
Afsluiting van de mijlpaalactiviteiten 
op zondag 9 oktober in Aronst Hoek,  

parel van de Getevallei

DEGUSTATIEWANDELING in natuurgebied Aronst Hoek Geetbets

Programma:
10u00 start activiteit, afsluiting omstreeks 17u00 

10u30: wandelgidsen staan klaar om de wandeling van 7 km te begeleiden,  
vertrek aan het onthaal.

11u00: doorlopend korte wandeling met stop aan elk degustatiestandje  
in het natuurgebied, traject 3 km.

Vanaf 11u00: zijn de degustatiestandjes open voor alle individuele bezoekers  
om te proeven van de artisanale streekeigen producten 

14u00:  kinderanimatie met zoektochtje onder begeleiding van gids (duur ± 1u30 ),  
vertrek onthaal

14u00:  wandelgidsen staan klaar om de wandeling van 8 km te begeleiden,  
vertrek onthaal.

Doorlopend degustatie en springkasteel voor de kinderen.
Onthaal: Dorpstraat Geetbets aan de kruising met de Gete
Info: www.natuurpuntoostbrabant.be of  

Marc Op de Weerdt, 011 58 12 01, marc.opdeweerdt@dommel.be

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan stelt Natuurpunt Oost-Brabant een reeks mijlpalen in 
de kijker. Dit zijn gebieden en projecten die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de 
vereniging en waar getoond kan worden hoe Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging 
voor Natuur en Landschap, dat landschap ten goede mee bepaald heeft. Die projecten zijn niet 
alleen mijlpalen voor de geschiedenis van de vereniging maar ook voor de biodiversiteit en vor-
men uitdagingen voor de toekomst. Dat geldt zeker voor Aronst Hoek in de Getevallei.

Aronst Hoek, toren van Hoenst. Foto Jaak Geebelen
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Aronst Hoek in Geetbets samen met Betserbroek is met zijn 225 ha het snelst groeiend reservaat in 
Oost-Brabant. In de Getevallei wordt gewerkt aan een groots natuurcomplex vol afwisseling. Samen 

met Het Vinne, Meertsheuvel en stroomopwaarts Doysbroek, de Getebossen, het Tiens Broek en verder 
de Getebeemden in Hoegaarden is dit een sluitstuk van een verbonden en samenhangend netwerk 
van de gewestgrens met Wallonië tot de monding in Limburg. Een mijlpaal in 40 jaar geschiedenis.

Aronst Hoek. Foto Jaak Geebelen

Mijlpaalactiviteit 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant Mijlpaalactiviteit 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant

Prachtige realisaties in de Getevallei
Door Afdeling Gete-Velpe wordt sinds 2001 met man en macht 
gewerkt aan de uitbouw van het uniek natuurcomplex Aronst 
Hoek te Geetbets. Een gevarieerd valleilandschap met hooilan-
den, natte en overstroombare graasweiden, ruigten, moeras-
sen, populierenaanplantingen en andere bossen. Dit gebied is 
een grootschalig natuurcomplex ingebed in de nog vrij intacte 
Getevallei. Ideaal voor soorten als wulp, watersnip, boomvalk 
enz. maar ook een potentieel broedgebied voor de kwartelko-
ning.

Al van bij het prille begin was het de ambitie van Natuurpunt 
Oost-Brabant om tot een aaneengesloten groot natuur-
complex in de Getevallei te komen. Door een reeks concrete 
realisaties en aankopen van de laatste 15 jaar kon daar een be-
langrijke aanzet toe gegeven worden en staat dit Geteproject 
meer dan ooit op de agenda. Natuurpunt Oost-Brabant ziet het 
als een grote uitdaging om de Getevallei vanaf de taalgrens in 
Hoegaarden, over Tienen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets tot aan 
de monding in Halen als groot natuurcomplex van Europese 

allure te realiseren. De vereniging is er van overtuigd dat een 
dergelijke ontwikkeling van de Getevallei een essentiële en in 
Vlaanderen unieke troef is bij het bouwen aan de toekomstige 
aantrekkelijkheid van deze streek, om er te leven en te werken, 
te investeren en te recreëren.

