Velpe-Mene
Op de Lokale Algemene Vergadering van Natuurpunt Velpe-Mene
werden volgende prioriteiten voor de werking 2022 vastgesteld.
Hugo Abts
I. Beleidswerking binnen de afdeling

b. Visie Velpevallei en actie hierrond

Voor 2022 zet Natuurpunt Velpe-Mene terug sterk in op
beleidswerking. De volgende actiepunten komen prioritair aan de
orde.

Door het secretariaat van het bekkencomité en het Regionaal
Landschap Zuid-Hageland werd een project ingediend rond
ecologisch herstel in de Velpevallei. Hier zijn heel wat voorstellen
opgenomen die door Natuurpunt Velpe-Mene werden ingebracht.
Na het debacle van het Strategisch Geteproject is er enige scepsis
over de uiteindelijke effectiviteit. Maar we zullen ons niettemin
met alle energie inzetten om alle kansen voor hermeandering en
natuurontwikkeling in de vallei en de hierbij horende secundaire
valleitjes in te vullen.

a. Finalisering natuur en buffers in kader van
ruilverkaveling Willebringen
2022 wordt het jaar van de waarheid voor de realisatie van natuur
en buffers in de ruilverkaveling Willebringen. In 2021 brachten we
nog een uitvoerig advies uit bij het openbaar onderzoek. Dit moet
in 2022 zijn beslag krijgen zodat de nieuwe natuurgebieden in
beheer kunnen genomen worden de zomer van 2023.
Het is duidelijk: we komen op voor 129 ha bijkomende natuur en
60 km brede buffers. Daarvoor gaan we en zullen we alles uit de
kast halen om dit ook te bereiken. De afstand tussen wat voorligt
en de taakstelling in het goedgekeurde plan blijft nog groot.
De te realiseren grote eenheden vlakvormige natuur in
ruilverkaveling Willebringen:
• Bierbeek: Hazenberg - Velpevallei/Verbranden Toren/
Molensteen (deels Neervelp)
• Boutersem: Snoekengracht - Vallei Vondelbeek - Kop
Kautemveld - Boomgaard
• Boutersem en Hoegaarden: Mene-Jordaanvallei Willebringenbos - Pertseveld (Willebringen, Meldert, Hoksem)
• Hoegaarden: Meldertbos - Vallei Molenbeek - Keulen (Meldert)
• Tienen: Zegelberg - Wijttebroek - Menevallei ( Kumtich en
Oorbeek) - Aardgat en Terrassenlandschap (Tienen en Kumtich)

We vertrekken duidelijk van de benadering:
• Waterberging in de vallei kan als dit gebeurt in de hele
ongesegmenteerde vallei, valleibreed en van bovenstrooms
tot benedenstrooms en niet kunstmatig gecompartimenteerd
in de natuurgebieden. Hierin kunnen wel objecten (bebouwing
enz) beschermd en uitgespaard worden tegen overstroming.
• Klimaatbuffering en biodiversiteitsversterking gaan hand
in hand. Kansen voor grootschalige natuurontwikkeling en
ontwikkeling van natte natuur in de vallei moeten verder
ingevuld worden. Geen spelletjes in de marge maar echt
grootschalig natuurherstel en – ontwikkeling.
• Hermeandering i.f.v. wenselijkheden en hydrologische condities
en niet afwenteling op bestaande percelen Natuurpunt of ANB
• Behoud van het valleikarakter en behoud van het blijvend
grasland in de vallei. Duidelijk een halt toeroepen aan
ophogingen en drainages in de vallei. Integendeel het herstel
van de hydrologische uitgangstoestand met vernatting en
opheffing van drainages. Kansen voor natte natuur effectief
realiseren.

-- Vroente met zicht op Pertseveld in Hoksem: kansen in de ruilverkaveling voor topnatuur dankzij een gradiëntovergang van droog
kalkgrasland (Pertseveld) met Gobertange-ontsluitingen naar de kwel- en waterrijke vallei. Foto Hugo Abts
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• Maximale piekberging door
ontharding en buffering binnen
de bebouwde omgeving
• Duidelijke maatregelen op
de landbouwplateaus om de
sedimentafvoer en de erosie
tegen te gaan en sediment op te vangen.
Groenblauwe dooradering van landschap.

c. Verdere opvolging ontwikkeling Sigmaplan Gete
14 juli 2021 met de hoogwaterstanden bij ons en de waterbom in
de Vesdervallei moet een keerpunt vormen voor het waterbeheer
en het omgaan met valleien en rivieren. Maar we stellen vast dat
ondanks grote intentieverklaringen over integraal waterbeheer er
bij de invulling in de praktijk de oude benadering van een dijkje
hier en een dijkje daar met een verkapte wachtbekkenaanpak
nog steeds leeft. We hebben al eerder gewezen op de gemiste
kans bij het strategisch project Gete omdat grootschalige
natuurontwikkeling niet meegenomen werd. Wij van onze kant
zullen zoals in het verleden krachtig blijven doorwerken aan de
uitbouw van een grootschalig natte natuurcomplex in de Getevallei
als hotspot voor biodiversiteit en als klimaatbuffer.

