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Samenvatting bijzondere natuurbeschermingsprojecten 2015-2016 
 

 
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw (VHM) 
 

1. Educatief project: "Beestig bos : vuursalamander, mestkever, bosmuis/eikelmuis, hazelworm" 

 
Omschrijving 

 Voor de 34ste maal biedt de werkgroep educatie van de vereniging een educatief project voor 
jongeren (laatste jaar kleuteronderwijs, lagere scholen, scholen voor aangepast onderwijs) aan.  

 Dit educatief project wordt ook aangeboden aan de bewoners van RVT, andersvaliden, senioren 
en ziekenzorgafdelingen. 

 Het project loopt van maandag 9 november 2014 tot en met vrijdag 8 april 2016 en wordt op een 
interactieve manier gebracht door ervaren natuurgidsen. 

 Voor het schooljaar 2015 – 2016 werken we rond “Beestig Bos” : vuursalamander, mestkever, 
bosmuis/eikelmuis en hazelworm, koestersoorten en biodiversiteit in Vlaams-Brabant.  

 Doelstellingen: 
 De bezoekers laten ontdekken dat er tussen dieren onderling veel gelijkenissen maar ook 
 verschillen bestaan, ook wat hun sociaal gedrag betreft, hun herkomst, schuilplaatsen en hun 

menu. 
 De bezoekers kunnen de verschillende levensvormen van de vuursalamander (koestersoort), 

mestkever, bosmuis/eikelmuis (koestersoort) en hazelworm (koestersoort) in het Dijleland en 
vooral in het Meerdaalwoud leren kennen. De mestkever is een opruimer, dode dieren en 
mest vormen het menu van de kever. 

 De bezoekers leren het begrip biodiversiteit, leggen het belang ervan uit en passen het toe  
op deze dieren. 

 De bezoekers laten zoeken naar kenmerken en illustreren dat deze aangepast zijn aan hun 
omgeving en dat de mens de aanwezigheid van deze dieren en hun biotoop beïnvloedt. Hen 
ook laten verstaan en begrijpen dat door de inzet van velen deze soorten als koestersoort 
speciale bescherming genieten. 

 De bezoekers zien in dat deze dieren elk op hun eigen manier in leven trachten te blijven,  
zich willen voortplanten, eten maar ook gegeten worden. 
 

Concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Onderdelen van het project zijn o.a.: educatieve panelen, brochure voor de leerkrachten en 
werkblaadjes voor de leerlingen op CD-rom of op papier, PP-presentatie, educatieve doe-
activiteiten, film, fotomateriaal, opgezette dieren (verkeersslachtoffers),... 

 De bezoekers kunnen o.a. mestkevers aan het werk zien in een terrarium en het gangenstelsel 
van de bosmuizen zal worden nagemaakt.  

 
Subsidie: 18.045,75 euro 

 
 

2.  Natuurgerichte werken in natuurreservaat de Doode Bemde:  

 
Omschrijving 

 Sinds 35 jaar wordt gewerkt aan de uitbouw van het natuurreservaat de Doode Bemde. Actueel 
wordt er 270 ha waardevol natuurgebied in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven beheerd door de 
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw i.s.m. Natuurpunt. De Doode Bemde draagt bij 
aan de bescherming van koestersoorten als iJsvogel (koestersoort Oud-Heverlee en Bertem), 
sleedoornpage, hazelworm, watervleermuis (koestersoort Huldenberg) en 
alpenwatersalamander. 

 Bij het beheer van de Doode Bemde gaat veel aandacht uit naar het herstel van een hele reeks 
van habitattypes waarvan er ook een aantal op Europese schaal belangrijk zijn, zoals alluviale 
bossen, moerasspirearuigten, eutrofe wateren en regionaal belangrijke biotopen zoals grote 
zeggenvegetaties, dottergraslanden, rietlanden,... Daarnaast wordt ook zorg besteed aan de 
toegankelijkheid en de landschappelijke waarde van het gebied. 

 Voorliggend project heeft tot doel de biodiversiteit van de water- en moeraspartijen in het 
natuurreservaat de Doode Bemde te verbeteren. Het vlot vullen en leeglaten van de vijvers wordt 
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daardoor gegarandeerd. Verder wordt een visvrije poel hersteld midden in het optimale 
leefgebied van porseleinhoen en blauwborst. Het herstellen van het habitat van porseleinhoen, 
zeggenkorfslak en blauwborst is een kwaliteitsdoelstelling die in de principieel goedgekeurde 
instandhoudingsdoelstellingen van deze Speciale Beschermingszone (SBZ) werd vermeld voor 
de Doode Bemde. 

 Er worden in het kader van dit project werken voorzien op verschillende locaties, verspreid over 
het reservaat. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Langerodevijver: plaatsing beverbestendige monnik i.f.v. regeling waterpeil als vervanging van 
oude en verstopte constructie. 

 Zuidelijke Kliniekvijvers en Kasteelvijver: beverbestendig maken van bestaande monniken (in 
verleden hersteld met provinciale middelen uit BNBP) door plaatsen van 8 metalen constructies. 

 Zeggeveld: herprofilering oude poel (uitgestelde ingreep van vorig projectjaar gerealiseerd BNBP 
2013-2014, voorbereidende werken zijn reeds uitgevoerd) 

 
Subsidie: 12.375 euro 
 
 

Natuurpunt vzw 
 
3.  Maatschappelijk Project De Groene Vallei 2.0 (vervolgproject – 2

e
 werkjaar) - Koesterburen als 

uithangbord voor samenwerking in De Groene Vallei 

 

Omschrijving 
 Het Natuurpark De Groene Vallei, vormt een groene oase in het drukbevolkte gebied tussen 

Leuven, Brussel en Mechelen. Het is een groot gebied met een landschap dat zeer divers is. 
Moerassen, bossen, graslanden, struwelen, wisselen af met landbouwlandschappen en 
weidse vergezichten. De flora behoort tot de Europese top en heel wat planten komen nog 
maar op enkele plaatsen in Vlaanderen voor of zelfs alleen hier. 

