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Grote zilverreiger. Foto Karel Van Rompaye
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De�uitbouw�van�een�reservaat�is�als�het�in�elkaar�steken�van�een�
enorme�puzzel,�moeilijke�puzzels�met�1000�op�het�eerste�zicht�sterk�
op�elkaar�lijkende�verschillende�stukjes.�Beetje�bij�beetje�passen�de�
vele�kleine�stukjes�in�elkaar�tot�een�geheel�dat�meer�is�dan�de�som�
van�de�delen.�Maar�soms�blijven�er�nog�gaten�die�natuurherstel�op�
ecosysteemniveau�bemoeilijken.�Tot�er�plots�een�groot�puzzelstuk�
kan�gelegd�worden.�Dat�is�nu�gebeurd�in�Aronst�Hoek�(Geetbets).�
Zo�wordt�Aronst�Hoek�van�een�verzameling�percelen�steeds�meer�
een�groots,�samenhangend�en�weerbaar�top�natuurgebied�waar�
ruimte�kan�gegeven�worden�aan�de�rivier�en�het�herstel�van�de�
ecohydrologie.�

20 september 2013 heuglijke dag voor Aronst Hoek
Op�20�september�2013�werd�voor�Aronst�Hoek�een�cruciaal�puz-
zelstuk�gelegd�met�de�aankoop�van�46�ha�aaneengesloten�na-
tuurgebied�van�het�oude�domein�‘Ter�Vreundt’�(omgeving�Sege-
raet).�Inmiddels�werd�een�verbindend�stuk�van�2�ha�hier�nog�aan�
toegevoegd.�Aronst�Hoek�groeit�hierdoor�aan�tot�een�284�ha�groot�
Natuur.gebied.�De�nieuw�verworven�48�ha�bestaan�uit�moeras,�
overstroombare�graslanden,�graasweiden,�bos�en�akker.

Het�Hof�ter�Vreundt�was�een�belangrijke�historische�site�met�een�
donjon�gelegen�langs�de�Melsterbeek.�De�Melsterbeek�is�op�deze�
plaats�een�historisch�vergraven�rivier.�Deze�vergravingen�van�de�
rivieren�waren�nodig�voor�de�bediening�van�de�molens�en�voor�
het�inrichten�van�hooi-�en�graasweiden.�Het�domein�was�lange�tijd�
eigendom�van�het�Oriëntenklooster.�De�donjon�werd�afgebroken�
in�1910.�Bij�Natuurpunt�was�het�gebied�al�langer�bekend�als�de�
Segeraetweide�(genoemd�naar�familie�Zegraedt�die�eigenaar�was)�
omwille�van�zijn�uitzonderlijke�natuurwaarde.

Alhoewel�de�Getevallei�op�vele�plaatsen�sterk�verdroogd�is,�bleef�er�
op�deze�plaats�steeds�een�onontgonnen�moerassig�gebied�over.�Dit�
als�laatste�relict�van�een�natuurtype�dat�vroeger�veel�voorkwam�in�
de�valleien.�In�heel�de�Getevallei�vinden�we�maar�drie�relicten�meer�
terug:�dit�gebied,�De�Kampot�(eveneens�Aronst�Hoek)�en�het� 
Wissebos�grenzend�aan�het�Tiens�Broek.

Aronst Hoek: een grootse ‘nieuwe wildernis’  
in wording vol (biodivers) leven 

De�moerassige�weiden�zijn�een�paradijs�voor�tal�van�dieren�en�plan-
ten.�Volgens�ingewijden�heeft�dit�gebied�zeer�hoge�natuurpoten-
ties.�Hierbij�verwijzen�ze�naar�de�aangrenzende�Limburgse�Vroente�
met�een�populatie�van�kruipend�moerasscherm�als�referentiege-
bied.�Tot�de�jaren�1970�kwam�dit�kruipend�moerasscherm�nog�voor�
in�het�aangekochte�gebied.�Door�een�gepast�beheer�van�deze�goed�
ontwikkelde�gradiëntrijke�zilverschoongraslanden�mag�deze�soort�
terug�verwacht�worden.

