N Zaterdag 16 en zondag 17 november 2013
Dag van de Natuur en koesterbuurfeest

Activiteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, zie p. 26 en 27

Zaterdag 16 november
Diest-Molenstede
Haacht
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tienen-Vissenaken
Bierbeek-Lovenjoel
Boutersem-Vertrijk

Zondag 17 november
Boortmeerbeek
Haacht
Herent
Kortenberg
Leuven
Tremelo
Zaventem

Dag van de Natuur
Foto Natuurpunt

N Zondag 24 november 2013
Aronst Hoek: een groots Natuur.gebied in de potentierijke Getevallei,
vrijwel uniek in Vlaanderen

Aronst Hoek viert zijn recente uitbreiding tot een gebied van 284 ha met het sluitstuk van de Segeraetpercelen.
Bij de eerste natte najaarsperiode strekt zich hier een grote overstroombare vlakte uit met vele soorten eenden,
zilverreigers, watersnippen en geregeld ook wilde zwanen. Kom je zelf vergewissen hoe Natuur.gebieden focusgebieden zijn voor biodiversiteit en koestersoorten en hoe door een goede en doorgedreven Natuurpuntwerking
aan de basis een uniek natuurproject kan uitgebouwd worden.
Maar Aronst Hoek heeft nog meer te vieren. De Galloway-kudde die het begrazingsbeheer in de meest ruige
stukken voor haar rekening neemt, heeft zich ook dit jaar kunnen uitbreiden en op 24 november houden we het
doopfeest voor de pas geboren kalfjes, die we zeker zullen ontmoeten tijdens de wandelingen.
Afspraak: 13u00 ter hoogte van de Melsterbeek op de Kasteellaan van Rummen naar Geetbets. Laarzen zijn
zeker nodig
Rondleidingen: 13u00, 14u30, 15u30 en 16u30
Info: Marc Op de Weerdt, zie ook p. 6-7 van dit tijdschrift

Aronst Hoek.
Foto Marc Op de Weerdt

N Zondag 8 december 2013
Avontuurlijke winterwandeling in de Demerbroeken,
topgebied voor koestersoorten en biodiversiteit

De Zichemse Demerbroeken zijn ontstaan in het stroomgebied van de rivier. Na het terugtrekken van de Diestiaanse zee, zo’n 7 miljoen jaar geleden, kregen rivieren en allerlei beekjes meer vloeigebied en begonnen aan de
afbraak van duinen en zandbanken uit ijzerzandsteen (getuige de Voortberg). In het verleden werd de Demer
op verschillende plaatsen rechtgetrokken ten behoeve van de scheepvaart. De functie van de vallei als overstromingsgebied kwam in het gedrang en ze werd droger. Het gebied werd vooral als hooiland gebruikt en ook
turfstekers deden hun intrede, getuige hiervan de verschillende trilvenen en vennen die nog aanwezig zijn in het
gebied.
Nadat het hooi niet meer belangrijk was, omstreeks 1950, werd de vallei op verschillende plaatsen beplant met
populieren. Ondertussen wordt het landschap, dankzij het beheer, terug omgevormd naar een open vallei met
drogere maar ook hele natte stukken, waar de biodiversiteit terug spectaculair toeneemt.
Afspraak: 13u45, Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152, Zichem
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08 of Marc Mostien, 013 78 21 66

Demerbroeken.
Foto Marc Mostien

N Zondag 22 december 2013
Straffe kostwandeling in Hoegaarden

Wie het jaar goed wil afronden, is present op de Straffe kostwandeling van Natuurpunt Hoegaarden. Straffe kost
is ondertussen een traditie, een topactiviteit vol verrassingen.
Dit jaar verkennen we Overlaar. Overlaar mag dan voor een groot deel ingelijfd zijn bij Tienen, maar wat houdt
ons tegen om er alle hoeken en kanten van te verkennen? Het wordt een tocht vol afwisseling: we wringen ons
in ongekende bochten van de Gete, toucheren bijna 2000 jaar oude Romeinse dakpannen, graven ons een weg
naar de prehistorie, kijken met argusogen naar de ruimtelijke wanorde, genieten van de vergezichten… Onderweg verwent Natuurpunt alle moedigen met een straffe traktatie. Lekker!!
Afspraak: 14u00, Sint-Lambertuskerk van Overlaar op de weg Hoegaarden-Tienen. Het aantal parkeerplaatsen
daar is beperkt! Wie van de buurt is, doet er verstandiger aan met de fiets te komen. Een Mini lijkt ook een goed
idee. Goede stapschoenen en warme kleren zijn aan te raden!
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00, johanviaene@hotmail.com

Straffe kost doorheen de
sneeuw. Foto Joris Thys Van
Den Audenaerde
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N Zondag 2 februari 2014
Wandeling in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot), een uitzonderlijk rijk
Natuur.gebied