 De Groene Vallei zal als paraplu dienen waaronder verschillende belevingsinitiatieven 
uitgevoerd kunnen worden. In het vorige projectjaar (BNBP 2014-2015, momenteel nog in 
uitvoering) zijn o.a. volgende acties gerealiseerd of zullen op korte termijn uitgevoerd worden: 

o opstellen van globaal ontsluitingsplan voor de verschillende doelgroepen van zachte 
recreanten; 

o opstarten van diverse overlegfora om bestaande wandelingen/initiatieven te bundelen; 
o inzetten op educatieve speelbossen en avonturenpad; 
o uitgeven  boeboeks-doeboekje (specifiek voor kinderen), met o.a. typische soorten 

(koesterburen) van de Groene Vallei die in de kijker worden gezet; 
o opstarten van de ontwikkeling van een prikkelpad voor kinderen en jongeren met een 

meervoudige handicap (ism. lokale landbouwer); 
o uitbreiden van het oorspronkelijke idee van een vogelkijkwand tot een vogelkijkhut 

aan de vijver in de Molenbeekvallei (trekpleister voor vogelliefhebbers en fotografen). 

 De Groene Vallei kan, mits een goede coördinatie verder evolueren als  
samenwerkingsproject naar een voorbeeldproject voor heel Vlaanderen. Naast horeca, 
landbouw en erfgoed zijn ook lokale en bovenlokale overheden en administraties betrokken. 
Natuurpunt wil daar de komende jaren ook verder een voortrekkersrol in nemen en stelt hierbij 
het aangaan van samenwerkingen voorop. 

 Een belangrijke rol is weggelegd voor de provincie en de regionale landschappen naar een 
aanzet van een langetermijnvisie. Natuurpunt kan in haar gebieden acties ten gunste van de 
biodiversiteit en beleving ondernemen samen met de omwonenden. Het Regionaal 
Landschap en provincie kunnen samen met Natuurpunt werken aan een gebiedsvisie op 
langere termijn om in het buitengebied gebiedsdekkende acties te ondernemen samen met 
gemeenten en lokale partners. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak) 
 Focuspunten van het project zijn: 

1) Opstarten overlegstructuur met diverse doelgroepen, partners en actoren in functie van de 
verdere uitbouw van het project. 

2) Vergroten educatieve belevingswaarde. 
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3) Doelstelling sensibilisatie als impuls voor lokale economie. 
4) Doelstellingen samenwerking: 

 burgerparticipatie; 
 draagvlakversterking voor De Groene Vallei en de Koesterburen; 
 verder informeren en betrekken van de lokale overheden, gemeentelijke 

adviesorganen en actoren in het landschap; 
 realiseren van een multiplicatoreffect door integratie van de verschillende netwerken; 
 inrichten van vorming voor verschillende doelgroepen; 
 uitbouwen vrijwillig gidsennetwerk; 
 aanzet tot ontwikkelen van strategie op langere termijn. 

5) Doelstellingen uitstraling: 
 uitbreiding uitstraling Natuurpark; 
 ontwikkelen van een communicatieplan (o.a. naar openstelling toe) met koesterburen 

als mascottes en uithangbord voor de Groene Vallei; 
 lokale horeca als poorten tot het project. 

 Voor de realisatie van voorliggend project voorziet Natuurpunt in een halftijdse kracht, opererend 
vanuit het secretariaat van Natuurpunt te Mechelen, in nauw overleg met de dienst leefmilieu van 
de provincie en het Regionaal Landschap Dijleland.  
Deze persoon heeft als hoofdtaak de algemene coördinatie van het project, de organisatie van 
diverse activiteiten, de ontwikkeling van concepten (waaronder een prikkelpad, avonturenpad, het 
opvolgen van de communicatie en het verzorgen van de verslaggeving. 

 
Subsidie: 31.500 euro 
 

 

Natuurpunt Studie vzw 
 
4.  Akkerflora 

 
Omschrijving 

 Bij de selectie van prioritaire soorten, mogelijke symboolsoorten en aandachtsoorten in 2008 
(Nijs, 2009) werden 8 soorten weerhouden van extensieve akkers of braakland op (kalkrijke) 
leem. Daaronder zaten toen 3 prioritaire soorten, 2 mogelijke symboolsoorten en 3 
aandachtsoorten. Recent intensiever onderzoek op een aantal bijzondere locaties geeft een 
evolutie weer naar 4 prioritaire soorten, 1 “mogelijke symboolsoort”, 1 aandachtsoort en twee 
uitgestorven soorten (Steeman et al. 2012; Steeman, 2014).  

 De akkerflora en -fauna staat zwaar onder druk door de modernisering van de landbouw 
(betere onkruidbestrijdingstechnieken waaronder een intensievere grondbewerking en een 
betere schoning van het zaaigoed). Daarnaast wordt veel maïs verbouwd en een veel sterkere 
bemesting toegepast.  

 Kruidenrijke akkers zijn niet alleen interessant voor gorzen (Dochy & Hens 2003), maar ook 
voor een rijke en uitgebreide ongewerveldenfauna (Lambrechts et al. 2007).  

 Natuurpunt beheert een aantal akkerreservaten in Oost- en West-Brabant. Door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) worden beheerovereenkomsten afgesloten voor akkervogels (BO’s). 
Het beheer van deze akkerreservaten is vooral gericht op akkervogels. Uit onderzoek blijkt dat 
het beheer van kruidenrijke akkers toch nog net iets anders is (Lambeets 2013). In 2013 
brachten Eichhorn & van den Broek een rapport uit op basis van onderzoek (42 akkers op 
zwaardere bodems) waarin nieuwe inzichten over botanisch akkerbeheer werden gebracht. 
 

Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 Selectie van de meest kansrijke akkerreservaten en BO’s voor akkerflora op basis van kennis 
lokale beheerders, relevante koesterburen en bodemkaart, met voorrang voor recente BO’s 
wegens hoogste potentieel akkerflora. 

 Inventarisatie akkerreservaten en BO’s. De gegevens worden ingevoerd in INBOVEG 
vegetatiedatabank, waarin opnames van akkerflora grotendeels ontbreken. 

 Evaluatie beheer + geven van beheeradvies voor akkerflora.  
 
 
Subsidie: 9.636,75 euro 
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5.  Bijen in akkerranden 

 
Omschrijving 

 Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren blijven nog heel wat hiaten rond de 
verspreiding en kennis van wilde bijen in Vlaams-Brabant. Dat heeft onder meer te maken met 
niet evidente determinatie van een aanzienlijk aantal soorten. Nochtans is kennis over 
verspreiding en ecologie van soorten essentieel voor een goede bescherming. 

 De achteruitgang van bijen heeft een ongeziene aandacht voor de bijenproblematiek op gang 
gebracht. Naast de honingbij komen echter ook nog 375 soorten wilde bijen voor.  

 Inzaai van bloemenmengsels is bijzonder populair maar niet elk type bloemenmengsel is 
echter even geschikt als stuifmeel- of nectarbron. Recent riep de Nederlandse vlinderstichting 
nog op geen ‘carnavalsmengsels’ in te zaaien. Deze mengsels, waarvoor vooral uitheemse 
planten gebruikt worden, geven dan wel een mooi en kleurrijk beeld, maar bieden meestal 
slechts weinig nectar en stuifmeel voor wilde bijen en vlinders. Diverse resultaten van 
onderzoeksprojecten in Vlaanderen wijzen ook in die richting.  

 In Vlaanderen werd reeds in verschillende provincies verkennend onderzoek gevoerd naar de 
aantrekkelijkheid van verschillende mengsels voor bijen en natuurlijke vijanden. Weinig 
onderzoek werd echter uitgevoerd naar de relatieve aantrekkelijkheid van bloemenranden. 
Voorliggend onderzoeksproject heeft dan ook als specifiek doel om de aanwezigheid van 
wilde bijen van akkerranden te vergelijken met die in omliggende natuurlijke elementen zoals 
wegbermen, KLE’s en natuurgebieden en hierdoor het effect van ingezaaide bloemenmeng-
sels in een groter geheel te plaatsen. 

 

Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 Meer kennis over de verspreiding van wilde bijen in provincie Vlaams-Brabant; 

 Onderzoek naar het voorkomen van wilde bijen in akkerranden, bermen, KLE’s en 
natuurgebieden; 

 Draagvlakverbreding door samenwerking met verschillende Regionale Landschappen.  
 
 

Subsidie: 13.656,47 euro 
 
 
6.  Eikelmuis voorstudie (onderzoek dieet) 

 
Omschrijving 

 De verspreiding van eikelmuis in Vlaanderen is vrij goed gekend, maar rond de precieze 
oorzaken van de blijvende achteruitgang blijft veel onzekerheid bestaan. Naar de ecologie van 
de eikelmuis werd in Vlaanderen, net als in de rest van Europa, nog maar bitter weinig 
onderzoek gedaan.  

 Ter bescherming van de eikelmuis wordt vaak voorgesteld om (hoogstam)boomgaarden aan 
te leggen of houtkanten met vruchtdragende struiken, maar deze planten leveren slechts een 
beperkt deel van het jaar voedsel voor de eikelmuis. In het voorjaar en de vroege zomer, 
moeten ze een ander kostje verzamelen. Om de eikelmuis goed te kunnen beschermen, is 
kennis van het dieet over het volledige jaar nodig. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 Zicht krijgen op het dieet – van maand tot maand – van de eikelmuis in Vlaams-Brabant om 
gerichte en wetenschappelijk gefundeerde beschermingsacties te kunnen nemen voor deze 
sterk bedreigde soort.  

 stalen (uitwerpselen) verzamelen van zoveel mogelijk locaties in Vlaams-Brabant over een 
volledig actief seizoen van de eikelmuis. Die stalen kunnen dan in een vervolgproject 
geanalyseerd worden.  

 Gebruik maken van de 177 nestkasten verspreid over Vlaams-Brabant, geregistreerd in 
‘waarnemingen.be’, plus de niet-geregistreerde die door een lokale NP afdeling of RL worden 
opgevolgd.  

 Het verzamelen van de stalen wordt gecoördineerd door Natuurpunt en uitgevoerd door 
medewerkers (vrijwilligers) die nu reeds eikelmuisnestkasten controleren. Hierbij wordt ook 
samengewerkt met andere organisaties die nestkasten beheren (bvb. RL). 
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Subsidie:1.815 euro 
 
 

 
7. Grauwe klauwier 

 
Omschrijving 

 De grauwe klauwier broedt in de grootste delen van Europa. Tussen 1970-1990 kenden de 
Europese populaties echter een sterke achteruitgang. In Vlaanderen dateert deze terugval al 
van de jaren ’50. Ondanks een voorzichtig herstel van de soort in Europa sinds de jaren ’80, 
nam de soort in Vlaanderen verder af en in 1998-1999 werd de Grauwe klauwier hier als 
uitgestorven beschouwd.  

 In Wallonië hield de soort wel stand en werd vanaf het midden van de jaren ’70 een toename 
vastgesteld. Door de toename van de populaties in onder meer Frankrijk en Wallonië, worden 
sinds 2000 weer sporadisch broedgevallen opgemerkt in Vlaanderen. 

