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Robuuste natuur in de Getevallei en Aronst Hoek - Zoutleeuw en Geetbets
Project 3999 Gete
robuuste natuurcomplexen goed voor biodiversiteit, voor klimaat
en voor waterbeheer. Complexen met natte graslanden en
veenontwikkeling en dus mogelijkheden voor opslag van CO2.

-- Aronst Hoek, machtig natuurgebied aan de Gete en de
Melsterbeek. Foto Jaak Geebelen
Wat een wonder: de laatste 20 jaar werd in de Getevallei circa
1000 ha beheerde natuurgebieden gerealiseerd met ronkende
namen zoals Aronst Hoek, Bolwerk, Grote Getevallei, Doysbroek,
Wissenbos en Tiensbroek.
We kijken naar de Getevallei als een samenhangend valleisysteem
waar ruimte aan natuur, biodiversiteit en water kan gegeven
worden in de totale vallei van linkervalleiflank tot rechtervalleiflank,
van bovenloop tot benedenloop.
Voor de Getevallei hebben we In de bovenloop kwelgevoelige
natuurtypen met bv. dotter- en orchideeëngraslanden. Meer
stroomafwaarts en in de benedenloop is de vallei breder en zien
we overstromingsgraslanden met een zeer typische soortenrijkdom
en mogelijkheden voor de ontwikkeling van grootschalige en

-- Brede orchis, een soort van beheerde natte graslanden
in de vallei. Foto Jules Robijns

Benedenstrooms is het vooral het project Aronst Hoek (Geetbets
en Zoutleeuw) in de samenvloeiing van Gete en Melsterbeek dat
enorme ontwikkelingskansen voor natte natuur bezit zoals je op
weinig andere plaatsen in Vlaanderen vindt. Aronst Hoek met zijn
natte natuur en de aangrenzende bebossingsprojecten Rummens
bos, Dornbos en Bos van Hoen vormt één van de snelst groeiende
reservatenprojecten in Vlaanderen. Op 20 jaar tijd kon hier van
een lappendeken aan percelen een samenhangend complex van
nu circa 360 ha uitgebouwd worden. En nog dagelijks dienen zich
nieuwe kansen voor uitbreiding en consolidatie aan.
Het is een uniek grootschalig leefgebied zowel voor water- en
moerasvogels als voor levensgemeenschappen van natte en
overstromingsgraslanden met 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. Terwijl
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lokale vrijwilligers die geloven
in hun project. De kansen voor unieke natuur liggen er dagelijks
voor het grijpen. De beperkende factor is vooral het ontbreken
van de nodige restfinanciering. Dat is niet verwonderlijk aangezien
dit gedeelte van de provincie de laagste bevolkingsdichtheid
kent en het verst verwijderd ligt van de economische groeipolen.
Het is daarom niet zo eenvoudig voor de afdelingen Gete-Velpe
en Zoutleeuw om de restfinanciering op te brengen. Door de
enorme groei van het areaal aangekocht natuurgebied staat de
projectrekening van Aronst Hoek en Gete/Zoutleeuw sterk negatief.
En dat is niet verwonderlijk gezien de spectaculaire realisaties
in de voorbije periode. Daarom willen we vanuit Natuurpunt
Oost-Brabant de regionale solidariteit laten spelen en helpen de
restfinanciering voor de aankopen mee op te halen zodat het
aankoopprogramma verder kan gezet worden. In de periode 20192020 werd in Geetbets en Zoutleeuw voor niet minder dan 32 ha
bijkomende gronden aangekocht.

-- Getevallei in de toekomst, een mozaïek van soortenrijke graslanden en van
moerassen en moerasbossen waar natuurlijke processen vrij spel krijgen.
Foto Hugo Abts
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