Het natuurgebied Vorsdonkbos en Turfputten ligt in de Demervallei. De Demervallei zelf ligt op een grens. De
zandige Zuiderkempen en het leemrijkere Hageland ontmoeten elkaar in de Demervallei. Daarom kan het natuurgebied mee snoepen uit beide ruiven en dat heeft tot een fraaie afwisseling van biotopen geleid: van natte
hooilanden en blauwgraslanden tot zanderige donken met oude bossen en zelfs kleine stukjes heide.
Het Hageland dankt zijn bestaan vooral aan de Diestiaanzee. Toen die zich pakweg 7 miljoen jaar geleden terugtrok uit onze streken, heeft ze een hele reeks ijzerhoudende zandbanken achtergelaten, nu de typische getuigenheuvels van het Hageland. Het is aan deze heuvels dat Vorsdonkbos en Turfputten zijn waterrijkdom te danken
heeft. Het water dat op die heuvels in de bodem dringt, zoekt zijn weg door de ondergrond om veel later aan de
voet van de steile heuvels op te borrelen. Massa’s bijzonder zuiver ‘kwelwater’ komen zo terecht in Vorsdonkbos
en Turfputten, zowat het laagste punt van het hele Hageland.
Vorsdonkbos-Turfputten.
Foto Erwin Rooms
De geschiedenis van dit gebied is echter niet alleen verbonden met die heuvels, maar vooral met de Demer die
ooit haar loop verlegde. Ze sneed zelf een grote rivierbocht of meander middendoor en stroomt
nu bijna twee kilometer meer noordwaarts. In de achtergebleven meander stapelden zich resten op van wateren moerasplanten en vormden een tot 3 meter dikke veenlaag. Een ander resultaat van dat grillig gedrag van de Demer zijn de ‘donken’.
Zand dat door het water elders werd weggeschuurd, vormde hier zandbanken en rivierduinen. Aan die donken heeft het gebied overigens
een stuk van zijn naam te danken. ‘Donk’ is namelijk een zandige en droge opduiking in een moerasgebied. ‘Vors’ staat dan weer voor de
waterminnende kikker en ‘turfputten’ verwijst naar de oude turfwinningen die we vooral in het oosten van het gebied terugvinden.
Ook in de winter is het natuurgebied de moeite waard om eens te gaan wandelen. We bekijken nu meer het landschap en de vogels die er
vertoeven.
Afspraak: 14u00, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang, Gelrode (Aarschot)
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18, erwinrooms@skynet.be

N Zondag 23 februari 2014
Koesterburenwandeling in Vissenaken

Winterwandelen langs enkele Tiense koestersoorten: grauwe en geelgors, eikelmuis en papegaaizwammetje.
Het nieuwe wandelpad doorheen de Rozendaalbeekvallei, dat als koesterburenpad wordt ingekleed, geeft je de
gelegenheid om enkele van onze Tiense koestersoorten te leren kennen. Het natuur.gebied bestaat uit een heel
gevarieerd landschap. Kwelrijke valleien, natte en droge grashellingen, steile bosjes, weidse panorama’s en zeer
intieme hoekjes: aan afwisseling geen gebrek. Vertrekkend aan het insectenhotel op het terras van het
Natuur.huis De Gors daal je af in de vallei: de wasplatenhelling brengt je al meteen bij onze eerste koesterbuur,
het papegaaizwammetje, dat in februari echter niet meer te zien is. Je passeert projectakkertjes ‘Graan voor gorzen’ die de koesterburen geelgors en grauwe gors ten goede komen. Langs houtkanten en boomgaarden hopen
we ooit eikelmuis te verwelkomen.
Je wandelt zonder gids, individueel, in gezinsverband of met vrienden langs het bewegwijzerd koesterburenpad
en enkele landschapsposten verschaffen je hier en daar bijzondere info. Een lang en een kort parcours.
Voor en na je wandeling is er gelegenheid tot hapje en tapje in Natuur.huis De Gors!
Afspraak: vanaf 13u00 tot 18u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Luc Nagels, luc.nagels@natuurpunt.be

Gele wasplaat op de
wasplatenhelling.
Foto Luc Nagels

N Zondag 2 maart 2014
De Laakvallei en haar Natuur.gebieden als bron van (biodivers) leven

Winterwandeling met hartverwarmende drank.
De vallei van de Laak is een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het natuurgebied Laekdal is langs de
Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek
die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot hier opgestuwd
en bewijzen deze gronden hun nut want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, o.a. in de Putten van Fonteyn, werd vroeger
turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat dit een oude meander van de Demer moet geweest zijn.
Natuurpunt ijvert voor een levende Laak. De Grote Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer,
die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo (Ninde) in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 raakte de Grote Laak haar natuurlijke wateraanvoer kwijt. Nu wordt
de beek alleen nog gevoed door afval- en regenwater. Natuurpunt ijvert voor het herstel van de verbinding met
de Demer, zodat de Grote Laak terug watervoerend en dus terug vol leven én aantrekkelijk wordt. Het beheer
van waardevolle Natuur.gebieden zoals het Zegbroek en het Laekdal zorgen voor het behoud van specifieke en
zeldzaam geworden fenomenen zoals trilveen en het herstel van de biodiversiteit die ook de rest van de vallei
ten goede komt.
Afspraak: 14u00, kerk Tremelo, Pater Damiaanplein, Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44
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Laakdal.
Foto Staf De Roover

