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liNter 14 NoveMber vaNaf 13u30
oNdertekeNiNG biodiversiteitsCharter eN reGioNale waN-
delhappeNiNG iN tekeN vaN ‘de Grote Getevallei, werkeN 
aaN eeN Netwerk vaN NatuuroNtwikkeliNGsprojeCteN’

Uitnodiging�gezinshappening�Linter

Kom�kennismaken�met�de�Grote�Getevallei
14�november�2010

Ondertekening�biodiversiteitscharter�Linter��
en�wandelen�doorheen�de�Getevallei

Op 14�november�2010 organiseert Natuurpuntafdeling Linter met de steun van Natuurpunt Oost-Bra-
bant en de gemeente Linter in het kader van de ondertekening van het biodiversiteitscharter een grote 
regionale gezinshappening en wandeldag in de unieke Grote Getevallei.

Vanaf 13u45 wordt het startschot gegeven t.h.v. het oud station te Neerlinter (einde Getestraat) met de 
officiële ondertekening van het charter. Natuurpunt en de gemeente Linter bieden de aanwezigen een 
welkomstdrankje aan om vlot aan de wandeling door de Grote Getevallei te kunnen beginnen. Aanvan-
gen met de wandelingen kan doorlopend tot 16u00. Er is een wandelkaart beschikbaar met aanduiding 
van drie routes variërend van 3 km tot ca. 7 km. Langsheen de wandelroutes passeer je het natuurgebied 
Doysbroek en enkele landschapsposten waar een gids je meer vertelt over de prachtige Grote Getevallei. 
Speciaal voor de kinderen werd een wandelleerpad uitgekiend. 

Het belooft een leuke en kleurrijke namiddag te worden voor gans het gezin! 
Info: www.natuurpuntoostbrabant.be
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De�Grote�Getevallei

De Grote Gete is een van nature meanderende rivier 
(ca. 51 km), in een naar Vlaamse normen nog zeer gave 
vallei, die haar bedding opbouwde in een aanslibbings-
vlakte. De rivier vervoert vooral fijn zand en slib dat 
tijdens de overstromingen werd afgezet en de val-
lei stilaan ophoogde. Het grovere materiaal werd het 
dichtst bij de rivier afgezet. Op deze wijze bouwde de 
rivier naast haar bedding zelf een zandige oeverwal op, 
tot het overstromingsniveau werd bereikt. Op sommige 
plaatsen ontbrak de oeverwal over honderden meters en 
kreeg de rivier nog de ruimte om haar gang te gaan. De 
alluviale vlakte van de Grote Gete was een open, zompig 
moerasland, gevoed door mineraalrijk kwelwater. Later 
heeft de mens de dijken lokaal verhoogd om overstro-
mingsgevaar tegen te gaan. 

Zijbeken van de Grote Gete lopen vaak kilometers lang 
parallel aangezien de natuurlijke dijkvorming de instro-
ming in de hoofdrivier belemmert. Bij de ontginning 
van de vallei heeft de mens hier handig gebruik van 
gemaakt. Men verbond de zijbeken tot leibeken om de 
natte komgronden te draineren. Tegelijkertijd werd een 
hoge en brede dijk langs de Grote Gete aangelegd. Deze 
menselijke infrastructuren zorgden niet enkel voor ver-
droging van de voorheen natte vallei, maar tevens voor 
een sterk verstoord landschapsbeeld. Vanaf de 18e eeuw 
verschijnen akkers en weilanden. Later (20e eeuw) krij-
gen ook monotone aanplantingen van populieren een 
plaats in de vallei. Vandaag vormen hagen en bomen-
rijen een typerend landschap in de vallei van de Grote 
Gete. Door veranderd landgebruik verdwenen weliswaar 
de typische, soortenrijke beemden. Vooral op de flanken 
van de Grote Getevallei werden weilanden omgezet 
naar intensief bewerkte akkers. Verschillende haagkan-
ten en bomenrijen ruimden plaats voor prikkeldraad. 
Desondanks herbergt het uitgestrekte landschap nog 
enorme potenties voor herstel van waardevolle natuur. 
De huidige naar Vlaamse normen gave staat biedt goede 
kansen voor de opwaardering naar een zeer kleurrijk 
landschap, blakend van biodiversiteit. 

