat: een cursus organiseren, beheerdagen promoten, een wandelingetje hier, een jeugdbeweging trachten te engageren,
een wandelingetje daar,… Totdat iemand
onlangs plots vroeg wat nu eigenlijk onze
grotere visie over de afdeling heen was.
Twaalf
Euh, grotere visie? Moet dat echt!?
Apostelenbos
Hmm, effe denken dan.
Voer

Van het Zoniënwoud in
Hoeilaart,…

Plateau van
Duisburg

Dode
Bemde

MEER-

Langs de IJse, die ontspringt in
ZONIËNWOUD
DAALMargijshet Zoniënwoud, maken we in
bos
WOUD
Hoeilaart werk van een mozaïek
Laanvallei
Nellevan elzenbroekbossen, bloemen- en
beek
IJse
insectenrijke graslanden en weides met
poelen en rietkragen in het natuurgebied
IJsebroeken
Koedaal
Ten Trappen/Paardenwater. Dankzij
twee natuurbehoudspioniers werd dit
IJse
stukje van de IJsevallei gevrijwaard
Ten Trappen
IJse
Laanvallei
van een complete vernietiging door
Visiegebieden:
ANB
Sloesveld
de aanleg van een autosnelwegafrit
Natuurpunt
zodat het gebied ook nu nog een
In beheer bij VHM
Corridors:
ononderbroken groenblauw lint vormt in
Groenblauwe verbinding
Maleizenveld
het landschap.
Reutenbeek
Groene vingers
Bovendien ijveren wij heel hard voor het
openhouden van de open ruimte aan de
Sloesveldlaan en de Koedaalstraat. Deze
groene vingers, die dwars op de IJsevallei lopen, vormen net ten
plaatsen is dit ofwel reeds het geval, ofwel is het simpelweg niet
westen van ons natuurgebied een groene corridor die de vallei in
meer mogelijk. Nochtans is hermeandering een belangrijke stap
het noorden verbindt met het Zoniënwoud en in het zuiden met de
in het verbeteren van de waterkwaliteit, het optrekken van de
open ruimte van het plateau van Maleizen.
biodiversiteit en het verhogen van het waterbufferend vermogen
van een rivier. Ook hier namen we de voortrekkersrol dus weer op
ons.
Overijse
Ook stroomafwaarts, in Overijse, beheren wij een natuurgebied
Nog in Overijse, aan de Reutenbeek, zorgen we voor de
langs de IJse, de IJsebroeken. In werkelijkheid betreft het een oude
opwaardering van een kleine maar landschappelijk waardevolle
vallei met onder andere de uitbouw van een heus vlinderbos. Dit
visvijver die oorspronkelijk werd aangekocht met de bedoeling om
de vijver leeg te laten en de rechtgetrokken IJse er terug opnieuw
kleine natuurgebiedje vormt, via de open ruimte van Maleizenveld
haar natuurlijke, meanderende loop te geven. Niettegenstaande
en de groene vinger Sloesveld, de aaneenschakeling van
de aanvankelijke interesse van het provinciale niveau voor dit plan,
natuurgebied Ten Trappen/Paardenwater met de natuurgebieden
kwam dit nooit ten uitvoer.
van de Laanvallei, in beheer bij het ANB.
Maar kijk, de geesten lijken gerijpt te zijn, want vandaag duikt
Verder wordt er samen met andere actoren gewerkt aan
dit idee opnieuw op in het landinrichtingsplan voor de IJsevallei.
het uitbreiden van het draagvlak voor, de kennis over en de
Dit stukje IJse blijkt de laatste mogelijkheid te zijn om deze
ontsnippering van de leefgebieden van twee hier nog voorkomende
rivier opnieuw haar natuurlijke karakter te geven. Op de andere
zeldzaamheden, nl. het vliegend hert en de vroedmeesterpad.
Ten Trappen, Hoeilaart

Reutenbeek, Overijse. Foto’s FB Natuurpunt Druivenstreek
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Nieuws uit Midden-Brabant
Vlinderbos (Overijse) maakt reputatie waar
Aan de Reutenbeek in Overijse beheert Natuurpunt Druivenstreek reeds
een paar jaren enkele waardevolle bospercelen. Het lokale beheerteam
werkt er onder andere aan de uitbouw van een heus vlinderbos. En dat
deze omgeving zich daartoe uitstekend leent, wordt ondersteund door
de eerste vlinderinventarisatie die er op zondag 1 juli ll. werd gehouden:
er konden verschillende voor het gebied nog niet gekende soorten aan
de lijst worden toegevoegd. Daaronder ook de zeldzame Iepenpage.

