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Nieuws uit Velpe-MeneNieuws uit Velpe-Mene

Al enkele jaren is er een jaarlijkse uitwisseling tijdens een 
beheerweekend tussen vrijwilligers die aan natuurbeheer doen 
met enkele West-Vlaamse afdelingen van Natuurpunt en afdelingen 
van Natagora, de Waalse tegenhanger van Natuurpunt. Recent is 
dit uitgegroeid tot een Intercommunautair Beheersweekend waar 
naast de Vlamingen en Walen ook vrijwilligers van Luxemburg en 
Duitstalig België van resp. Hëllef fir d’Natur en Natagora/BNVS van 
de partij zijn.

Dit jaar zijn ze te gast bij Natuurpunt Velpe-Mene. We ontvangen 
de delegaties in het Natuur.huis De Gors in Vissenaken en 
gaan werken in het natuurreservaat Rosdel te Hoegaarden. De 
doelstelling is een netwerk op te bouwen van vrijwilligers die in 
hun streek werken aan de uitbouw van beheerde natuurgebieden 
en van hun collegae wederzijds willen leren.

Programma
• Vrijdagavond: aankomst vanaf 17u00 in het Natuur.huis 

De Gors in Vissenaken. Er wordt een broodjesmaaltijd 
voorzien. Onderlinge kennismaking van de deelnemers en de 
kennismaking met de gastgezinnen. Kennismaking met Natuur.
huis De Gors. Vanaf 20u30 een presentatie over de streek en de 
beheerde Natuur.gebieden.

• Overnachten: er kan gelogeerd worden in tenten of campers 
op terrein van het Natuur.huis De Gors, en bij gastgezinnen. 
Die zorgen ook voor het ontbijt van hun gasten. Als andere 
uitwijkmogelijkheid kunnen mensen zelf reserveren in 
een B&B in de regio. Adressen zijn op vraag beschikbaar. 
De verplaatsingen vanuit het Natuur.huis De Gors naar de 
gastgezinnen en het Rosdel gebeuren met eigen auto of d.m.v. 
carpooling.

• Zaterdag: 9u30 tot 16u00 beheerswerken in Rosdel. Er wordt 
een picknick ter plaatse voorzien. Er worden 1 à 2 tenten met 
tafeltjes en stoelen opgesteld. Er is ook een persmoment. 
Avondmaal en gezellig samenzijn in De Gors in Vissenaken.

• Zondagvoormiddag: kennismaking met de beheerde natuur.
gebieden in de Velpevallei. Afsluiting om 12u00 in De Gors. We 
voorzien nog soep en brood. Daarna vertrekt iedereen naar huis.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar margriet.vos@gmail.com 
en tezelfdertijd het corresponderend bedrag te storten op rekening 
BE35 0682 1456 5037 van Natuurpunt Bierbeek met vermelding 
‘intercommunautair weekend’.

• Uiterlijk op 8 september worden de inschrijvingen afgesloten.
• Gasten betalen € 45 voor het hele weekend, kinderen tot 12 jaar 

€ 22.
• Deelnemers uit de beheergroepen Velpe-Mene en de Oost-

Brabantse reservatenteams die niet overnachten betalen 
een bijdrage van € 10,00 voor het hele weekend (zonder de 
ontbijten). Wie enkel deelneemt op zaterdag (picknick en 
avondmaal incluis) betaalt € 6,00.

Intercommunautair beheerweekend 
13, 14 en 15 september 2013

Vrijwilligers natuurbeheer Vlaanderen-Wallonië-Duitstalig België en 
Luxemburg te gast bij Natuurpunt Velpe-Mene

Rosdel. Foto Jules Robijns

Natuur.huis De Gors te Vissenaken
Natuurpunt Beheer bouwde samen met de vrijwilligers van Natuurpunt 
Velpe-Mene in Vissenaken aan de rand van het natuurreservaat 
Rozendaalbeekvallei het Natuur.huis De Gors uit. In dit Natuur.huis, dat 
een verhaal vertelt van het engagement van mensen voor een streek, 
worden de deelnemers ontvangen. Het ruime overdekte dakterras biedt 
een	prachtig	uitzicht	over	de	Rozendaalbeekvallei.