De Natuurpuntafdelingen Gete-Velpe, Linter en Landen hebben 
hier de laatste jaren stroomafwaarts van Tienen al prachtig 
werk geleverd met de uitbouw van een keten van beheerde 
natuurgebieden waaronder Doysbroek (Linter), Meertsheuvel, 
Bolwerk en Klein Vinne (Zoutleeuw), Betserbroek (Zoutleeuw 
en Geetbets) en Aronst Hoek (Geetbets) en de provincie 
Vlaams- Brabant met het Provinciaal Getebos (Linter) en Het 
Vinne (Zoutleeuw). Dit jaar kon het Doysbroek in Linter sub-
stantieel uitgebreid worden en werd een aanzet gegeven in de 
vallei van de Kleine Gete in Ezemaal.

Binnen Natuurpunt Velpe-Mene zijn de Getebeemden in Hoe-
gaarden inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot natuur-
gebied en is het Tiens Broek een begrip voor iedereen die in de 
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Aronst Hoek. Foto Jules Robijns
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regio naar vogels kijkt. In het Tiens Broek wordt getracht om in 
overleg met de stad Tienen en de Tiense Suikerraffinaderij de 
geplande locatie van het nieuwe spaarbekken te herschikken 
zodat de natuur- en landschappelijke waarde en de mogelijk-
heid voor waterberging in de vallei minder aangetast worden.

GRUP: is het sop de kool nog waard?
Op vrijdag 17 december besliste de Vlaamse regering tot 
voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische 
structuur – regio Haspengouw-Voeren – in de ‘Vallei van de 
Gete, Melsterbeek en Graasbeek van Budingen tot Halen’. 
Dit GRUP bevat een stroomafwaartse deel van de Getevallei 
met o.m. Betserbroek en Aronst Hoek waar Natuurpunt de 
laatste 10 jaar meer dan 220 ha unieke natuur kon verwerven. 
De vaststelling van dit GRUP zou een mooie afsluiting van 
het lustrumjaar vormen. Maar er dreigen wolken boven het 
project. Normaal moest het GRUP goedgekeurd geweest zijn 
in juli, maar door commotie vanuit landbouwhoek - alhoewel 
het vastgestelde plan een consensusvoorstel was - dreigen er 
brokken en stukken af te vallen zodat het de vraag is of met 
alle amputaties het sop de kool nog waard is.

De laatste tien jaar konden hier zonder GRUP in peis en vree 
fantastische natuurgebieden tot stand komen. Nu met de peri-
kelen rond het GRUP dreigt dit moeilijker te worden. Er vallen 
heel wat lessen te trekken. Er is veel heisa om papier en een 
duur kleurtje, wat honderden ambtelijke uren en karrenvrach-
ten vergoedingen met zich mee brengt zonder dat het iets 
concreet verandert op terrein, terwijl voordien zonder moeite 
effectieve natuur en biodiversiteit kon gerealiseerd worden, en 
dit ten bate van iedereen.

Naar een groot natuurcomplex in de Getevallei
In de Getevallei is het laatste decennium al veel in beweging 
gezet gericht op de versterking en erkenning van Getevallei als 
natuurcomplex met naar Vlaamse normen unieke mogelijk-

heden. De komende jaren staat nog veel te gebeuren: bij een 
geïntegreerde benadering van natuurontwikkeling en ruimte 
geven aan de rivier in het kader van natuurlijke waterberging 
kan een grootschalig natuurgebied van Europese allure wor-
den gerealiseerd met een afwisseling van moerasbossen, moe-
rassen, ruigere graslanden en open water, en met een hoge 
natuur- en recreatieve belevingswaarde. Dat laatste doordat 
ook grotere soorten zoals bevers, verschillende reigersoorten 
en andere water- en moerasvogels er volop kansen krijgen. Dit 
moet ook grote kansen bieden voor de economische ontwikke-
ling van de streek, zeker in combinatie met het rijke historische 
erfgoed ervan: het wordt aantrekkelijker er te wonen waar-
door de lokale dienstensector wordt gestimuleerd en allerlei 
recreatieve diensten en streekproducten tot ontwikkeling 
kunnen komen.

Voor de toekomst van de Getevallei komen nu een aantal 
zaken samen die, als de kansen worden gegrepen, tot een 
stroomversnelling kunnen leiden: de bekkenbeheerder die 
in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant binnen een 
integraal kader moet nagaan welke de mogelijkheden zijn voor 
wateropvang, de samenwerking tussen Natuurpunt en water-
bouwkundigen om te kijken hoe wateropvang en natuurlijk-
heid kunnen samengaan, burgemeesters en andere lokale en 
regionale politici die inzien dat ze hun streek kunnen opwaar-
deren door van de Getevallei een natuurlijke as te maken.