 Het langzame herstel van de populatie in Vlaanderen resulteerde in 2013 in het eerste 
bekende broedgeval sinds decennia in Vlaams-Brabant, in de Velpevallei in Kortenaken. 
Mogelijk is dit niet het enige of niet het eerste broedgeval in de provincie gezien hun 
onopvallend broedgedrag.  

 Om een zicht te krijgen op het herstel van de soort, is het dan ook aangewezen om een 
specifieke inventarisatie te starten en gericht te gaan zoeken in potentieel geschikte gebieden.  

 Grauwe klauwier is een belangrijke doelsoort voor de Getevallei waarop momenteel sterk 
wordt ingezet met het huidige natuurherstel en dit zowel door Natuurpunt als door het RLZH. 
Deze laatstgenoemde organisatie is vragende partij naar meer kennis over habitat-
karakterisatie van de soort in hun werkingsgebied, om zo gerichte maatregelen buiten de 
reservaten te kunnen nemen.  

 Ook andere geschikte valleigebieden in het oosten van de provincie, zullen mee worden 
genomen in deze oefening. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 Literatuurstudie;  

 Habitatkarakterisering en –analyse via GIS-analyse op BWK en luchtfoto’s aangevuld met 
terreinbezoeken en bevraging van (lokale) experten; 

 Inventarisatie geschikte broedbiotopen en nabije opvolging bij vaststelling broedgeval met 
uitgebreide habitatkartering van het broedbiotoop met aandacht voor aanwezige vegetatie, 
eventuele beheerwerkzaamheden, aanwezige uitkijkposten, voedselabundantie,…; 

 Activeren en ondersteunen vrijwilligersnetwerk met aandacht voor andere koestersoorten die 
voorkomen in het leefgebied ‘Hagen en houtkanten’, zoals zomertortel, spotvogel en 
roodborsttapuit. Van de 2 eerstgenoemde zijn er op Vlaams niveau nog belangrijke populaties 
aanwezig in de regio; 

 Onderzoek voedselaanbod (vaste teltrajecten, bodemvallen en sleepnetten voor grote 
ongewervelden en eventueel braakballen) en gedragsecologie (observatie broedgedrag in 
voorkomend geval). 

 

Subsidie: 30.426 euro 
 

 
8. Nachtvlinders (invullen kennishiaten macro-nachtvlinders) 

 
Omschrijving 

 Kennis rond macro-nachtvlinders van Vlaams-Brabant is relatief goed door voorgaande 
studieprojecten en vrijwilligerswerking. Dat geldt vooral voor soorten die met de klassieke 
inventarisatiemethoden goed te inventariseren zijn (soorten die goed op licht afkomen). 
Daarnaast is er minderheid aan soorten die niet of nauwelijks op licht afkomen, evenals 
soorten die uitsluitend dagactief zijn. Voor die slecht gekende soorten en families moeten 
specifieke inventarisatiemethodieken worden ingezet en daarop richt voorliggend 
projectvoorstel zich.  

 Het voorstel is tevens om voor enkele soorten net iets verder te gaan dan het klassieke 
verspreidingsonderzoek naar volwassen vlinders. Voor twee koesterburen wordt op zoek 
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gegaan naar rupsen om de leefwijze en de ecologische voorkeuren beter te begrijpen. Dat 
kan leiden tot een efficiëntere bescherming. 

 Voorgaande studieprojecten resulteerden in het opnemen van 18 soorten als Provinciaal 
Prioritaire soort (PPS-soort). Daarvan werden baardsnuituil, ligusterstipspanner en spaanse 
vlag ook als koesterbuur geselecteerd. Met de huidige kennis houdt deze keuze stand, maar 
komen wel een aantal nieuwe soorten in de picture. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 Het doel van voorliggend project is vierledig:  
1. Kennishiaten omtrent verspreiding van selectie macro-nachtvlinders in Vl-Brabant opvullen;  

2. Kennishiaten omtrent ecologie van selectie macro-nachtvlinders in Vlaams-Brabant opvullen;  

3. Sensibilisatie- en mediacampagne omtrent nachtvlinders, met focus op de koesterburen 
spaanse vlag en baardsnuituil; 

4. Op basis van punten 1 en 2 beheeradviezen formuleren naar beheerders van (natuur)gebieden 
waar de zeldzame geselecteerde nachtvlinders worden aangetroffen.  

 

Luik 1: wespvlinders 
Inventarisatie in zowel grote als kleine natuurgebieden verspreid over de hele provincie. Nagaan of in 
bepaalde regio’s (bijv. Tervuren – Hoeilaart) ook moet uitgekeken worden naar zeldzame soorten die 
momenteel niet uit Vlaanderen gekend zijn. 
Inventarisatie in de vier provinciedomeinen te Diest, Huizingen, Zoutleeuw en Kessel-Lo. 
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen natuurgebieden (Natuurpunt en ANB) en 
tuinen. 
 
Luik 2: Oranje Espenspanner 
Gebieden waar de soort te verwachten is zijn in de eerste plaats de Groene Vallei (Silsombos, 
Kastanjebos, Molenbeekvallei) en Dijlevallei. Tenslotte wordt nagegaan of de soort in de regio Halle 
nog voorkomt. 
Waarnemingen worden via de applicatie Obsmapp ingevoerd in ‘waarnemingen.be’. Daarnaast 
worden interessante waarnemingen van andere soorten (bvb. voorjaarsdagvlinders als citroentje en 
oranjetipje) die tijdens de zoektocht naar de oranje espenspanner gebeuren, ook geregistreerd. Zo 
leveren deze zoektochten meer op dan louter waarnemingen van de onderzochte soort.  
 

