Nieuws uit Zuidoost-Brabant

Afdeling Gete-Velpe (Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw), afdeling Linter, afdeling Landen

Uitnodiging
FOCUSACTIVITEIT - Aronst Hoek

Afspraak: zondag 24 november, 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, 011 58 12 01 - m.opdeweerdt@gmail.com - Lees het artikel op p. 6

Zoutleeuw:
gerooide meidoornhaag

Werken aan natuurwaarden in
erfgoedgebied Bolwerk in Zoutleeuw

In Zoutleeuw heeft een boer met een fruitboomplantage een
meidoornhaag volledig gerooid en ter plaatse verbrand. Nochtans
had het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen) hem alleen gevraagd de struiken tot 50cm onder
de besmetting met perenvuur af te snoeien. Dat is meestal ruim
voldoende om de verspreiding van de infectie een halt toe te roepen. Blijkbaar gaan eigenaars ervan uit dat afzagen gelijkstaat met
rooien en kiezen dus voor de radicale oplossing. Nochtans is rooien
strafbaar zonder vergunning, dus begaat hij een overtreding. De
vergunningsaanvraag kan gebeuren via de gemeente.

Het door Natuurpunt Zoutleeuw beheerde natuurgebiedje (3,3ha)
kreeg de naam Bolwerk omdat het gelegen is bovenop de ondergrondse restanten van de citadel van de stad Zoutleeuw. Door de
gebruikte steen is het wat kalkrijker en dat geeft dan weer interessante kalkflora: knolboterbloem, agrimonie, kleine bevernel enz.
Op de steile randen, de contouren van de vroegere citadel, vinden
we ook de orchideeën onder de paddenstoelen: wasplaten, zoals
de weidewasplaat en het papegaaizwammetje.
Rondom werden inheemse houtkanten geplant, die ondertussen zijn uitgegroeid tot fraaie ‘muren’ rond het gebied, met naast
meidoorn, hondsroos, hazelaar, vlier ook de beklierde heggenroos.
Geelgorzen voelen er zich goed thuis.
Het grasland wordt al enkele jaren extensief begraasd en evolueert
langzaam naar een bloemrijk grasland. De voorbije zomer zat het er
dan ook vol vlinders, sprinkhanen.
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Gemeenten laten vaak na te wijzen op de vergunningsplicht kleine
landschapselementen, moedwillig of uit onverschilligheid/onkunde.
Zo verdwijnen jaarlijks ten onrechte talloze meidoornhagen en
andere kleine landschapselementen in Vlaanderen: volgens de
gegevens van ANB 6564 lopende meter in 2012. Dat is een verdubbeling t.o.v. van de cijfers van 2011! Vlaams-Brabant steekt er met
kop en schouders bovenuit met bijna 2500 lopende meter vernietigde kleine landschapselementen. De gegevens zijn gebaseerd op
uitgeschreven processen-verbaal en zijn dus een onderschatting
van de werkelijkheid omdat zeker niet alle overtredingen gesignaleerd of gezien worden.
Naar aanleiding van deze zaak paste het FAVV Vlaams-Brabant het
toelatingsformulier aan: welke ook de maatregel is die het FAVV
oplegt, steeds staat uitdrukkelijk vermeld dat er niet mag gerooid
worden zonder machtiging. Of hoe directe actie tot een eenvoudige
en concrete oplossing kan leiden. Nu nog afwachten wat dit gaat
geven in de toekomst. In alle geval kan er in Vlaams-Brabant niet
meer geschermd worden met het argument: wir haben es nicht
gewusst.
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Maar de steile hellingen waren aan het verruigen waardoor de
kalkflora teveel onderdrukt werd. Op zaterdag 28 september ging
een ploeg Natuurpunters van Zoutleeuw en Linter aan de slag:
met de zeis werd het gras en de vrij talrijk opgeschoten kruidvlier
gekort, en het teveel aan struiken en bomen afgezet. Zo krijgt de
kalkflora weer ademruimte en worden de contouren van de vroegere citadel ook beter zichtbaar.
Ook de moeite om te vermelden is dat op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan een archeologisch onderzoek van de
citadelsite, wat in de toekomst kan leiden tot de archeologische
bescherming ervan.
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