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Natuurinrichting in De Paddepoel
In het kader van de ruilverkaveling Vissenaken is er een grote eenheid natuur ontstaan in de Velpevallei ter hoogte van het natuurgebied
de Paddepoel. Dit natuurgebied is op 24 jaar tijd gegroeid van het natuurgebied ter grootte van een postzegel tot een gebied van 70 ha.
De afgelopen jaren zijn er al inrichtingswerken uitgevoerd om de hydrologie te herstellen door de aanleg van een doorstroommoeras.
In de laatste fase van de inrichting is er gewerkt aan de ecologische infrastuctuur van een recent omgevormde maïsakker.
Deze 9 ha grote maïsakker lag als
een enclave in het natuurgebied en
werd aangepakt met het inzaaien van
Italiaans raaigras en een intensief
maaibeheer. Dit beheer is zeer
effectief: de biomassaproductie is op
drie jaar tijd sterk afgenomen.
Het vrijwilligersteam heeft aan
landschapsherstel gedaan door
de aanleg van sleedoorn- en
meidoornstruweel. In september
2013 zijn er door de Vlaamse
landmaatschappij een 10-tal nieuwe
poelen aangelegd. En voorts zullen
zij de oeverwal van een leigracht
verlagen om zo het contact tussen
de beek en de vallei te herstellen
en het risico op wateroverlast
stroomafwaarts te verlagen.
In september 2013 zijn in het natuurreservaat
De Paddepoel 9 nieuwe poelen aangelegd door
de Vlaamse Landmaatschappij. Na een eerder
project van 5 nieuwe poelen, betekent dit
dus opnieuw een belangrijke uitbreiding van
geschikt leefgebied voor amfibieën, libellen en
moerasplanten.
Foto Jorg Lambrechts

Negentiende spaghetti-avond

ten voordele van GeefomNatuur

Velpe-Mene project 3997

Zaterdag 7 december 2013 vanaf 17u00
Gemeentelijke feestzaal, Kerkomsesteenweg 40, Boutersem

Jij komt toch ook?
Dit is de 19e jaarlijkse spaghetti-avond. Telkens een groot succes en groot familiegebeuren voor alle leeftijden.
Heel veel jonge gezinnen met kleine kinderen tekenen elk jaar present en laten zien dat onze beweging ook
de toekomst kan beroeren. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurgebieden in onze streek.
Door de besparingen in de budgetten is de subsidie voor de aankoop van natuurgebieden aanzienlijk teruggevallen en moeten we meer dan ooit beroep doen op de fondsenwerving bij de leden om nog natuurgebieden
te kunnen aankopen.
Wie niet aanwezig kan zijn, kan toch de aankoop van natuurgebieden steunen door een storting op
rekening IBAN BE56 2930 21207588 BIC GEBABEBB van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te Mechelen
vermelding ‘project 3997 Velpe-Mene’

Info: www.velpe-mene.be 
of Esther Buysmans, 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
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De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en kaasbuffet met de uitreiking van de Gouden Gorzen is een
klassieker binnen de kalender van Natuurpunt Velpe-Mene. Het is hét trefmoment voor alle
mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen. Het is de gelegenheid
om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. Op zaterdag 11 januari 2014 wordt
immers voor het 11de jaar na elkaar de Gouden Gorzen uitgereikt. De uitreiking is steeds een
verrassing tot op de avond zelf waar door velen wordt naar uitgekeken. Op dit feestgedeelte
verwachten we allen die van ver of dichtbij betrokken zijn bij de natuur en de Natuurpuntwerking in de streek. Voordien en wel vanaf 18u45 tot 19u50 is er de formele Algemene
Ledenvergadering waar de werking van het voorbije jaar onder de loep wordt genomen en de
prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar samen worden besproken. Niet alleen alle
mensen die meewerken binnen de kernen, de werkgroepen, de reservatenteams en de afdeling
worden verwacht maar ook geïnteresseerde leden die graag inspraak hebben in de werking of
door hun aanwezigheid mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen.
Voor de agenda van de ledenvergadering: zie vanaf medio december www.velpe-mene.be

