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Velpe-Mene

Beheerde natuurgebieden Hoegaarden 
hotspot voor bijen en zeldzame blauwtjes

Zaterdag 17 april werd door vrijwilligers van de bijenwerkgroep van 
Natuurpunt de tweekleurige slakkenhuisbij waargenomen in het 
Rosdel (zie N&L22,1, p.28). 

Orchideeënwandeling Snoekengracht

Conservators in de bloemetjes gezet

Op zaterdag 14 mei konden we eindelijk nog eens de mensen 
gidsen doorheen een Snoekengracht in vol ornaat. Heel wat 
mensen profiteerden van deze kans om onder een stralend 
zonnetje deze topnatuur in Boutersem centrum te verkennen. 
Aangezien de Snoekengracht vorig jaar zijn 45ste kaarsje mocht 
uitblazen, maar we dit jammer genoeg niet konden vieren 
omwille van corona, werden dit jaar ook de oorspronkelijke 
oprichters in de bloemetjes gezet en gehuldigd als 
ereconservator.
Hugo Abts samen met André Roelants sinds 1976 en 
Georges Buelens sinds 1978 waren als conservators elk jaar 
ononderbroken paraat voor de zomerwerkdagen en zoveel meer 
in de Snoekengracht. 
Intussen is de fakkel doorgegeven aan Pieter Van Ormelingen 
en het beheerteam Snoekengracht. Wat niet wegneemt dat 
de anciens nog telkenjare paraat tekenen. Het beheer van de 
Snoekengracht is in goede handen.

De Snoekengracht maakt deel van het afgebakend Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN), is tevens veengebied en bovendien een 
erkend natuurreservaat. Een 5 meter brede betonwegzate hierin 
aanleggen zou onvermijdelijk schade toebrengen aan dit gebied. 
Strikt genomen kan de provincie hier geen vergunning voor krijgen, 
want het gaat om VEN-gebied. Men heeft lang vastgehouden aan 

-- Dwergblauwtje.  
Foto Pieter-Jan Alles

-- Klaverblauwtje.  
Foto waarnemingen.be

Maar ook voor andere soorten zijn de beheerde natuurgebieden 
Rosdel en Mene-Jordaan een hotspot. Er is hier ondertussen 
een mooie populatie van de vlindertjes dwergblauwtje en 
klaverblauwtje. Dit zijn soorten die tot voor kort niet in 
Vlaanderen voorkwamen en hier gebruik maken van de beheerde 
kalkgraslanden.

-- De conservators van de Snoekengracht: v.l.n.r. André 
Roelants, Georges Buelens, Pieter Van Ormelingen en Hugo 
Abts. Zoals Het Nieuwsblad van 16 mei het treffend omschreef: 
“Ze maakten van de Snoekengracht een ware bloemenpracht, 
nu worden ze zelf in de bloemetjes gezet.” Foto Tim Verhaegen

Fietssnelweg riskeert natuurgebied Snoekengracht te verminken

Natuurpunt Velpe-Mene protesteert en vraagt andere route

-- Aanleg fietssnelweg F24. Heeft er iemand nog een 
argument nodig om aan te tonen dat een tracé door het 
VEN- én veengebied, tevens erkend natuurreservaat, 
van de Snoekengracht niet kan? 5 meter brede wegzate 
met zware schade aan VEN-gebied en inklinken veen is 
hierdoor onvermijdelijk en is wettelijk niet vergunbaar. 
Foto Pieter Abts

een fietspad in rechte lijn, terwijl alternatieven mogelijk zijn. Het 
is nu het ogenblik om iedereen wakker te schudden en te doen 
nadenken over een ander tracé. 
Bovendien is er nog een probleem in Kumtich waar het fietspad in 
rechte lijn aan de terrassen van de vroegere spoorwegtunnel zou 
komen. Ook daar moet een alternatief gezocht worden.
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