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Kom kennismaken met Europese Natuur  
in de Bierbeekse valleien 

Zondag 22 september 2013 doorlopend vanaf 13u30
Landschapscircuits met landschapsposten en kinderzoektocht, nagenieten op het Schotteshof.

De Bierbeekse valleien met Zwartebos, Bierbeekse Vallei Beekstraat, Rottebos en Koebos maken deel uit 
van het Europees Natura 2000-netwerk. Het Natura 2000-netwerk is de ruggengraat van natuurcomplexen 
in Europa. De gebieden werden aangeduid op basis van de leefgebieden van dier- en plantensoorten die op 

Europese schaal het meest bedreigd zijn. De Bierbeekse valleien behoren samen met Meldertbos, de valleien 
van Winge en Motte en de vallei van de Demer tot het Europees Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’. Voor deze 
Habitatgebieden moet Vlaanderen de goede staat van lokale instandhouding garanderen, en daar waar dit niet 

het geval is, het nodige doen door natuurherstel.

Binnen de Bierbeekse valleien heeft Natuurpunt een reeks natuurreservaten in uitbouw, o.m. het 
Zwartebos met de voor Vlaanderen zeer unieke kalkrijke schrale graslanden. Door het goed beheer 
zijn deze optimaal ontwikkeld en een voorbeeld van invulling van een Europees Habitatgebied. 
Daarnaast zijn er ook percelen in beheer in de Bierbeekse Vallei ter hoogte van de Beekstraat 
en de Ruisbroekstraat met natte schraalgraslanden, moerasspirearuigten en elzenbroekbossen 
in ontwikkeling. In het Rottebos werd een vernatting doorgevoerd en kan een mozaïek van 
elzenbroekbossen, riet-, moerasspirea- en zeggenruigten zich ontwikkelen. Ook hier is sinds het 
beheer door Natuurpunt de natuur en de invulling van de Europese Habitats sterk verbeterd. In 
de vallei van de Molenbeek ligt op de grens van Lovenjoel en Pellenberg het door Natuurpunt 
beheerde natuurreservaat Het Koebos. Ook dit is een parel van Europese natuur met mooie 
habitats in een goede staat van instandhouding, bestaande uit natte kalkrijke en soortenrijke 
schraalgraslanden, mooie elzenbroekbossen en eikenbossen.

Voor het Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’ heeft de Europese Commissie een door Natuurpunt 
ingediend LIFE-project goedgekeurd waarbij gedurende een periode van 6 jaar extra middelen 
voorzien worden voor de aankoop, de uitbouw en het herstel van Europese Habitats. Dit geldt dus 
ook voor de Bierbeekse valleien.

 
Op 22 september willen we het grote publiek laten kennismaken met de natuur in de Bierbeekse valleien en de projecten van Natuurpunt. Er wordt een wandelcircuit met landschapsposten opgezet. Er is een zoektocht voor kinderen. De activiteit is doorlopend vanaf 13u30. Er is gelegenheid om bij een drankje rustig na te genieten in het historisch kader van de Schotteshoeve.

Plaats: Schotteshof,  Bergstraat 29, BierbeekInfo: www.velpe-mene.be of  Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be

Het zeldzame goudveil siert de oevers van de Molenbeek over 
tientallen meters in natuur.gebied Koebos. Foto Jules Robijns