LEDENONTMOETING en 
UITREIKING GOUDEN GORZEN 2014

Foto Luc Nagels

Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met kaasbuffet

Zaterdag 11 januari 2014 - 18u45-22u00

Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, Meldert
18u45-19u50: jaarlijkse ledenvergadering
20u00: uitreiking Gouden Gorzen gevolgd door receptie en kaasbuffet
• Elk lid van dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek,
Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot
de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de algemene
ledenvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen.
Elk van deze leden kan zich ook kandidaat stellen om verkozen
te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke
kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen zich
melden bij de voorzitter door te mailen naar natuurpunt@velpemene.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming
verkozen.

• Een samenvatting van het
prioriteitenprogramma 2012 en de
meldingsformulieren voor opmerkingen
en voorstellen zullen via de elektronische
Nieuwsbrief Velpe-Mene rondgestuurd
worden. De tekst van de prioriteiten en de
voorbereiding van de vergadering zullen
uiterlijk een week voor de vergadering
consulteerbaar zijn op
www.velpe-mene.be.
www.natuurpuntoostbrabant.be • 23
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Natuurpunt Velpe-Mene organiseert Dag van de Natuur/Koesterbuurfeest
parallel in

• Snoekengracht (Boutersem)
• Salve Mater (Lovenjoel)
• Rozendaalbeekvallei/Natuur.huis De Gors (Vissenaken).

Zaterdagnamiddag 16 november 2013 telkens start om 13u30.

Op drie locaties/gemeenten wordt parallel binnen Natuurpunt Velpe-Mene
op zaterdagnamiddag 16 november vanaf 13u30 een Koesterbuurfeest/
Dag van de Natuur georganiseerd.
In de Snoekengracht in Boutersem en in Salve Mater te Lovenjoel
(Bierbeek) gebeurt dit telkens samen met de plaatselijke scouts.
Ook vanuit het Natuur.huis De Gors in Vissenaken wordt er gewerkt en
gefeest in de Rozendaalbeekvallei.

Foto Luc Mesmans

Inlichtingen: www.velpe-mene.be of natuurpunt@velpe-mene.be
Zie ook p. 26 van dit tijdschrift

Natuur in Bierbeek
Op 19 september werd bij de notaris in Leuven de akte van de
uitbreiding Rottebos in de Bierbeekse vallei, grenzend aan het
bestaand reservaat en aan de uitloper van de Bovenheidebeek met
een oppervlakte van 3 ha 73 a 33 ca ondertekend. Een mooi bronbos waar wel wat herstelwerken nodig zijn en waar in de voorbije
jaren gegraven diepe greppels moeten hersteld worden.
Op 24 juni werd al een ander perceel in Bierbeek aan de Gareelstraat met een oppervlakte van 94 a 50 ca verworven. Dus dit
jaar een mooie uitbreiding in de Bierbeekse valleien. Allemaal in
Life-gebied.
Nu nog een remonte om het BPA De Wip uit het Habitatgebied te
houden, om de Habitatpercelen in Bierbeek Dorp ter hoogte van de
Kalverweg met daslook, goudveil… echt veiliggesteld te zien en om
een doorbraak te realiseren of te forceren zodat op het deel van
het Mevrouwkensveld dat niet voor woningbouw ontwikkeld wordt
en dat grenst aan de Kalverweg bos en natuurgebied ontwikkeld
wordt.
Rottebos. Foto Jules Robijns

www.life-hageland.be
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Gedeputeerde Luc Robijns opent
natuurproject in Rozendaalbeekvallei
De provincie Vlaams-Brabant steunt al jaren bijzondere
leefmilieuprojecten rond biodiversiteit, natuurstudie,
natuurbeheer en openstelling. Op woensdag 11 september
opende gedeputeerde van Leefmilieu Luc Robijns onder grote
belangstelling het natuurproject Rozendaalbeekvallei. Binnen
dit project is het natuurgebied dichter bij het dorp gebracht
door de aanleg van een nieuwe Trage weg. Daarnaast is de
infrastructuur voor de bezoekers verder uitgebreid door de
aanleg van een vlonder en van wandelpaden en de bouw van
een insectenhotel.
Samen met het Natuur.huis De Gors zal deze infrastructuur
worden ingezet voor een nog betere ontvangst van de Tiense
scholen in het kader van het project Educatief Natuurbeheer.
Ook voor 2013-2014 zijn er een 10-tal nieuwe projecten in de
provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd voor uitvoering.