Natuurpunt Oost-Brabant ziet het als een topprioriteit voor 
2011 om in samenwerking met alle betrokken afdelingen een 
grondige inventaris te maken van de Getevallei van de gewest-
grens in Hoegaarden tot in Halen en van Ezemaal tot Zout-
leeuw voor de Kleine Gete, alle mogelijkheden die er zijn op te 
lijsten en samen te brengen en nog belangrijker, een ambitieus 
beeld te formuleren van waar we binnen 10 jaar willen staan 
en hoe we dit in de streek met de verschillende gemeentes, de 
provincie, alle maatschappelijke actoren en de Natuurpunt-
afdelingen kunnen aanpakken.

Kom tijdens de mijlpaalactiviteit van 9 oktober kennis maken Aronst Hoek in Geetbets
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De top tien van Aronst Hoek
1. geelgors (foto Freek Verdonckt), 2. aardbeiklaver (foto Jules Robijns), 3. zwanebloem (foto Luc Bijnens),  
4. kamsalamander (foto Vilda Rollin Verlinde), 5. blauwborst (foto Willy Vandersteegen), 6. pijptorkruid (foto foto Jules Robijns),  
7. wulp (foto Marc Van Meeuwen), 8. brede orchis (foto foto Jules Robijns), 9. stijlroos, 10. veldgerst

En deze willen we terug. Tien om te verwachten
1. kwartelkoning (foto Vilda Yves Adams), 2. kruipend moerasscherm (foto Jules Robijns), 3. grutto (foto Marc Van Meeuwen),  
4. woudaap (foto Marc Van Meeuwen), 5. watersnip (foto Marcel Vos), 6. roerdomp (foto Marc Van Meeuwen), 7. paapje (foto Marc 
Van Meeuwen), 8. grauwe klauwier (foto Vilda Yves Adams), 9. porseleinhoen (foto Vilda Yves Adams), 10. vlooienkruid

Aronst Hoek met Betserbroek en de Getevallei zijn een 
topgebied met kansen voor Natura 2000 soorten zoals woudaap, 
porseleinhoen, kruipend moerasscherm. Deze soorten onderlijnen 
het Europees belang van het complex Vinne-Gete aansluitend 
bij het Demersamenvloeiïngsgebied en het Schulensbroek. Dit 
verdient het statuut van Natura 2000 gebied.

Kruipend moerasscherm – habitatrichtlijnsoort die in Vroente 
te Halen voorkomt – zou in Betserbroek tussen de massa pijptor 
kunnen voorkomen. De segeraatweiden zijn één van de beste 
plekken daarvoor in Vlaanderen om er gericht naar te zoeken.

De overige doelsoorten zijn alleszins te verwachten mits vernatting 
en verder herstel van open landschap. De corridorfunctie Schulen-
Vinne zou op termijn in één groot samenhangend geheel als 

Aronsthoek-Betserbroek-Getevallei: Biodiversiteit in de praktijk
10 jaar werken aan biodiversiteit in de praktijk en unieke kansen voor de toekomst,… 

mits voortzetting aankoopbeleid natuurgebieden!

integraal vogelrichtlijngebied moeten fungeren. Daar kan ingezet 
worden op faunadoelen, specifieke stroomdalgraslandvegetaties en 
het herstel van het boccagelandschap.

Door de ploeg van Natuurpunt Gete-Velpe is hier de laatste 10 jaar 
fenomenaal werk geleverd. Enorme kansen voor de toekomst en 
voor uitbreiding van de beheerde gebieden liggen voor het grijpen 
maar dan moet het aankoopbeleid voortgezet kunnen worden 
en zelfs geïntensifieerd. Op het terrein is dit mogelijk: de kansen 
zijn er. Als het Vlaams aankoopbeleid evenwel stokt, worden 
dit gemiste kansen te wijten aan een falend beleid dat schril in 
tegenspraak is met de hoogmissen rond het Internationaal jaar 
voor de biodiversiteit, het Europees actieplan voor de biodiversiteit 
en het hele koesterprogramma.
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