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Walk for Nature 2022 Houwaart: een evenement om nooit te vergeten. 

Uitbouw Hagelands Bos en oog voor watersystemen.

-- Een druk bijgewoond symposium, waar we stoelen moesten bijplaatsen tot 110 deelnemers waaronder 2 burgemeesters, 2 Vlaamse 
volksvertegenwoordigers, 1 gedeputeerde, schepenen en provincieraadsleden en vertegenwoordigers van vele Natuurpunt-afdelingen. 
Foto Kris Van Parijs

-- Tom Defillet in actie tijdens het symposium. De erfgoedwaarde 
van de Houwaartse berg uitgebeeld met een demonstratie van 
het gebruik van de kantbijl. Foto Kris Van Parijs

-- Eric Van Beek gaf niet alleen een mini-cursus ecologisch 
bosbeheer maar hield als pionier vooral een pleidooi voor de 
verdere uitbouw van het Hagelands Bos. Foto Kris Van Parijs

-- Kevin Feytons: het Hageland heeft niet alleen een 
adembenemend landschap maar ook een schat aan biodiversiteit 
en bijzondere soorten. Dankzij de inzet van Natuurpunt worden 
deze zeldzaamheden gekoesterd. Daarenboven wordt nu al 
gewerkt aan de Walk for Nature 2023 op 4 Juni 2023 in de 
Hagelandse Vallei in Holsbeek. Foto Kris Van Parijs
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-- Op de eerste rij Gwendolyn Rutten, burgemeester van Aarschot en Vlaams Parlementslid, die we niet meer moeten overtuigen van het 
belang van het project Hagelands Bos, ook als gebied voor waterretentie dat bij hoge neerslag een extra beveiliging tegen wateroverlast 
in Aarschot betekent. Foto Kris Van Parijs

-- Vera Reusens (voorzitter NP Tielt-Winge) en Eric Van Beek 
(voorzitter NP Aarschot), peter en meter van het project 
Hagelands bos, ondertekenen de doopakte om samen met het 
Agentschap Natuur en Bos het Tienbunderbos, de Houwaartse 
Berg (beide NP) en het Mostingbos (ANB) samen  één naam en 
één merk te geven: het Hagelands bos. Ook Frank Saey, regio-
beheerder van ANB ondertekent de doopakte. Nu reeds is hier 
ca. 200 ha gerealiseerd van een project van ca. 400 ha. Het 
Hagelands bos is een schatkamer van biodiversiteit en een bron 
van natuurbeleving, en levert ook een belangrijke bijdrage aan 
waterretentie bij piekneerslag en de bescherming van Rillaar en 
Aarschot. 
Dank aan Eric en Vera en aan heel het beheerteam en de 
afdelingen NP Tielt-Winge en NP Aarschot voor de inzet. Deze 
inzet heeft het verschil gemaakt voor dit project. Hopelijk heeft 
de Walk ook veel mensen wakker geschud om nieuwe kansen en 
opportuniteiten aan te brengen voor de verdere uitbouw van het 
Hagelands Bos. Foto Kris Van Parijs

-- Hugo Abt, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant, hield een 
pleidooi voor een integrale aanpak van onze riviersystemen en 
valleien. Ei zo na waren ook Aarschot en Diest slachtoffer geweest 
van de waterbom van 14 juli 2021. Alle wachtbekkens waren voor 
130% gevuld… Willen we zo’n catastrofe vermijden, hebben we 
nood aan een andere en integrale aanpak van de riviersystemen, 
die verder reikt dan een wachtbekken hier en een dijkje daar.  
Zulke integrale aanpak vereist onderstaande drie-eenheid van 
maatregelen die iedere beleidsmaker in zijn hoofd zou moeten 
hebben: 
-- 1. Valleien in hun totaliteit van bron tot monding en over 
ganse lengte en breedte moeten hun rol voor waterberging 
kunnen vervullen en dit zonder compartimentering en zonder 
stapeling in de schaarse natuurgebieden. Dat houdt in zoveel 
mogelijk stroomopwaarts bergen. Dit veronderstelt een radicale 
omkering van het denken van Wateringen en waterbeheerders 
die water snel/snel afvoeren en hierdoor juist de problemen 
stroomafwaarts creëren. Waterberging bij piekneerslag in 
functionerende valleisystemen en bestrijding van droogte door 
water ophouden gaan hand in hand.
-- 2. Rivieren kunnen maar functioneren als de sedimentafvloeiing 
van gemiddeld meer dan 20 ton/ha leemsediment per jaar 
tegengegaan wordt door een echt anti-erosiebeleid op de 
landbouwplateaus.  De verplichte erosiemaatregelen moeten 
daarom ook gelden in de gele en oranje erosiegevoelige 

gebieden en niet enkel in de rode en paarse gebieden.  Er moet 
gekozen worden voor een groenblauwe dooradering met brede 
buffers en struweelstroken door het agrarisch landschap en de 
instandhouding van venen en moerassen. 
-- 3. Binnen de steden en dorpen moet aan waterretentie en 
-berging gedaan wordt met projecten water in stad en dorp, die 
tevens goed zijn om hitte-eilanden te voorkomen. Terzelfdertijd 
moet een drastisch onthardingsbeleid gevoerd worden.  
Foto Kris Van Parijs
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-- Frank Saey van ANB, Vlaams volksvertegenwoordigers Bruno Tobback en Gwendolyn Rutten, gedeputeerde van Milieu Bart Nevens, 
burgemeester Rudi Beeken en schepenen van Holsbeek en Tielt-Winge bij deze ondertekening van naamgeving en samenwerking. Ze 
poseren ook voor de posters ‘Valleien van Winge en Motte voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit’. Aan de gezagsdragers: we 
rekenen op jullie begrip en steun bij de uitbouw van dit prachtige project Hagelands Bos en voor een meer integraal waterbeheer. Er was 
een goede discussie over de grond van de zaak tijdens de receptie. We kijken hoopvol uit naar verdere samenwerking.  
Foto Kris Van Parijs

-- Houwaartse Berg als kader voor de Walk for Nature 2022: een adembenemend landschap. Een bezoek zeker waard, maar ook inzet 
voor behoud waard. Foto’s Kris Van Parijs
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-- Natuurpunt Begijnendijk zorgde voor een kinderactiviteit met 
bushcraft: zeer gesmaakt door de kinderen.  
Foto boven links NP Begijnendijk, foto boven rechts Sabine Uhlig
-- Eric Van De Plas geeft bij één van de landschapsposten uitleg 
over het vroeger gebruik op de Houwaartse berg.  
Foto Kris Van Parijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-- Na de wandelingen een gezellige drukte en een ontmoeting met 
veel Natuurpunters en vele gezinnen met kinderen. Foto NPOB