Foto Luc Nagels

Meer natuur in de Velpevallei en VelpeMene: doe een gift GeefomNatuur
In 2013 kon het aantal ha beheerd natuurgebied binnen VelpeMene nog fors uitbreiden in de Velpevallei in het kerngebied van
de wulp (percelen Streekstraat) en kon ook het laatste perceel
aan de ingang van de Snoekengracht (poort van de Snoekengracht aan het Station) na jarenlange inspanning verworven
worden. Elders is de kroniek van de beheerde natuur.gebieden
binnen de afdeling gemaakt en kon een palmares voorgelegd
worden dat iedere liefhebber van biodiversiteit zou doen likkebaarden. Zowel naar voorkomen van biodiversiteit als naar
werking. De uitbouw van de stevige ruggengraat aan beheerde
Natuur.gebieden heeft wel tot gevolg dat onze restfinanciering
fiks in het rood staat en dat er vanuit de afdeling nog een zeer
aanzienlijk bedrag aan restfinanciering moet opgehoest worden.
Het laatste nummer van Natuur en Landschap is traditioneel een
fondsenwervingsnummer. Dit jaar staat het project Aronst Hoek
in de regionale kijker. We zijn solidair met Aronst Hoek en rekenen erop dat ook vanuit Velpe-Mene dit project (project 9414)
mee ondersteund wordt. Hier zijn enorme kansen die, als we ze
nu niet benutten, verloren gaan.
De fondsenwerving voor het eigen project Velpe-Mene (project
3997) om de restfinanciering voor de afdelingsaankopen uit de
rode cijfers te krijgen, loopt ondertussen op volle snelheid verder. Help ons natuurgebieden aan te kopen door een storting te
doen op rekening IBAN BE56 2930 21207588 BIC GEBABEBB van
Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen vermelding
‘project 3997 Velpe-Mene’ of ‘project 9414 Aronst Hoek’. Doe bij
elke gift vanaf € 40 een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus
aankoop natuurgebieden in de streek steunen is
ook minder belastingen betalen!

Foto’s Luc Nagels

Geslaagd intercommunautair
natuurbeheerweekend
Natuurpunt Velpe-Mene was van 13 tot 15 september gastheer
voor vrijwilligers van Natagora, BNVS Oostkantons, Hellif fir Natur/
Natur und Umwelt (Luxemburg) en van Natuurpunt zelf.
Vrijdagavond werden de gasten ontvangen in Natuur.huis De Gors
in Vissenaken dat als uitvalsbasis diende. Zaterdag was er een
fantastische werkdag in Rosdel (Hoegaarden). Amper twee regenvlagen en voor de rest mooi weer en enorm veel werk verzet in de
meest collegiale en vriendschappelijke sfeer: hooien op de percelen
Cauberghbroek, beheer van de ruigtestroken aan de Schoorbroekbeek en van delen van Meiveld/Sparrenveld en de bosranden.
Veel nestjes van dwergmuis gezien. ‘s Avonds hadden we een zeer
gezellige barbecue met een 40-tal deelnemers en werden plannen
gesmeed voor uitwisseling met onze collega’s uit Luxemburg en de
Oostkantons en met het team van Bouvignes.
‘s Zondags was er een excursie naar Paddepoel en Velpevallei.
Dank aan de ploeg die voor het eten en de picknick zorgde, de
tenten opzette, het materiaal aanvoerde en aan de vrijwilligers die
de gasten te logeren legden.
Volgend jaar geven we present bij onze collega’s van de Oostkantons in Sankt-Vith.

Foto’s Marc Op de Weerdt
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