Werkdag Natuurpunt Druivenstreek in Twaalf Apostelenbos in
Tervuren. Foto FB Natuurpunt Druivenstreek

en Tervuren,
In Tervuren heb je de Voer die in het Zoniënwoud ontspringt.
Net nadat ze het Park van Tervuren heeft verlaten, stroomt de
Voer door ons natuurgebied Twaalf Apostelenbos. Langs beide
valleiflanken borrelt kwelwater op dat zich een weg baant naar de
Voer. Ook hier werken we aan een mozaïek van elzenbroekbossen,
bloemen- en insectenrijke hooilanden en poelen. Op lange termijn
willen we de Voer de kans geven om langs de zuidflank opnieuw
te overstromen om de broekbossen uit te breiden en meer
waterberging te creëren. De eerste stap daartoe, het voorleggen
van deze mogelijkheid bij de bevoegde instanties, is ondertussen
gezet.

langs Huldenberg
Cruciaal in onze visie is het ‘Plateau van Duisburg’. Een
natuurgebied dat eigenlijk een uitgebreide cluster is van de
reeds bestaande gebieden Oude Trambedding en Zandgroeve
Ganzemans. Het is het ontbrekende puzzelstukje dat door het
creëren van groene corridors doorheen het landbouwplateau
tussen Vossem, Duisburg en Loonbeek-Neerijse de Voervallei
wil verbinden met de IJsevallei. Bovendien is het hart van dit
groene netwerk het kerngebied van de vroedmeesterpad. In onze
zandgroeve werken we dan ook hard aan het voortbestaan van dit
bedreigde amfibie.

tot aan het Meerdaalwoud in Leuven
Het Plateau van Duisburg sluit aan op de Dode Bemde, in beheer
bij de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (V HM). Via
de ANB-domeinen in de groene Dijle- en Laanvallei komen we dan
uiteindelijk aan in het Meerdaalwoud.
Onze natuurgebieden mogen dan klein zijn, het zijn stuk voor
stuk parels in een belangrijke ketting die het Zoniënwoud
opnieuw verbindt met het Meerdaalwoud. Samen met de Dode
Bemde vormen wij de spie tussen de as Brussel-Leuven en de
taalgrens. Wij zijn het gebied waar het water uit het Zoniënwoud
ontspringt en zich langs steile valleiflanken een weg baant richting
Meerdaalwoud. Wij maken werk van een robuust groenblauw
netwerk waarlangs plant en dier opnieuw tussen deze oude
boscomplexen kan migreren. Wij zijn het land waar beide wouden,
restanten van het eens zo machtige Kolenwoud, opnieuw met
elkaar verstrengeld raken.

Wij zijn… ’t land tussen ZON en MEER! Zonder meer.
Moet er nog visie zijn?
Wie nog meer wil weten over onze visie m.b.t. het lokale
vlak kan ons verkiezingsmemorandum lezen op
www.natuurpunt.be/Druivenstreek.
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Iepenpage. Foto Vilda, Jeroen Mentens
Het begon meteen sterk: de inventarisatie was nog maar net gestart
en er werd een iepenpage gespot. Al snel bleek het zelfs om een
tiental individuen te gaan, een uitzonderlijke situatie. We vermoedden

Druivenstreek 2025:
Wat brengt de toekomst?
Zaterdag 8 september 2018

Naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen
organiseert Natuurpunt Druivenstreek de infoavond
‘Druivenstreek 2025: Wat brengt de toekomst?’.
Een nieuwe legislatuur op gemeentelijk vlak,
klimaatverandering en betonstop zijn uitdagingen die ons de
komende jaren te wachten staan. Wij lichten alvast een tipje
van de sluier met een boeiend en samenhangend programma!
Een interessante avond voor wie in oktober op een
geïnformeerde wijze aan zijn/haar burgerplicht wil voldoen
en met kennis van zaken het toekomstige beleid in onze
druivengemeenten richting wil geven!
Programma
20u00: Hoe groen zijn onze politieke partijen?
Voorstelling resultaten verkiezingsmemorandum
20u15: Klimaatverandering voor Dummies door Elsie Premereur (klimaatgids)
21u15: Pauze
22u00: Plannen voor Plaats
Film over de ‘betonstop’ door Nic Baltazar
22u50: De betonstop: hoe goed scoren onze druivengemeenten? De feiten en cijfers op een rij
Plaats: GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39 te Hoeilaart
Toegang: gratis
Info: www.natuurpunt.be/Druivenstreek

