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Nieuw Dornbos te Geetbets: 2000 bomen in 
februari en 32 000 bomen in totaal de komende 
2 plantseizoenen

Al eerder presenteerden we de plannen voor een nieuw Dornbos 
op de grens van de provincie Vlaams-Brabant en Limburg. Het 
bos verdween van de kaart in het begin van de industrialisatie en 
smolt als sneeuw voor de zon. Met 17 ha nieuw bos zetten we onze 
schouders onder het ambitieuze maar niet onrealistisch plan om 
tegen 2024 4000 ha nieuw bos in Vlaanderen te creëren.

Het project bestaat uit de aanplant van nieuw bos en tezelfdertijd 
uit het herstel van de beekbegeleidende overstromingsgraslanden 
langs de Grond- en Melsterbeek. 

Op Valentijnsdag 14 februari 2021 starten we met de eerste 
aanplant van 2000 bomen. Deze plantactie is het startschot of 
de eerste stap van de in totaal 32 000 bomen die er de komende 
twee plantseizoenen aangeplant gaan worden.

Start van het project Statige Gete, Cultuurhistorie en 
Natuur 
Aanplant 140 linden

Aansluitend bij het Dornbos maken we ook werk van het cultuur-
historische herstel van de oude dreef naar Kasteel Terlenen. In 
de Getevallei zijn er tal van kasteeldomeinen met oude parkbo-
men. Dreven en bomenrijen vormen een belangrijke verbinding 
voor vleermuizen, die op zoek gaan naar foerageergebieden in de 
vallei of op weg zijn naar hun zomerkolonies in oude parkbomen 
en parkdomeinen. Daarvoor gebruiken ze lijnvormige elemen-
ten. In het project Statige Gete – een project ondersteund door de 

provincie Vlaams-Brabant – willen we de oude dreefstructuur her-
stellen. 140 lindebomen vormen de basis voor de nieuwe dreef 
aansluitend aan het nieuwe Dornbos. 

Dit alles wordt gerealiseerd met de steun van provincie Vlaams-
Brabant, Onroerend Erfgoed, Arboretum Wespelaar en KBC.

Aronst Hoek - Gete en Melsterbeek in Geetbets: 
project 9414

Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan de uitbouw van 
het groot natuurcomplex Aronst Hoek waar sinds de start in 
2001 tot op heden niet minder dan 530 ha natuurgebied kon 
verworven worden. Het is een uniek grootschalig complex van 
natte en overstromingsgraslanden met leefgebied voor water- 
en moerasvogels en zeer typische soorten zoals aardbeiklaver, 
pijptorkruid enz. Het is ook het leefgebied van de wulp: een soort 
die in West-Europees verband een bijzondere aandacht vereist. 

De kansen voor unieke natuur liggen hier voor het grijpen zoals op 
weinig andere plaatsen in Vlaanderen. Dit wordt bewezen door 
de uitbouw van zo’n groot natuurgebied in amper 20 jaar. Maar 
dit gedeelte van de provincie is ook weinig bevolkt waardoor het 
opbrengen van de restfinanciering door Natuurpunt Gete-Velpe 
(Geetbets) niet zo eenvoudig is.

-- Aronst Hoek, langs de 
Melsterbeek met op de 
achtergrond de hoeve 
Segeraet. Een groots 
natuur- en waterrijk 
landschap zoals je er 
nog weinig kan vinden in 
Vlaanderen.  
Foto Ernst Gülcher

Daarom deze oproep voor regionale solidariteit van Oost-Brabant 
om samen dit project te steunen door een storting op rekening 
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer met vermelding 
‘Project 9414 Aronst Hoek - Cadeau NPOB’. Uitzonderlijk fiscale 
aftrekbaarheid tot 60% tot einde van dit jaar.

De kaas- en wijnavond van 21 november van de afdeling Gete-Velpe is 
afgelast omwille van Corona. We doen een speciale oproep aan de 
mensen die ons anders steunden met hun aanwezigheid op deze 
avond om in, zeker in het licht van een 60% fiscale aftrekbaarheid dit 
jaar een bijdrage te storten op project 9414.

Steun project 9414: Aronst Hoek, Dornbos en project Statige Gete
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