FONDSENWERVING 2013 ARONST HOEK
PUZZELSTUK�VAN�48�HA�OVERSTROOMBARE�GRONDEN�INGEVULD:

�ARONSTHOEK�WEERBAARDER�ALS�NATUURGEBIED.�
PUZZEL�MEE�AAN�DE�UITBOUW�VAN�ARONST�HOEK�EN�DOE�EEN�GIFT�VOOR�

PROJECT 9414 ARONST HOEK
Marc Op de Weerdt en Jacques Jacobs, conservators Aronst 
Hoek: “Bij de opstart van het project Aronst Hoek hadden 
we nooit durven dromen dat we door onze inzet zo’n groots 
natuurgebied zouden kunnen realiseren. Dit gebeurde door 
onnoemelijke inspanningen en dank zij de steun van vele 
donateurs. Maar het werk is nog niet af. We willen blijven 
beroep doen op jullie ondersteuning, want het landelijke 
Geetbets heeft deze hulp nodig voor dit uitzonderlijk project. 
Mogen we hier eens te meer op rekenen? Aronst Hoek ver-
dient het.”
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Toekomstbeeld
Voor Aronst Hoek en 
de Getevallei hebben 
we een toekomstbeeld 
van aaneengesloten 
riet en moeraslanden, 
overstromings- en 
soortenrijke graslanden met 
struweel en bosschages, 
natte bloemrijke ruigten 
met waterpartijen en 
moerasbossen. Een 
fors natuurgebied met 
ruimte voor water en 
voor grote grazers. De 
missing link tussen twee 
andere natuurgebieden 
nl. Schulensbroek en Het 
Vinne.

Doelsoorten
Zilverreiger, kwartelkoning, 
kamsalamander, watersnip, 
wulp, roodborsttapuit, 
zwanenbloem, pijptorkruid, 
trosdravik, veldgerst, 
kruipend moerasscherm, 
stijlroos, klapekster, 
matkop, ijsvogel, 
papegaaizwammetje, 
zomertortel, grauwe 
klauwier, spits havikskruid, 
woudaapje, roerdomp, 
waterspitsmuis, waterral, 
wintertaling, zomertaling, 
blauwborst. En waarom 
niet: zwarte ooievaar, bever. 
Topoverwinteringsplaats 
voor soorten als de wilde 
zwaan, kleine zwaan en 
vele andere watervogels.
Recent werd een essentieel 
puzzelstuk verworven. 

Maar de puzzel leggen, 
kost geld, veel geld. We 
rekenen op jou om mee dit 
puzzelstuk in te vullen. 

Uw bijdrage te storten op 
rekening IBAN BE56 2930 
2120 7588 van Natuurpunt 
Beheer, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen, met 
vermelding ‘project 9414 
ARONST HOEK’.

Uitnodiging Aronst Hoek 24 november 2013
Aronst Hoek heeft iets te vieren: de uitbreiding van het reservaat tot gebied van 284 ha met het sluitstuk van de Segeraetpercelen. Kom je 

zelf vergewissen hoe Natuur.gebieden focusgebieden zijn voor biodiversiteit en koestersoorten.
Maar Aronst Hoek heeft nog meer te vieren! We houden ook het doopfeest van de pasgeboren kalfjes van onze Galloway-kudde.
Afspraak: zondag 24 november, 13u00 ter hoogte van de Melsterbeek op de Kasteellaan van Rummen naar Geetbets. Laarzen zijn nodig.
Rondleidingen: 13u00, 14u30, 15u30 en 16u30 
Info: Marc Op de Weerdt, 011 58 12 01 - m.opdeweerdt@gmail.com