Luik 3: Groot-hoefbladboorder 
De belangrijkste reden waarom deze soort tot nog toe nauwelijks in Vlaanderen gezien is, is wellicht 
zijn geringe mobiliteit.  
Naast het gericht zoeken met een zaklamp op locaties met grote hoeveelheden groot Hoefblad zullen 
ook één tot twee nachtvlindervallen worden opgesteld. Niet alleen kunnen groot-hoefbladboorders 
hiermee potentieel aangetrokken worden, maar bovendien kunnen die inventarisaties bijdragen tot 
nieuwe kennis over nachtvlinders, bijv. over de vrij zeldzame zesstreepuil die in dezelfde vliegperiode 
actief is. Door deze werkwijze zal dit luik meer informatie opleveren dan – in het slechtste geval – 
nulwaarnemingen van groot-hoefbladboorder. 
De zoekzone bevindt zich vooral in West-Brabant. Grote, gekende groeiplaatsen van groot Hoefblad 
bevinden zich ondermeer te Grimbergen, Zemst, Herne. Maar ook de Getevallei en het Vlaams-
Brabants deel van de Denderregio komen in aanmerking. 
 
Luik 4: Baardsnuituil 
Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) met Walenbos te Tielt-Winge als enige gekende vindplaats in 
Vlaanderen. Het bos wordt gekenmerkt door een hoge soortenrijkdom aan vlinders en 
vlindervriendelijk beheer. Koesterbuur van de gemeente Tielt-Winge. 
Experimenteel onderzoek naar rupsen volgens een Engelse methodiek die moet leiden tot specifieke 
voorkeuren en aangepast beheeradvies. 
 

Luik 5. Spaanse vlag  
Provinciaal Prioritaire soort met zwaartepunt van voorkomen in de Hagelandse heuvels en valleien. 
Koesterbuur van Aarschot en Leuven.  
In schril contrast met de talrijke waarnemingen van volwassen vlinders staat de schaarste aan 
rupsenvondsten in Vlaanderen.  
Opmerkelijk is dat de rupsenvondsten voornamelijk in tuinen gebeuren wat vragen doet rijzen naar de 
habitatvoorkeur van de spaanse vlag. De klassieke literatuur vermeldt dat de sSpaanse vlag in 
bosranden, vochtige bossen en struwelen leeft; tuinen worden doorgaans niet als 
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voortplantingsbiotoop gemeld. Bovendien gebeurden de rupsenvondsten ook op ‘nieuwe’ 
waardplanten, zoals bernagie, een plant uit de kruidentuin die verwant is met smeerwortel.  
Als spaanse vlag zich in de provincie effectief in tuinen voortplant, schept dat perspectieven, want dan 
In dat geval kunnen soortgerichte tuintips gegeven worden voor het beheer in functie van deze 
Habitatrichtlijnsoort. 
Er wordt voor de ondersteuning van deze deelactie een infofiche opgemaakt op tuineigenaars te 
informeren.  
 
Subsidie: 15.006,22 euro 
 
 
9. De das in Vlaams-Brabant 

 
Omschrijving 

 Onderzoek door het RLD tussen 2004 en 2007 leverde tijdens de projectperiode geen 
permanente vestigingen op in historische dassenburchten. De laatste jaren zijn er echter 
steeds vaker meldingen van dassen in Vlaams-Brabant. In 2013 werd effectief na 35 jaar 
afwezigheid een hervestiging vastgesteld te Bierbeek (maar onderhevig aan verstoring en 
illegale praktijken) en werden ook op andere locaties rond of over de taalgrens opnieuw 
meldingen gedaan van zwervende dieren (o.a. Geldenaken). In 2012 en 2014 was er een 
melding van de herkolonisatie van een oude burcht te Landen. 

 De das is een kandidaat koestersoort, maar het is hoognodig om opnieuw een beter zicht te 
krijgen op de aanwezigheid ervan.  
 

Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 Controle van recente meldingen en opvolgen van gekende gekoloniseerde burchten moet de 
vinger aan de pols houden m.b.t. de terugkeer van de das in Vlaams-Brabant vanuit de 
omliggende provincies. Op die manier kan gewerkt worden aan actieve bescherming en het 
inrichten van het landschap en het wegwerken van eventuele (migratie)knelpunten i.f.v. das 
i.s.m. de Regionale Landschappen. 

 

 Inventarisatie en opvolging  
 Controle van geruchten van aanwezigheid das bevestigen of ontkrachten, door 

terreininspecties (coördinatie door Natuurpunt Studie, veldwerk door vrijwilligers).  
 Controle gekende locaties van oude dassenburchten. De locaties werden opgevraagd bij het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Dit zijn een honderdtal locaties verspreid over het zuidoosten 
van Vlaams-Brabant.  

 Inzet van cameravallen om de aanwezigheid van dassen na te gaan op geschikte locaties.  
 Opvolging van dassentunnels via sporenonderzoek of met cameravallen (indien hiervoor 

stagestudenten gevonden worden).  
 Alle waarnemingen van overige marterachtigen en andere zoogdieren die via de cameravallen 

worden vastgesteld, zullen ingevoerd worden in Waarnemingen.be. Zo kunnen nog 
waardevolle verspreidingsgegevens van soorten als bunzing, hermelijn en wezel verzameld 
worden.  

 

 Sensibilisatie  
 Via de opmaak van een brochure kennis verspreiden over dassen en hun sporen, maar ook 

over de noden en het ideale habitat van dassen. Zo wordt ook informatie verspreid over de 
belangrijke elementen in het landschap die we moeten trachten te behouden of herstellen in 
het belang van onder meer de das.  

 

 Platformfunctie organiseren  
 Organiseren overlegplatform met alle betrokken van het buitengebied (met name RL’en en via 

hen ook andere actoren).  
 Uitwisseling met natuurbeschermers in Waals-Brabant om de hervestiging van de das in de 

ruime regio goed te kunnen opvolgen en Regionale Landschappen gerichte maatregelen 
kunnen nemen. 

