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Zo waren er uitbreidingen met te bebossen percelen in Tienen, 
Attenrode-Wever, en uitbreiding van natte natuur in de omgeving 
De Zeyp (Tienen), Mene-Jordaan (Menebeekvallei in Oorbeek 
en Willebringen), meerdere percelen Paddepoel/Middenloop 
Velpevallei te Vissenaken/Bunsbeek.

2023 wordt evenwel het uur van de waarheid. Want als alles 
volgens plan verloopt, zal dan 129 ha bijkomende natuur 

Fondsenwerving 2022 Natuurpunt Velpe-Mene. Aankoopproject 3997

Ook binnen Natuurpunt Velpe-Mene konden de natuurgebieden in 2022 uitbreiden door nieuwe aankopen

Hersteld kalkmoeras achter 
het kerkhof van Meldert 
in het reservaat Mene-
Jordaan. Volgend jaar na 
de oogst zal dit complex 
uitbreiden zodat het een 
nog meer robuust en 
biodivers geheel vormt.

Natuurbeheer loont en 
geeft biodiversiteit. Hier 
natuurontwikkeling in 
de Vroente, deel van het 
reservaat Mene-Jordaan. 
In de loop van 2023 zal het 
beheerd gebied zeer sterk 
uitbreiden met ontbrekende 
delen van de vallei en de 
aansluitende kalkontsluiting 
van het Pertseveld, waar 
topnatuur zoals in Rosdel of 
de orchideeënrijke percelen 
van Mene-Jordaan kan 
ontwikkeld worden.

gerealiseerd worden in de ruilverkaveling Willebringen door 
uitbreiding van de bestaande natuurgebieden: Aardgat, Zegelberg-
Wijttebroek-Menevallei, Mene-Jordaan met o.m Pertseveld 
en omgeving Willebringenbos, Meldertbos met Habitatgebied 
Keulen en bronnen Menebeek, Hazenberg-Velpevallei-
Molensteen, Snoekengracht-Vondelbeek-Kop van Kautemveld en 
Terrassenlandschap Kumtich. 

Hier enkele beelden van de natuurgebieden in kwestie…

Daarvoor hebben we jullie steun nodig: giften 
met fiscale aftrekbaarheid kan je storten op 
rek BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding ‘project 
3997 Velpe-Mene’.
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We verwachten jullie in groten getale. De hele ploeg vrijwilligers 
van Natuurpunt Velpe-Mene staat paraat om jullie te verwelkomen. 
Op deze manier steun je de aankoop van natuurgebieden binnen 
onze afdeling. 

Aankopen van natuurgebieden is de enige zekere manier om 
natuur veilig te stellen. Koken kost geld en onze afdeling moet bij 
elke aankoop zorgen voor een aanzienlijke restfinanciering. De 
opbrengst van onze afdelingsspaghetti gaat dan ook integraal naar 
de aankoop van natuurgebieden in de streek. 

Dit jaar zetten we in op de realisatie van de natuurversterking zoals 
voorzien in het goedgekeurde structuurplan van de ruilverkaveling 
Willebringen.

De afdelingsspaghetti is telkenjare een groot succes en een 
familiegebeuren voor alle leeftijden. Heel wat jonge gezinnen met 
kleine kinderen tekenen elk jaar present en laten zien dat onze 
beweging ook de toekomst kan beroeren. Dus alle reden om met 
familie en vrienden erbij te zijn!

26ste Spaghetti-avond Natuurpunt Velpe-Mene
Zaterdag 3 december 2022 vanaf 17u00 tot 20u30

Gemeentelijke feestzaal, Kerkomsesteenweg 40, Boutersem

Wie niet aanwezig kan zijn, kan de aankoop van 
natuurgebieden ook steunen door een storting op rekening 
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen met vermelding ‘project 3997 Velpe-Mene’

Inschrijven: graag via www.velpe-mene.be/spaghetti2022  
of scan deze QR-code

Info: www.velpe-mene.be 
Theo Mardulier,  
theo.mardulier@skynet.be

Aardgat aan de rand 
van de stad Tienen. Nu 
nog een kleine parel van 
enkele percelen met een 
unieke biodiversiteit: 
kalkgraslanden met o.m 
moeraswespenorchis, 
orchideeënrijke 
dottergraslanden. 
Zomer 2023 zal deze 
kleine parel kunnen 
groeien met aanliggende 
hellingbronweiden 
en bovenliggende 
buffergebieden tot een 
meer robuust geheel. Meer 
en betere natuur is een 
werkwoord.

-- Foto’s Jules Robijns
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