Velpe-Mene

Uitbreiding natuurgebieden in zicht
Natuurpunt Velpe-Mene volgt van zeer nabij
de ruilverkaveling Willebringen op. In het
ruilverkavelingsplan is 129 ha bijkomende
natuur voorzien. In 2021 zal duidelijk worden of
dit ook in de praktijk zal gerealiseerd worden.
Natuurpunt gaat ervoor. Dit zijn kansen om tot
natuurversterking te komen en orchideeënrijke
gebieden zoals in Rosdel ook hier te creëren.
Kansrijke gebieden daarvoor zijn de Zegelberg
en het aansluitend Wijttebroek te Kumtich en
Oorbeek, het Pertseveld aansluitend op de MeneJordaan te Hoksem, de omgeving van Hazenberg en
Molensteen te Opvelp en de Kop van Kautemveld
aansluitend bij de Snoekengracht.

-- Zegelberg: mooie kalkrijke ontsluitingen
van Gobertange-steen: kansen voor
natuurontwikkeling. Kans om een
nieuw Rosdel te ontwikkelen binnen
ruilverkaveling Willebringen.
Foto NP Velpe-Mene

-- Rosdel 2020 met honderden
ex. hondskruid en vele andere
zeldzame soorten op kalkrijke
hellingen die tot het jaar 2000 nog
akker waren.
Foto NP Velpe-Mene

129 ha bijkomende natuur zal ook een zeer grote
inspanning vragen om de restfinanciering van
deze aankoop te kunnen financieren. Op het
reservatenproject van onze afdeling bij Natuurpunt
Beheer hebben we de laatste jaren door allerlei
De Gobertange-ontsluitingen op de Zegelberg en het Pertseveld hebben dezelfde
fondswervingsacties zoals onze jaarlijkse spaghetti,
potentie. Wil je dit mee mogelijk maken? Doe dan nu een aftrekbare gift (60%
het Hagelands Ontbijt, inkomsten bij activiteiten
aftrekbaar) voor project 3997 van Velpe-Mene.
en giften van leden en vrijwilligers al een zekere
som bijeen gespaard. Maar om deze grote
uitbreiding te kunnen realiseren hebben we voor
bij je belastingen. Je kunt dan ook dit jaar voordeliger dan alle
de restfinanciering een bedrag in de grootteorde
andere jaren een bijdrage doen voor het reservatenproject Velpevan € 500 000 - € 750 000 nodig. Daarmee kan een robuuste
Mene om deze uitbreiding van 129 ha bijkomend natuurgebied
natuurstructuur in de streek tot stand komen, een eldorado voor
mogelijk te maken. Samen met de bijdrage van de kernen hopen
de biodiversiteit maar ook een troef voor de streekbeleving.
via deze oproep toch een 200-tal extra giften en een totaalbedrag
van € 20 000 te kunnen inzamelen.
Door de Corona-perikelen konden dit jaar vele activiteiten niet
doorgaan die normaal het reservatenfonds spijzen. Anderzijds
Giften met verhoogde fiscale aftrekbaarheid kunnen gestort
werd de fiscale aftrekbaarheid van giften voor 2020 uitzonderlijk
worden op rek. BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te
verhoogd van 45% naar 60% ongeacht de belastingschaal. Dat
Mechelen met vermelding ‘Project 3997 Velpe-Mene - Cadeau
betekent: voor elke gift van € 100 die voor het eind van het jaar
NPOB’.
gestort wordt er een bedrag € 60 in vermindering gebracht wordt

Tiens Broek breidt uit met 3ha83a en krijgt hulp van een nieuw beheerteam
In de Getevallei lagen er in het verleden verschillende
veenkernen op plaatsen waar er permanent water
aanwezig was. Het laatste actieve veen was gelegen
in het Wissenbos aan het Tiens Broek. Wissen waren
oude wilgenstoven om manden mee te vlechten. Het
lagere gedeelte van de Wissenbos was lange tijd het
laatste actief veen van de Gete. Door ontwatering is dit
drooggevallen. Met de aankoop van twee natuurpercelen
van samen 3,83 ha groot is er hier een eerste stap gezet
om opnieuw aan te sluiten bij de aloude functies van
de vallei: water bijhouden, ruimte voor biodiversiteit en
stapstenen tussen Tiens broek en het project Grote Gete
te Linter. In samenwerking met een lokale landbouwer is
opnieuw begrazing opgestart met gevlekte Galloways.
Ook deze uitbreiding is een reden om dit najaar het
reservatenproject nr. 3997 van Natuurpunt Velpe-Mene
te steunen.

-- Galloways helpen bij het beheer van het Tiens Broek.
Dit zijn nu de stoere begrazers, in samenwerking met
een lokale landbouwer. Foto Bart Rummens
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