 
Subsidie: 14.429,25 euro 
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10. Samenleven met de steenmarter 

 
Omschrijving 

 De steenmarter is tegenwoordig bijna gebiedsdekkend aanwezig in het oosten van de 
provincie Vlaams-Brabant en het aantal meldingen uit het westen van de provincie neemt 
gestaag toe, mede door influx van dieren uit het noorden van Frankrijk. Verwacht wordt dat 
deze uitbreiding zich de komende jaren verder zal doorzetten. 

 Met de toename in dichtheid en verspreiding, kan dan ook verwacht worden dat het aantal 
overlast- en schademeldingen toeneemt. De steenmarter is immers een cultuurvolger. Om te 
voorkomen dat de steenmarter op termijn de term ‘pestsoort’ krijgt opgeplakt en de roep om 
zijn beschermde status op te heffen steeds harder weerklinkt, is het dan ook erg belangrijk om 
in te zetten op draagvlakverbreding en het brede publiek te informeren dat het perfect mogelijk 
is om overlast te vermijden. 

 Natuurpunt voert daartoe een project uit met de steun van het ANB en wenst de provincie 
middels een klein sensibilisatieproject de mogelijkheid aan te bieden om gericht op maat 
gemaakte informatie te verspreiden en zo een breed draagvlak te creëren. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak, doelstellingen) 

 In een uitgebreid rapport zal Natuurpunt Studie – voortbouwend op het wetenschappelijk 
onderzoek en rapport van het INBO – de bestaande kennis rond mogelijke oplossingen voor 
steenmarteroverlast en hun efficiëntie in kaart brengen. Daarbij wordt de huidige markt 
verkend en de bestaande oplossingen getest op gebruiksvriendelijkheid, diervriendelijkheid en 
effectiviteit. Daarnaast worden verschillende vormen van alternatieve verblijfplaatsen voor 
marters ontwikkeld die voldoende warm zijn (geïsoleerde nestkasten, marteriglo’s, …) om de 
kans op (herhaalde) schade aan huizen te verminderen. Het gebruik door steenmarters van 
deze alternatieve schuilplaatsen zal opgevolgd worden met camera’s en zal deel uitmaken 
van de sensibilisatiecampagne (beelden op campagnewebsite). 

 

 Kennis verspreiding optimaliseren 

 Vrijwilligers aanzetten tot ingeven van waarnemingen op ’waarnemingen.be’ of dode 
steenmarters te melden op ‘dierenonderdewielen.be’. Daarnaast zal bestaande kennis over de 
verspreiding van de steenmarter samen worden gebracht om de aangereikte informatie een 
meer lokale insteek te geven (via de actuele verspreidingsgegevens en recent verschenen 
publicaties en rapporten).  

 

 Draagvlakverbreding 

 Via laagdrempelige brochures met informatie op maat over de steenmarter in Vlaams-
Brabant. Deze brochures kan de provincie gebruiken om de inwoners te informeren en 
gemeenten helpen informatie aan te bieden aan burgers die kampen met overlast of ter 
preventie ervan. Indien gewenst, kunnen teksten op maat geleverd worden voor verspreiding 
via gemeentelijke infobladen, tijdschriften, websites of andere communicatiekanalen.  

 

 Aanpak overlast.  

 Technische fiches met informatie over mogelijke preventiemiddelen, het aanbieden van 
alternatieve huisvesting en enkele tips hoe schade kan voorkomen worden. Verspreiding naar 
specifieke doelgroepen die regelmatig met overlast geconfronteerd worden (burgers, 
garagisten, overheden, aannemers, pechverhelpers, …). Voorts zal er ook samengewerkt 
worden met de Regionale Landschappen (via de Landschapskranten) en de gemeenten (via 
gemeentelijke infoblaadjes) om informatie te verspreiden, overlast in de toekomst zoveel 
mogelijk te voorkomen en aan te tonen dat samenleven met de steenmarter mogelijk is. 

 
Subsidie: 4.925,25 euro 
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Natuurpunt Beheer vzw 
 
11.  Natuurgebied Averbode Bos & Heide (Rietvijver), Scherpenheuvel-Zichem: begrazingsraster voor 

heideherstel 

 
Omschrijving 

 De Rietvijver is een deelgebied van het natuurgebied Averbode Bos & Heide te 
Scherpenheuvel-Zichem. Er is een mooie gradiënt van nat aan de vijver, naar droog op de 
hoger gelegen gronden. De vegetaties gaan hier over van open water tot uiteindelijk droge 
heide.  

 Natuurpunt wil in dit gebied een mozaïek van open water, vochtige heide, heischraal 
grasland, droge heide, open zand, struweel en bos kunnen blijven beheren in de toekomst. 
Deze afwisseling in structuur geeft de grootste diversiteit aan planten en dieren. 

 Deze open heide is echter heel arbeidsintensief om in stand te houden. Nu worden de open 
zones beheerd met een schaapskudde en herder. Periodiek wordt er bijgestuurd door 
pleksgewijs te maaien of kappen.  

 Om het graasbeheer met een geherderde kudde duurzaam te kunnen volhouden zijn er 
enkele permanente rasters nodig waar de schapen ook zonder toezicht de heide kunnen 
begrazen, o.a. s nachts en in het weekend.  

 Dankzij enkele klappoortjes blijft de toegankelijkheid van het gebied ongewijzigd, en kunnen 
wandelaars door het gevarieerde landschap wandelen. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Actie 1: aanleg van begrazingsraster 
Er wordt een raster geplaatst met om de 3m een paal, met op de hoeken en om de 50m een 
hoekpaal met 2 schuine palen ter versteviging. Met krammen wordt de ursusdraad aan het 
raster bevestigd (lengte = 2000m). 

