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De Grote Getevallei in vol ornaat, een rijke afwisseling van kruidenrijke graslanden, bloeiende haag- en houtkanten en zachte
overgangen naar alluviale bossen. Foto Pieter-Jan Alles

Vlaanderen investeert voor 27 jaar in biodiversiteit en klimaat in de Getevallei
Linter/Zoutleeuw - De Vlaamse regering heeft in het natuurgebied
Grote Getevallei 216 hectare bijkomende natuur erkend. De
erkenning is geldig voor een periode van 27 jaar en ondersteunt
het beheer van deze uitgestrekte riviervallei, die ook dienst doet als
klimaatbuffer. Goed nieuws voor de natuur en het klimaat, én voor
iedereen die van het prachtige natuurgebied wil genieten.

loopkevers zoals graslandschallebijter en typische dagvlinders
zoals het zwartsprietdikkopje en de kleine vuurvlinder gedijen hier
goed. Afgelopen zomer werden zelfs populaties van hooibeestje,
moerassprinkhaan en greppelsprinkhaan ontdekt, en ook
klaverblauwtje, staartblauwtje en zuidelijke oeverlibel maakten
hun opwachting. Door de natuur verder te herstellen, vergroten
hun kansen op een duurzaam voortbestaan.

Sinds 2014 beheert Natuurpunt hier naast eigen percelen, ook 206
hectare eigendommen van de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij
deze erkenning komen er middelen vrij waarmee het gebied
verder ingericht wordt. Zo is er oog voor het herstel van bijzondere
landschappen en de waterhuishouding. Met de hulp van ruigere
riviernatuur in de natte komgronden wordt het water tijdelijk
gebufferd en de grondwaterstanden aangevuld. De droogte van het
afgelopen jaar illustreerde dat dat erg nodig is als gevolg van de
klimaatverandering.

Natuurpunt werkt in de Grote Getevallei nauw samen met lokale
landbouwers. Via zgn. gebruiksovereenkomsten voor maaien en/of
(na-)begrazing wordt zo ongeveer 160 ha in samenspraak met het
beheerteam beheerd. Zo is er op de valleiflanken nog voldoende
ruimte voor kleinschalige ‘boerennatuur’ met soortenrijke
graslanden, typische boerenlandvogels en cultuurhistorische
relicten waaronder kleine landschapselementen als poelen, haagen houtkanten.

Ook de natuur profiteert van deze erkenning. De Grote Getevallei is
één van de laatste toevluchtsoorden voor heel wat koestersoorten
zoals de kamsalamander (lokaal ook bekend als de Getedraak),
grauwe klauwier, waterspitsmuis en weidebeekjuffer. Ook

Ook de verstandhouding met lokale jachtrechthouders zit goed, en
een goede dialoog en afspraken rond faunabeheer staan daarbij
centraal. Daarbij valt meer dan 200 ha vandaag onder een afschotof wildbeheerplan.

Links: Een bijzonder soortenrijk grasland in de Grote Getevallei waar niet alleen zeldzaam geworden kruiden kleurrijk bloeien, maar ook
heel wat zeldzame ongewervelden hun toevlucht vinden. Foto Kevin Lambeets
Rechts: Monitoring van Kamsalamander in de vroege ochtend. Al sinds 2003 volgen vrijwilligers het wel en wee van de Getedraak op de
voet. Foto Willem Van Cauteren
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De uitbreiding verbindt de bestaande natuurgebieden
Doysbroek en Tiens Broek (Linter, Tienen) met Aronst
Hoek (Geetbets), en verzorgen een extra stimulans van
de unieke natuurwaarden in deze ongeschonden en
robuuste riviervallei. De totale oppervlakte beheerd
natuurgebied in de Getevallei van Hoegaarden tot
Geetbets bedraagt vandaag ongeveer 830 hectare.
Je kan deze prachtige valleinatuur bezoeken via het
wandelnetwerk Getevallei, met ondermeer het unieke
Kamsalamanderpad en het Avonturenpad met de
gewaagde Golden Geet-brug in Linter.
Samen met provincie Vlaams-Brabant coördineert
Natuurpunt de beheerwerken. De vrijwilligers van
de Natuurpuntafdelingen van Linter en Zoutleeuw
De avontuurlijke ‘Golden Geet’ die de bezoekers ontmoeten op de vele
beheren samen het natuurgebied Grote Getevallei.
wandelpaden in de Grote Getevallei. Foto Pieter-Jan Alles
Ze krijgen daarbij steun van een professionele
beheerploeg (sociale economie) van Natuurpunt.
Regionaal Landschap Zuid-Hageland en
gemeente Linter verzorgen onderhoud van de
Perscontact
wandelpaden en de vrij toegankelijke zones.
Wim Fourie: verantwoordelijke beheerteam afdeling Linter - 0474 92 44 76
De beheerwerken bouwen verder op het
Nicole Smeyers: verantwoordelijke beheerteam afdeling Zoutleeuw - 0497 43 40 87
natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei
Info
van de provincie Vlaams-Brabant.
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/grote-getevallei
https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner?kaart=getevallei
Kevin Lambeets en Natalie Sterckx
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