d. Opvolging andere beleidsdossiers: fietspaden, RUP’s,…

II. Uitbouw van natuurgebieden: uitbreiding en
beheer van reservaten
Binnen Natuurpunt Velpe-Mene wordt momenteel 544 ha
natuurgebied beheerd.
Voor 2022 zullen we extra inzetten op:

e. Impulsaankopen natte natuur i.k.v. Blue Deal
Tot november 2022 zijn er extra mogelijkheden via Blue Deal
waarop we als afdeling zullen inspelen. Hier zal een speciale
inspanning geleverd worden om bijkomende gebieden en percelen
natte natuur te verwerven in de periode tot november 2022. Dit
geldt voor de Bierbeekse vallei, Velpevallei, Mene-Jordaan en
Getevallei.

f. Bijdrage aan bosuitbreiding en impuls aan aankopen
bosuitbreiding.

-- Zeeën van marjolein en wilde bijen op gronden in Mene-Jordaan in
natuurontwikkeling. Deze percelen zijn in natuurontwikkeling sinds
de ruilverkaveling Hoegaarden in 2001. Dit is het toekomstbeeld voor
percelen zoals die op de Zegelberg in de ruilverkaveling Willebringen.
Foto Hugo Abts

h. Vorming vrijwilligers rond natuurbeheer: Academie
natuur en landschap NPOB
Excursies binnen de afdeling naar Rosdel (Hoegaarden) en Zwarte
Bos (Bierbeek). Intervisie en kennisuitwisseling tussen beheerders.
In totaal zijn er 5 excursies. Binnen Velpe-Mene wordt er nog een
extra vormingsexcursie aan toegevoegd naar het Aardgat in Tienen.

i. Reservatenwerkgroep
Volgt de reservatenwerking van alle gebieden binnen de afdeling
op: aankoop gebieden, restfinanciering, opmaak beheerplannen
en monitoring, uitvoering beheer en werkdagen vrijwillig
natuurbeheer en de beleidsontwikkelingen die impact hebben op
de natuurgebieden. Deze werkgroep komt tweemaandelijks samen.

j. Fondsenwerving reservatenfonds restfinanciering
aankopen
Binnen de afdeling wordt actief gewerkt rond fondsenwerving voor
de aankoop van de natuurgebieden. Zeker met een sprong van 129
ha bijkomend natuurgebied in het vooruitzicht zal hier extra werk
in gestoken worden met als taakstelling om in de loop van 2022
niet minder dan € 40 000 samen te brengen voor de aankoop van
natuurgebieden.

k. 32 werkdagen vrijwillig natuurbeheer met de
werkdagen in weekend en weekploeg

-- NP Velpe-Mene werkdag Meldertbos: op zoek naar de bronnen
Menebeek. Topgebied met kalktufbronnen. Foto Hugo Abts

Onze afdeling heeft een reeks projecten rond bosuitbreiding lopen
langs de Zeyp (Glabbeek) en Vissenaken. Als afdeling zullen we de
kansen benutten die er zijn vanuit Vlaanderen om tot nieuw bos te
komen.

g. Uitbreiding vlakvormige natuur in ruilverkaveling
We gaan voor de concrete realisatie van 129 ha bijkomende natuur
in de ruilverkaveling Willebringen. Dit zal in belangrijke mate zijn
beslag krijgen in 2022 om de effectieve toebedeling te bekomen in
de zomer van 2023.
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Taartenslag

Vroege Vogelwandeling

Zondag 10 april 2022

Omwille van de coronacrisis spelen we op veilig en vervangen we het traditioneel Hagelands Ontbijt
door een reuze taartenslag ten voordele van de natuurgebieden Paddepoel en Rozendaalbeekvallei.
9 soorten taarten verkrijgbaar: abrikozenkruimeltaart, abrikozentaart, appelkruimeltaart, appeltaart,
kriekenkruimeltaart, kriekentaart, nougatine, pruimentaart en rijsttaart.
Slechts
Info en bestellen (t/m zondag 3 april 2022):
€ 10
www.velpe-mene.be/glabbeek of QR-code
per taart
Afhaalplaatsen:
• 9u00-12u00: PC’ke Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, Bunsbeek
• 13u00-17u00: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Wandeling: 7u00, PC’ke Bunsbeek, Bunsbeekdorp, Bunsbeek
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be
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