 

 Actie 2: plaatsen klappoortjes, draadpoorten en houten poort 
In het begrazingsblok worden enkele klappoortjes geplaatst zodat de wandelaars in het 
gevarieerde landschap kunnen blijven wandelen. Verder worden er enkele draadpoorten en 
een houten poort voorzien om het beheer mogelijk te houden. 
Aantal: 
Draadpoort = 3 stuks 
Houten poort = 1 stuk 
Klappoort = 6 stuks 

 
Subsidie: 16.589,96 euro 
 
 

12.  Natuurgebied Aronsthoek, Geetbets: inrichting voor moerasvogels - fase II 

 
Omschrijving 

 Aronst Hoek is een uitgestrekt natuurgebied gelegen in het stromingsgebied van de Grote 
Gete. In de landelijke gemeente Geetbets ontstond het afgelopen decennium een snel 
groeiend natuurgebied, dat nog steeds uitdijt.  

 Het brede overstromingsdal langs de samenvloeiing van de Gete en de Melsterbeek bestaat 
heden uit erg gevarieerde natuur met metershoge rietvelden, zompige moerasvegetaties, 
wilde broekbossen en dicht wilgenstruweel. Aansluitend liggen de eeuwenoude 
overstromingsbeemden, afgeboord met doornhagen en knotwilgen. 

 Verspreid in het reservaat liggen enkele verwaarloosde waterpartijen. De dijken zijn hoog en 
ontsieren het landschapsbeeld. Om de natuurpotenties van deze open wateren beter te 
benutten, is het nodig de vijvers opnieuw te integreren in een halfopen landschap. Dit komt 
het leefgebied voor de koesterburen matkop en ijsvogel ten goede.  

 In september 2013 werd het natuurgebied Aronst Hoek uitgebreid met een totale oppervlakte 
van 48ha waardoor een aangesloten begrazingsblok van >50ha gerealiseerd werd. Om de 
begrazing meer en beter te kunnen sturen is de aanleg van nieuwe rasters noodzakelijk  
tegelijk met een opwaardering van het kleinschalig bocagelandschap rondom de ‘Segeraat 
Hoeve’. Kleine landschapselementen zijn typisch voor de hogere valleigronden van de 
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Getevallei en bieden schuil- en broedgelegenheid aan diverse soorten zoals de grauwe 
kauwier, braamsluiper en andere struweelbroeders. Ook eikelmuis profiteert hier in belangrijke 
mate van en de kamsalamander tijdens zijn dispersie-cyclus. 

 

concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Actie 1: omvorming vijver fase 2  

 Actie 2: plaatsen begrazingsraster (2.700m) 

 Actie 3 en 4: herstel bestaande brug + plaatsen nieuwe brug 
 Actie 5: plaatsen palen om grenzen duidelijk af te bakenen (beschermen mantel-

zoomvegetatie) 

 Actie 6: plaatsen van 2 wandelpoorten  

 
Subsidie: 15.046,88 euro 
 
 
13.  Natuurgebied Spoorwegzate, Hoegaarden: in de bres voor Getenatuur in Hoegaarden & Tienen 

 
Omschrijving 

 Via doelgericht natuurinrichting kansen bieden aan koestersoorten van de gemeente 
Hoegaarden: eikelmuis en geelgors in en rond de hoogstamboomgaard, boerenzwaluwen 
krijgen een aanbod van modder voor nestbouw aan de randen van de poel en 
graslandpaddenstoelen zoals het papegaaizwammetje. 

 

Concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Actie 1: Inrichting hoogstamboomgaard (ca. 0,5ha,  met typische streekeigen rassen en 
schapenraster voor begrazing i.s.m. lokale schapenhouder, verwijderen van 2 oude vervallen 
stalletjes en sluikstort, aanleg van poel in natuurlijke depressie. 

 Actie 2: Aanleg extra poel (ca. 300m2,  in nabijheid hoogstamboomgaard met kansen voor 
kamsalamander. 

 Actie 3: Inrichting begrazingsblok  (ca. 4,5 ha tegenover kasteel van Overlaar,  opnieuw 
open maken van oude verlande ringgracht i.f.v. amfibieën). 

Subsidie: 10.552,88 euro 
 

 
14.  Natuurgebied Balenberg, Tremelo, hooilandherstel en aanleggen van een amfibiepoel 

 
Omschrijving 

 De Balenberg is een natuurreservaat dat sinds 2000 in beheer is bij Natuurpunt, gelegen in 
Baal (deelgemeente van Tremelo). 

 Bijzondere soorten die in het gebied voorkomen zijn koningsvaren, blauwe knoop, struikhei, 
gewone dophei, gewone salomonszegel, dalkruid, icarusblauwtje en bruine vuurvlinder 
(tevens koestersoort van de gemeente Tremelo).  

 Binnen het kader van dit provinciaal project zullen er enkele éénmalige  beheermaatregelen 
worden uitgevoerd waardoor het habitat van bruine vuurvlinder optimaal zal beheerd kunnen 
worden. Ook blauwe knoop is een doelsoort bij het uitvoeren van dit provinciaal project. 

 De werken zullen uitgevoerd worden op delen van een groot perceel dat deels bestaat uiteen 
arm zuur eiken-berkenbos en deels uit een waardevolle graslandvegetatie. 

 De aanwezige begreppeling zorgt voor een sterke ontwatering van het perceel wat een 
nadelige invloed heeft op de beoogde natuurdoelstellingen. Door middel van dit provinciaal 
project worden de aanwezige greppels enigszins opgehoogd. Aanvullend op deze 
grondwerken zullen stronken gefreesd worden om het maaibeheer efficiënt uit te kunnen 
voeren ifv. beide doelsoorten.  