De valleien van de Grote en de Kleine Gete vormen een 
belangrijk, zeer kansrijk visiegebied voor natuurontwik-
keling en natuurherstel. Samen met de lokale gemeen-
tebesturen en de provincie Vlaams-Brabant werkt 
Natuurpunt aan het herstel van een halfopen beemden-
landschap. Ruigere overstromingsgraslanden, bloemrijke 
hooilanden en natte broekbossen gaan hand in hand 
met een kleinschalig landbouwlandschap vol structuur-
rijke kleine landschapselementen. Op die manier worden 
opnieuw kansen geboden voor een unieke en typerende 
fauna en flora. Orchideeënrijke graslanden kunnen zich 
ontwikkelen terwijl de kamsalamander, onze Getedraak, 
opnieuw de poelen domineert. Koestersoorten zoals 
zomertortel kirrend in de hagen, grauwe gors zingend 
langsheen de ruigere akkerranden en rivierdonderpad 
als wriemelende vis in de beken van Linter: een heuglijke 
toekomst voor een Levend Linter!

De provincie Vlaams-Brabant bouwt gestaag het Grote 
Getebos tussen Linter en Budingen verder uit. Natuur-
punt zet haar natuurontwikkelingsprojecten tussen 
Hoegaarden en Geetbets verder met resp. de Gete-
beemden-Spoorwegzate (Hoegaarden), het Tiens Broek 
(Tienen), het Doysbroek en het Viskot (Linter), het Vinne 
(Zoutleeuw) en Aronst Hoek – Betserbroek (Geetbets, 
Rummen). Deze natuurgebieden vormen de groeikernen 
van een bloeiend en levendig netwerk voor de instand-
houding van duurzame en waardevolle natuur, een 
netwerk dat elk jaar meer en meer aan elkaar groeit De 
Grote Getevallei als een dynamisch deel van een natuur-
lijk rivierecosysteem is een belangrijk streefdoel voor 
Natuurpunt. Zo wordt beetje bij beetje werk gemaakt 
van waardevolle en genietbare natuur voor iedereen in 
een groot aaneengesloten natuurcomplex. Een land-
schap vol met kansen voor natuur en voor de streek, van 
de gewestgrens met Wallonië tot de provinciegrens met 
Limburg!

p. 22: De beemden van de Grote Gete worden tijdens de lentemaanden 
maagdelijk wit gekleurd door de mooie haagkanten van mei- en sleedoorn. 
Hier krijgt de zeldzame roodborsttapuit nog een kans. Foto Kevin Lambeets
Een orchideeënrijk grasland zoals er vroeger meer te vinden waren in de 
Grote Getevallei. Nu zien we ze jammer genoeg uitsluitend in de kleine stuk-
jes natuur die nog overblijven. Foto Kevin Lambeets

Vegetatierijke poelen herbergen nog tal van belangrijke natuurwaarden. Ze 
zijn een klein paradijs voor amfibieën, libellen en ander onderwaterleven. 
Foto Kevin Lambeets
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Doysbroek�-�Viskot

In het kader van de ruilverkaveling Melkwezer werd het 
gebied ‘Doysbroek’ begin 1996 door de gemeente Linter 
aangekocht. Het beheer werd in erfpacht toevertrouwd 
aan het toenmalige Natuurreservaten vzw. Intensieve 
landbouwpraktijken lieten hun sporen na: een verstoord 
bodemprofiel, voedselaanrijking en vooral een sterk 
verlaagde waterstand. De waterhuishouding is van-
daag nog steeds erg verstoord. Acht jaar later (2004) 
kon Natuurpunt Beheer het Doysbroek kopen van de 
gemeente Linter. Natuurpunt bewijst ook hier dat ze 
de tot stand gebrachte natuurlijke en landschappelijke 
structuur binnen ruilverkavelingen weet te behouden. In 
september 2010 kon het beheerd gebied fiks uitgebreid 
worden en bedraagt het project Doysbroek – Viskot 22 
ha waardevolle natuur. Het vormt een veilige haven voor 
beschermde soorten zoals kamsalamander, zomertortel, 
spotvogel en waterspitsmuis. Ook zeldzame ongewer-
velden vinden het er goed vertoeven: het bruin blauwtje, 
de gouden schallebijter, (een goudkleurige loopkever), 
het dertienstippelig lieveheersbeestje en een bijzondere 
springspin, de rietmarpissa.
 
