
Dassenaarde: een lappendeken van natuur

Op een steenworp van Diest in de deelgemeente Molenstede 
komen de groene heuvels van het Hageland samen met het 
landschap van de Zuiderkempen. Hier staat de Dassenaardeheuvel 
fier boven de uitlopers van de Vallei van de Drie Beken. Doordat 
Dassenaarde de kenmerken van zowel het Hageland als de 
Kempen in zich verenigt, biedt het natuurgebied een variatie aan 
landschappen aan de bezoeker. 

In de vallei bevinden zich de open weilanden, hier en daar 
omzoomd met een rijtje knotwilgen of onderbroken door een 
wilgenkoepel. Vanaf het bekende Bolhuiskapelletje heeft de 
wandelaar een prachtig uitzicht over de vallei.

Richting de hoger gelegen gebieden tegen de Diestiaanheuvel 
vinden we de bloemrijke hooilanden en op de hoogstgelegen 
delen vinden we de overblijfselen van de naaldbossen die werden 

aangeplant om de mijnen van Limburg van hout te voorzien. In 
de loop van de jaren is het beheerteam van Dassenaarde bezig 
geweest deze monotone dennenplantages om te vormen naar 
meer gevarieerd, open bos afgewisseld met open stukken waar 
heide en bosbes langzaamaan weer terrein winnen. Ook zijn de 
in de ijzerzandsteen bewaard gebleven loopgraven uit de Eerste 
Wereldoorlog weer zichtbaar gemaakt. Veldrus en andere rus-
soorten, de levendbarende hagedis en recentelijk ook de veldkrekel 
profiteren hier mee van. Door het verwijderen van de dennen komt 
er licht en warmte op de heuvelflanken waardoor daar een eigen 
microklimaat ontstaat en de hagedissen zich kunnen koesteren in 
de zon.

Sinds eind 2019 begint aan de andere kant van de Zwarte beek een 
nieuw bos te groeien. Met hulp van vele vrijwilligers werden hier 
vele jonge boompjes in de grond gestoken. In de komende jaren zal 
zich dus een nieuw bos ontwikkelen bestaande uit loofbomen als 
grauwe abeel, zachte els en ratelpopulier.

Steun de uitbouw van Dassenaarde in Diest met een gift

-- Valleilandschap in natuurreservaat Dassenaarde. Foto Geert Broens
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Het zal je niet verbazen maar ook in Diest werd de werking 
van de afdeling door Corona aardig overhoop gegooid. De 
beheerwerkdagen zijn vanaf juni gelukkig wel weer door kunnen 
gaan. Zelfs met wat meer deelnemers dan gemiddeld. De mensen 
waren blij weer met gelijkgestemden in de natuur aan de slag te 
kunnen gaan.

Heel wat geplande activiteiten zijn helaas afgelast. Gelukkig kon 
in september wel de ontmoetingsdag tussen de afdeling Diest en 
de afdeling Tessenderlo doorgaan. Het werd zelfs een ontmoeting 
tussen drie afdelingen aangezien we gingen wandelen in Catselt, 
dat beheerd wordt door de afdeling Scherpenheuvel-Zichem. 
Enkele leden van het beheerteam van Catselt begeleidden deze 
wandeling en konden ons heel wat informatie geven over het 
gebied. Wandelen met mondmasker op is niet ideaal, maar we 
doen alles om de veiligheid te garanderen. En op die manier 
konden we toch heel wat ervaringen uitwisselen en genieten van 
een heerlijke wandeling.

De lezing over het mysterie van de Vogeltrek, door bevlogen 
verteller Koen Leysen kon ook doorgaan. Helaas met minder 
mensen dan normaal. Ruim 25 aanwezigen hebben toch kunnen 
genieten van de verhalen van Koen en zijn heel wat wijzer de zaal 
weer buitengestapt.

Niet alleen in natuurbeelden is Dassenaarde een 
lappendeken. 

Alhoewel er in de loop van 20 jaar heel wat percelen binnen de 
perimeter aangekocht konden worden, zijn er toch nog enkele 
witte vlekken in het gebied. Percelen die nog in privé-eigendom zijn 
en die we graag aan zouden willen kopen om over het hele gebied 
een eenvormig beheer uit te kunnen voeren.

En daarbij hebben we jullie hulp nodig. Want percelen aankopen 
kost geld, en soms veel geld. Het beheerteam van Dassenaarde 
is ervan overtuigd dat Dassenaarde het waard is om verder te 
groeien. Dan kan dit stuk natuur uitgroeien van een stapsteen 
tussen Averbode Bos en Heide en Diest naar een volwaardige 
groene corridor. 

Leefgebieden van planten en dieren worden daardoor groter, maar 
ook de bezoekers profiteren van de mooie wandelroutes die dan 
kunnen ontstaan.

Doe daarom een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 
van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding ‘Project 
3969 Dassenaarde - Cadeau NPOB’. 

Namens de afdeling Diest,  
Saskia van den Berg

Toch went het niet om geen drankje aan te kunnen bieden en na 
een activiteit nog even gezellig na te kunnen praten. Dat is niet 
de manier waarop wij normaal deelnemers aan onze activiteiten 
begroeten. 

Daar staat tegen over dat heel wat nieuwe mensen Dassenaarde 
hebben ontdekt. We konden veel wandelaars en joggers begroeten 
op onze terreinen. Het mooie voorjaar en de droge zomer lokte 
meer mensen dan andere jaren naar Dassenaarde. Het relatief 
kleine gebied is zeer geschikt om een uurtje te wandelen of voor 
een ommetje met de kinderen. Ook in de herfst of in de winter is 
het steeds fijn wandelen in Dassenaarde. 

Als je eens wil deelnemen aan één van onze beheerdagen en je 
uitleven in de natuur stuur dan een mailtje naar Filip Meyermans 
op het mailadres filip.meyermans@skynet.be

We hebben nog een werkdag op zaterdag 14 november en op 
zaterdag 5 december. Steeds in de namiddag. Je bent van harte 
welkom.

Graag tot ziens in Dassenaarde, 
Saskia van den Berg

Natuurpunt Diest in tijden van Corona

-- Wandelen in Dassenaarde.

-- Het beheerteam van Natuurpunt Diest.
-- Geleide coronaproof-wandeling in Catselt samen met afdeling 
Tessenderlo.
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