Andere�typische�soorten�voor�overstromingsgraslanden�zijn�bv.�polei�en�klein�vlooienkruid.�Nu�komen�
soorten�van�zilverschoongraslanden�als�aardbeiklaver�en�veldgerst�voor.�In�het�Belgische�binnenland�
zijn�dergelijke�vegetaties�vrijwel�beperkt�tot�de�benedenlopen�van�Herk,�Gete�en�Velpe�en�hun�
samenvloeiingsgebied�met�de�Demer�van�Halen�tot�Diest.�Typisch�zijn�ook�de�moerassprinkhaan,�de�
kustsprinkhaan�en�de�gouden�sprinkhaan.�De�wulp�broedt�hier�jaarlijks.�Het�is�het�winters�eldorado�
voor�vogels�als�watersnip,�zilverreiger�en�tal�van�eenden�zoals�smient,�en�overwinterende�wilde�en�
kleine�zwanen.�De�wilde�zwaan�is�een�vogelrichtlijnsoort�met�een�historische�overwinteringsplaats�in�
het�samenvloeiingsgebied�Demer�met�Herk,�en�langs�de�Gete�waar�hij�de�laatste�jaren�overwinterde�
in�de�Getevallei�tussen�Geetbets�en�Halen.�Bovendien�denken�we�dat�dit�één�van�de�topgebieden�
kan�worden�voor�een�mondiaal�kwetsbare�soort�als�de�kwartelkoning.�Dit�is�zeer�relevant�want�tot�
hier�toe�vormden�alleen�de�IJzervallei�en�het�nabijgelegen�Schulensbroek�de�enige�min�of�meer�vaste�
territoria�voor�deze�soort�in�Vlaanderen.�Het�gebied�biedt�ook�potenties�voor�de�porseleinhoen�en�
voor�de�grutto�waarvan�er�een�relictpopulatie�is�in�het�aangrenzende�gebied�van�de�Vroente�te�Halen.

Een beheer voor de toekomst
Naast�het�behoud�van�het�open�karakter�rond�de�Melsterbeek�zetten�we�in�op�het�herstel�van�het�
bocagelandschap.�Daarnaast�zal�er�ook�gewerkt�worden�aan�de�versterking�en�uitbreiding�met�8�ha�
van�de�twee�oudere�boskernen�tussen�het�Warandebos�en�de�Getevallei.�Nieuwe�bossen�worden�
immers�best�aangeplant�of�spontaan�ontwikkeld�in�aansluiting�bij�oudere�bossen.
In�de�vallei�kunnen�we�de�regie�over�de�waterhuishouding�nu�beter�in�de�hand�houden�en�afstemmen�
op�de�meest�kritische�soorten�zoals�de�moerassprinkaan,�de�porseleinhoen,...
Door�het�reliëf�ontstaat�er�afwisseling�van�moerassen�en�natte�graasweiden�met�een�mooie�
overgang�naar�drogere�graslanden.�Doordat�de�nieuwe�percelen�aansluiten�bij�reeds�eerder�
verworven�percelen�is�hier�een�aaneengesloten�gebied�ontstaan,�enkel�doorsneden�door�tal�van�
beken�en�grachten,�waardoor�alle�kansen�aanwezig�zijn�voor�optimale�inrichting�en�herstel�van�de�
ecohydrologische�condities.
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Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant: “Van de realisatie van het puzzelstuk Segeraet 
in het Aronst Hoekproject word ik echt wild van enthousiasme. Hier krijgen we een beeld van de 
Vlaamse nieuwe wildernis met robuuste natuur waarin ruimte is voor de rivier en overstroombare 
graslanden in vele mozaïeken en gradaties. Hier wordt een groots natuurproject gerealiseerd in 
de uiterste oosthoek van de provincie, ver weg van een directe stedelijke omgeving in een puur 
landelijk gebied. Hier worden grenzen overschreden en verlegd vanuit een gedrevenheid voor 
de natuur van morgen. Dit project en dit team verdient regionale ondersteuning. Alhoewel ook 
andere afdelingen nood hebben aan financiële ondersteuning van hun projecten, wil ik toch mee 
de puzzel van Aronst Hoek invullen. Ik hoop dat we met vele puzzelaars zijn. Dat heet regionale 
solidariteit.”

Kwartelkoning. Foto © VildaPhoto Yves Adams
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