
Diest-Bekkevoort durft en doet ook nog

‘Diest durft’	is	de	nieuwe	baseline	van	de	stad	Diest,	maar	
geldt	ook	voor	Natuurpunt	Diest-Bekkevoort,	getuige	de	
activiteiten	die	we	de	afgelopen	weken	organiseerden.	

Het symposium over biodiversiteit en landschap in een 
verander(en)de Demervallei van de Demerwerkgroep
Diest-Bekkevoort mocht gastheer/vrouw zijn van het symposium, 
ongetwijfeld een gedurfde zet (zie p. 10 en 11 van dit tijdschrift). 
In het symposium hebben de verschillende sprekers aangetoond 
dat integraal waterbeheer in de hele Demervallei noodzakelijk 
is om het bijzondere karakter van de vallei te bewaren. Veel 
meer dan nu gebeurt, zal er ingezet moeten worden op het 
vasthouden van water in de ‘haarvaten’ van het rivierensysteem, 
dus bovenstrooms. Ook zullen alle actoren, inclusief landbouw en 
woongebieden, hun bijdrage moeten leveren om de verdroging 
maar ook wateroverlast na stortbuien te voorkomen.
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Hagelandse Heuvelstreek

Op vrijdagavond kwamen al enkele teams toe om te overnachten 
bij het Bezoekerscentrum Webbekomsbroek. Met een vuurkorf 
en een drankje maakten we hun verblijf zo aangenaam mogelijk. 
De volgende ochtend stonden er vlak na 7u00 al teams klaar 
om te vertrekken. Maar ze moesten even wachten tot we alles 
hadden opgezet en de koffie klaar was. Tussen 8u00 en 9u30 
vertrokken alle ingeschreven teams, gesterkt met koffie/thee en 
een koffiekoek. Chapeau voor deze dappere deelnemers die niet 
alleen een fantastische fondsenwerving voor hun natuurgebied 
naar keuze achter de rug hadden, maar tijdens het weekeinde ook 
nog eens ruim 60 kilometer stapten. We hebben de teams dan ook 
enthousiast uitgewuifd. 

Bierproevertjeswandeling
Ook de bierproevertjeswandeling die we organiseerden was een 
gedurfde zet. De inschrijvingen kwamen maar heel langzaam op 

De Sigma-plannen die nu voorliggen gaan nog te veel uit van de 
‘oude’ situatie met een gecompartimenteerde vallei, en maken 
de hele vallei niet robuust genoeg om de problemen van de 
klimaatverandering op te vangen. Als het goed zit, zul je in dit 
tijdschrift hierover de komende tijd nog meer lezen.

Expeditie Natuurpunt
Daarna waren we eind juni vertrekpunt voor Expeditie 
Natuurpunt, meer specifiek voor de wandelroute Zwarte Beek. 

-- Expeditie Natuurpunt: Natuurpunt Diest-Bekkevoort verzorgde het 
vertrek aan het Bezoekerscentrum Webbekomsbroek.  
Foto Saskia van den Berg

-- Bierproevertjeswandeling. Foto Saskia van den Berg

gang maar uiteindelijk werd het een groot succes. Meer dan 80 
deelnemers genoten van de wandeling door Dassenaarde en Groot 
Asdonk en van de voor hen geselecteerde bio-bieren. Natuurlijk 
droeg het prachtige weer op die dag bij aan het succes van de 
wandeling. Opnieuw hebben we inwoners van Diest en omstreken 
laten kennis maken met de natuur in hun buurt. Hopelijk vinden zij 
vanaf nu regelmatig hun weg naar Dassenaarde.

Cursus Dagvlinders
Het weer werkte helaas niet mee op de dag van de excursie van 
de cursus Dagvlinders: het heeft de hele dag gegoten en geen 
vlinder liet zich zien. Maar op 20 augustus deden we een nieuwe 
poging. Om 14u00 verzamelden de cursisten zich op het Speelplein 
in Dassenaarde aan de Asdonkstraat in Molenstede om onder 
leiding van twee plaatselijke vlinderkenners op zoek te gaan naar 
dagvlinders in Dassenaarde. Zo konden we de cursus Dagvlinders in 
stijl afsluiten.
In aanvulling op de cursus Dagvlinders is eind augustus de cursus 
Nachtvlinders van start gegaan in Diest. De excursie daarvan 
vond plaats op de Nacht van de Vleermuis in Diest aan het 
Bezoekerscentrum Webbekomsbroek. 

-- Openingsdia: Welkom in de Demervallei. Foto Kevin Feytons
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