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Koeheidedag

Bertem, zondag 18 september 2022
De Koeheide is een natuurparel op een boogscheut
van Leuven. Historisch is het gebied ontstaan als
gemeenschapsweide waar de plaatselijke bewoners hun
eigen vee konden laten grazen. Doorheen de eeuwen is
zo een lappendeken ontstaan van kleine graasweiden
onderbroken door kleine landschapselementen. Samen met
de hoogteverschillen en de holle wegen zorgt dit voor een
erg gevarieerd en interessant landschap.
Een kleine 20 jaar geleden is Natuurpunt hier begonnen met
het beheren van enkele van die weiden. Het eerste perceel dat
aangepakt werd, is wat we nu ‘de helling’ noemen. Dat perceel
was toen nog een donker bos van Amerikaanse vogelkers. De
eerste stap was dus het rooien van dit bosje en de enkele eiken,
meidoorn en sleedoorn terug vrijzetten en alle kansen geven. Het
resultaat liet niet op zich wachten en kan je nu in al haar pracht
bewonderen. Het is een mooi schraal en open stuk geworden,
waar een enorme variatie aan solitaire bijen hun thuis gevonden
hebben. De begrazing met schapen zorgt er enerzijds voor dat de
Amerikaanse vogelkers bedwongen wordt en anderzijds is zo het
oude landgebruik ook hersteld.
Andere ingrepen waren de aanleg van een boomgaard met oude
fruitsoorten, en de toevoeging van een picknickbank (de grootste in
de wijde omtrek) en een bijenhotel.

In de toekomst hopen we de grauwe klauwier naar ons gebied
te kunnen lokken, en te laten broeden als het even kan.
Deze bijzondere jager staat op de rode lijst van bedreigde en
beschermde diersoorten. We zijn ervan overtuigd dat de Koeheide
alles te bieden heeft wat deze soort nodig heeft. Ze komen
namelijk voor in kleinschalige, zeer gevarieerde landschappen,
zoals hoogvenen en enkele kleinschalige, oude akker- en
weidelandschappen. Dat laatste is exact wat de Koeheide is. Ook
belangrijk is een hoog aanbod aan kleine gewervelde dieren en
aan ongewervelde dieren. Daarvan hebben we toch ook wel een
redelijk uitgebreid aanbod.
Maar kom vooral zelf de troeven van de Koeheide ontdekken op
onze Koeheidedag op 18 september!
Op het programma staan drie gegidste wandelingen, de eerste
vertrekt om 10u30, de andere om 14u00 en om 15u00.
Maar je kan ook op eigen houtje het gebied verkennen aan de
hand van de vernieuwde gebiedsfolder waarin twee wandellussen
uitgestippeld staan. Ook voor (jonge) gezinnen zal er een kortere
wandellus uitgezet worden met leuke doe- en zoekopdrachten op
het parcours.
Behalve wandelingen zullen er workshops doorgaan in de
namiddag en zal er gezellig bijgebabbeld kunnen worden op de wei
bij een hapje en een drankje vergezeld van live muziek.
Kortom, redenen genoeg om eens naar Bertem af te zakken op
zondag 18 september!
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Afspraak: weide van Natuurpunt langs de Bertemse Heideweg,
Bertem
Programma:
• 10u30: Gegidste wandeling 1, duurt ongeveer 1u30
• 11u00: Opening tent met hapjes en drankjes
• 14u00: Gegidste wandeling 2, duurt ongeveer 1u30
• 14u00: Workshop: Veerkracht in de natuur. Tot 15u00
• 15u00: Gegidste wandeling 3, duurt ongeveer 1u30
• 18u00: einde
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