
In het uiterste zuidoosten van Vlaams-Brabant, op de grens van Geetbets en Zoutleeuw, ligt het natuurgebied Aronst 
Hoek. Sinds 2000 koopt Natuurpunt hier natuurpercelen aan om ze duurzaam veilig te stellen, 180 hectare al in 
totaal. Het brede overstromingsdal van de Gete herbergt een ‘woeste’ natuur van uitgestrekte rietvelden, zompige 
graslanden en kriskras groeiende wilgenbossen.

In dit unieke natuurgebied komen tal van planten en dieren voor die zelfs op Europees niveau zeldzaam zijn. De meest 
tot de verbeelding sprekende soort is de kwartelkoning, een uiterst zeldzame ralachtige vogel die qua lichaamsbouw 
nogal wat gelijkenissen vertoont met een waterhoen. De kwartelkoning houdt van brede valleigebieden met een af-
wisseling van kruidenrijke hooilanden en moerassige ruigtes. Hij is vooral ’s nachts actief. Alleen de typische raspende 
roep verraadt zijn aanwezigheid.

Regelmatig krijgt Natuurpunt de kans om in Aronst Hoek nieuwe natuurpercelen aan te kopen en het leefgebied van 
de kwartelkoning verder uit te breiden. De financiering van dit prachtige project blijft dan ook een enorme uitdaging. 
Subsidies van overheden en giften van leden en sympathisanten hielpen Natuurpunt al een flink eind op weg, maar 
jouw gift blijft broodnodig om de aankoop van dit natuurgebied helemaal rond te krijgen. 

Nu het jaareinde nadert, nodigen we graag uit om te storten, niet in maar voor Aronst Hoek, op rekening 293-
0212075-88 van Natuurpunt. Elke gift - groot of klein - is welkom en wordt integraal besteed aan de verdere uitbouw 
van dit snelgroeiende natuurgebied!

Wie mee investeert in dit unieke project, mag alvast rekenen op een uitnodiging voor een speciaal ‘donateursarrange-
ment’ tijdens de ‘Walk for Nature’ in het Koebos (Pellenberg-Lubbeek) op zondag 22 april 2007. Stip die datum zeker 
aan in je nieuwe agenda!

Hartelijk dank voor je steun!

Willy Ibens, Algemeen Directeur

PS: Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar en geven dus recht op een flinke belastingvermindering. Als je ervoor 
zorgt dat jouw bijdrage vóór het einde van het jaar wordt overgeschreven, ontvang je al in april je fiscaal attest voor je 
belastingaangifte 2007 (inkomsten 2006)
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Een vallei voor de kwartelkoning
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