al dat het natuurgebied geschikt was voor deze zeldzaamheid, maar dat
de aanwezigheid ervan zo snel en zo massaal zou worden aangetoond,
durfden we niet hopen. Deze opsteker voor het gebied en het team
onderstreept dat de doordachte keuzes die werden gemaakt de juiste
zijn!
Ook andere zeldzaamheden aanwezig
Aan het eind van de inventarisatie werden ook nog meerdere
exemplaren van het kaasjeskruiddikkopje en bruin blauwtje gevonden.
Beide soorten kwamen tot een tiental jaar geleden zelfs nog niet voor in
de streek en zijn nog steeds vrij schaars. En ook de tweede waarneming
van een koninginnenpage op één maand tijd doet vermoeden dat de
zuidelijk georiënteerde helling een vaste stek vormt voor deze elegante
vlinder.
Maar daar bleef het niet bij. Slechts enkele dagen na de inventarisatie
kregen we bericht dat in het gebied de grote weerschijnvlinder
was gevonden. Dat is één van de doelsoorten waar het beheer zich
op toespitst. Gesterkt door de aanwezigheid van deze topsoort,
loofde Natuurpunt Druivenstreek een vlindergids uit voor de eerste
gevalideerde waarneming op waarnemingen.be van die andere
doelsoort, de Spaanse vlag.
Deze dagactieve nachtvlinder werd immers reeds een 2-tal jaren geleden
vlakbij waargenomen en is heel wat minder veeleisend. Als de grote
weerschijnvlinder al in de Reutenbeek aanwezig is, dan ook de Spaanse
vlag. Desondanks werd deze laatste er nog niet gezien. Maar reeds de
dag na de oproep kwam een waarneming binnen van Spaanse vlag net
buiten de grens van het zoekgebied. Op ’t moment van schrijven staat de
wedstrijd nog open, maar dat de beloofde vlindergids kortelings de deur
uit gaat, staat buiten kijf.

Grote weerschijnvlinder. Foto Maxime Fajgenblat
Dat een andere iconische en zeldzame page, de sleedoornpage, nog niet
werd gezien ondanks het feit dat we 100% zeker zijn dat deze soort in
het gebied reeds aanwezig is, is niet zo verwonderlijk. Begin juli trekken
de rupsen van de sleedoornpage zich terug in de strooisellaag om daar
te verpoppen. Pas vanaf half augustus komen uit die poppen prachtige
volwassen vlindertjes te voorschijn. Om ook die latere vlindersoorten te
kunnen oplijsten, wordt er in augustus een tweede vlinderinventarisatie
gehouden. Ongetwijfeld worden er dan nog heel wat nieuwe soorten aan
de lijst toegevoegd.
Het beheerteam blijft zich intussen verder inzetten om het biotoop
geschikt te maken voor andere vlindersoorten die er, mits de juiste
maatregelen, een thuis zouden kunnen vinden, zoals de bijzondere kleine
ijsvogelvlinder. Op die manier ontstaat in de Druivenstreek een heus
vlinderbos waar iedereen kan komen genieten van een uitzonderlijke
rijkdom aan vlinderpracht!

Natuurpunt verwerft domein Vogelzang in
Kampenhout
Goed nieuws voor de natuur in de Groene Vallei. Met de aankoop
van het domein Vogelzang realiseert Natuurpunt een uitbreiding
van het natuurgebied Weisetterbos met om en bij de 7 ha. Het
natuurgebied groeit door de aankoop aan tot een robuuste groene
zone van ruim 40 ha.
Het domein ligt pal aan het drukke verkeersknooppunt aan
Kampenhout-Sas en het kanaal Leuven-Dijle.
Domein Vogelzang is een prachtig gebied, met drie mooie
vijvers, oud Ferrarisbos en orchideeënrijk grasland. Er leven heel
veel verschillende diersoorten zoals ree, vos, hazelworm, grote
weerschijnvlinder, zwarte specht, dodaars, kuifeend, grote gele
kwikstaart, ijsvogel, aalscholver en meerkoet. Tevens huisvest het
gebied een grote reigerkolonie.

Trambedding
In het gebied ligt ook de oude trambedding van de tramlijn BrusselHaacht die in 1960 werd stopgezet.

Help mee deze grote aankoop van Domein Vogelzang te
realiseren!
Natuurpunt Kampenhout rekent op jouw steun om dit mogelijk
te maken en de restfinanciering op te brengen.
Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909
GoN uitbreiding natuur Kampenhout.
Voor giften vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest.

IJsvogel. Foto Eric Malfait
De oude trambedding is nu een verhoogde aarden wal. Van
daaruit lag er vroeger een brug over het Kanaal Leuven-Dijle. Op
termijn kan de aarden wal een geschikte broedplaats worden voor
oeverzwaluwen.

Atomium
Volgens de vorige eigenaar werd de uitgegraven grond van
de vijvers gebruikt voor de funderingen bij de bouw van het
Atominium in 1958, het jaar van de expo.
De grote vijver had vroeger betonnen oeverranden. Het Regionaal
Landschap Dijleland herprofileerde enkele jaren geleden de vijvers
waardoor er nu een prachtige oevervegetatie aanwezig is.

Groene corridor
De aankoop kadert in de realisatie van een nieuwe groene corridor
tussen het Weisetterbos en het Silsombos en de Molenbeekvallei.
Stefan Vandevenne
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