De naam Doysbroek is in feite een verkeerde schrijf-
wijze van ‘Dorpsbroek’. Deze naam duidt er op dat de 
beemden van het huidige natuurgebied in het verleden 
gemeenschappelijk bezit waren van de inwoners van 
Neerlinter. De populieren ruimden ondertussen plaats 

Ondertekening�Charter�voor�Biodiversiteit�-�Linter
Gemeente Linter draagt niet enkel zorg voor haar inwoners, ze heeft ook een oog voor een kleurrijk en genietbaar 
landschap. De talrijke wandel- en fietsroutes zoals de Oude IJzerweg zijn wijd bekend en trekken elk weekend 
talrijke bezoekers aan. De wulp en de roodborsttapuit broeden nog in de Grote Getevallei, de kamsalamander vindt 
nog een veilig plekje in één van de poelen in de natuurgebieden en vlinders vinden stilaan hun weg terug naar de 
bloemrijke bermen.
Samen met Natuurpunt afdeling Linter werkte milieuambtenaar Luc Veldhaens aan een tienstappenplan om bio-
diversiteit en natuur in Linter meer en goede kansen te geven. Ook burgemeester Marc Wijnants en de schepenen 
voor leefmilieu, Freddy Miliaux en André Vanherwegen konden zich hierin terugvinden. Een vlot samenwerkings-
verband tussen Natuurpunt en de gemeente was een feit, en het Charter voor Biodiversiteit - Linter was getogen. 
Dit charter wordt op 14 november ondertekend.

voor structuurrijke broekbossen, de graslanden herwon-
nen hun bloemrijk karakter met ondermeer echte koe-
koeksbloem, pinksterbloem, veldlathyrus en de poelen 
herbergen opnieuw een gezond onderwaterleven. Het 
verschralend beheer van de graslanden leidt enerzijds 
tot minder hoge en minder dichte graslanden, anderzijds 
tot een toename van de rijkdom aan kruiden. Het vette, 
donkergroene karakter van monotone productiegras-
landen ruimde plaats voor bontgekleurde, structuurrijke 
valleigraslanden. De gevarieerde plantengroei en de 
reliëfverschillen op kleine schaal bieden kansen voor een 
rijke ongewerveldenfauna met tal van vlinders, wilde 
bijen, lieveheersbeestjes, spinnen, enz. Het beoogde na-
tuurstreefbeeld is een halfopen mozaïeklandschap van 
ruigten, bloemrijke beemden en alluviale bossen.
Het project Doysbroek is ook opgenomen bij de focus-
projecten 2010 van de campagne GeefomNatuur. Want 
aankopen kost geld en de afdelingen zijn verantwoorde-
lijk voor de restfinanciering. Je kunt dit project steunen 
door een gift op rekening 293-0212075-88 met vermel-
ding project nr. 9963.
Op 14 november kan je tijdens de gezinshappening 
komen kennismaken met het Doysbroek en dit deel van 
de Grote Getevallei.
Samen met lokale landbouwers, de jachtvereniging, de 
gemeente Linter en de provincie Vlaams-Brabant bou-
wen we verder aan het landschap van morgen!

Kevin Lambeets

Een prachtig, bloemrijk grasland in de Grote Getevallei. Dergelijke mooie, 
kleurrijke plekjes vind je enkel nog terug in natuurgebieden zoals het  
Doysbroek. Foto Kevin Lambeets

Bloemenpracht met echte koekoeksbloem in Doysbroek. Gerichte beheer-
maatregelen maakten van dit natuurgebied opnieuw een kleurrijke parel 
in de Grote Getevallei. Foto Ronny Huybrechts