 In het meest noordelijk deel van het grasland zal een amfibieënpoel aangelegd worden, die 
een belangrijke ecologische meerwaarde zal hebben als bijkomend habitat voor amfibieën en 
ongewervelden binnen een gebied waar nauwelijks poelen aanwezig zijn. 

 Om de bezoekers van het gebied te informeren over het project zullen 3 infoborden geplaatst 
worden (1 over koestersoort bruine vuurvlinder, 1 met info over de amfibieënpoel en 1 over 
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het bosbeheer). Aan de oostelijke ingang van het reservaat zal een bareel met een 
voetgangerssluis worden geplaatst. 

 
 

Concrete uitwerking (plan van aanpak) 
Volgende werken worden voorzien binnen het provinciaal project: 

 ontdiepen van greppelpatroon op beide graslanden (perceel D551), op een totale oppervlakte 
van 0,50ha; 

 stronken frezen op het noordelijk gelegen hooiland op (perceel D551), op een totale 
oppervlakte van 0,26ha; 

 aanleggen van een amfibiepoel op het noordelijk gelegen hooiland op perceel D551; 

 aanmaken en plaatsen van 3 A3 infoborden; 

 plaatsen van 1 bareel met voetgangerssluis. 

 
Subsidie: 4.864,84 euro 
 
 

15.  Natuurgebied Birrebeekvallei, Meise: natuurinrichting en verbeteren toegankelijkheid 

 
omschrijving 

 Het natuurgebied de Birrebeekvallei bevindt zich in de gemeente Meise en bestaat uit een 
aaneenschakeling van verschillende bostypes en enkele hooilanden. Ongeveer 40 ha is in 
beheer bij Natuurpunt. In 2014 kwamen daar ruim 2 hectaren bij: gronden van de gemeente 
en andere percelen in beheer gegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 Dit projectvoorstel heeft betrekking op de inrichting van de nieuwe percelen die in 2014 in 
beheer werden genomen. Het betreft de aanleg van 2 poelen en het herstel van een 
historische voetweg, waardoor een rechtstreekse toegang tot de Birrebeekvallei mogelijk 
wordt vanuit de woonwijken van Eversem 

 De betrokken percelen bevinden zich niet in Europees beschermd gebied, maar maken wel 
onderdeel uit van het VEN-gebied “Het Leefdaalbos-De Vlieten-Velaartbos”. Ze zijn 
opgenomen binnen het visiegebied van het erkende natuurreservaat, Birrebeekvallei (E-321) 
en zijn deels erkend als natuurreservaat. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak) 
Volgende werken worden voorzien binnen het provinciaal project: 

 Aanleg van 2 poelen 

 Herstellen van een historische voetweg (nr. 72) met: 
 de verbetering van een gedeelte van het wandelpad waarbij een gedeeltelijke ophoging wordt 

voorzien + het aanbrengen van een geotextiel en een aangepaste toplaag bestaande uit 
boskiezel; 

 het graven van een langsgracht aan tenminste 1 zijde van de verbeterde wandelweg ifv. een 
betere afwatering; 

 de plaatsing van twee wandelbruggen met vlonderpad voor een overbrugging ter hoogte van 
een gracht en een vochtige zone; 

 plaatsing van een draadafsluiting langs het een deel van het wandelpad. Dit is aangewezen 
om de toegang tot aanpalende landbouwgronden en de Haviland-site (voormalig stort) te 
beperken; 

 het plaatsen van 2 sluispoortjes voor wandelaars aan beide toegangen tot het natuurgebied 
ter hoogte van resp. de Kapellelaan en de Wandelstraat. De toegangsweg ter hoogte van de 
Kapellelaan moet ook dienst doen als toegangsweg voor beheerwerken (maaien hooiland) en 
hier wordt tevens een bareel voorzien. 

Subsidie: 12.987,46 euro 
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16.  Natuurgebied Leibeekvallei, Haacht: aanleg begrazingsraster en plaatsing knuppelpad 

 
Omschrijving 

 Het erkende natuurreservaat “Haachtse Leibeekvallei” bevindt zich in de gemeente Haacht. 
Het gebied bestaat uit de deelgebieden “Antitankgracht”, “Haachts Broek”, “Schorisgat” en 
“Schoonbroek”. 

 In het deelgebied “Antitankgracht” wordt voorzien om een begrazingsraster te plaatsen, 
waardoor het reguliere beheer (maaien gevolgd door nabegrazing), uitgevoerd kan worden. 
Deze vorm van patroonbeheer zorgt ervoor dat er een vegetatiemozaïek kan ontstaan waar 
graslanden en struwelen elkaar afwisselen. 

 In het deelgebied “Haachts Broek” wordt een deel van het wandelpad ingericht met een 
knuppelpad. Op deze locatie is het wandelpad tijdens natte periodes en in de winter 
nauwelijks tot niet begaanbaar door de hoge grondwaterstand. Door het gebied op een 
gerichte manier open te stellen voor de bezoekers kan het maatschappelijk draagvlak voor 
het gebied aanzienlijk vergroot worden. De verbeterde toegankelijkheid van het gebied heeft 
bovendien als gevolg dat de bezoekersstroom meer gekanaliseerd wordt waardoor rustzones 
in het gebied minder verstoord worden. 

 
Subsidie:9.567,03 euro 
 
 
17.  Natuurgebied Rogaerden (Papendel), Begijnendijk: herstel leefgebied bruine vuurvlinder-fase I 

 
Omschrijving 

 Het gebied “De Rogaerden” vormt een onderdeel van het erkende natuurreservaat Papendel. 
De meest opmerkelijke soort van het gebied is ongetwijfeld de bruine vuurvlinder. De soort is 
dan ook terecht aangeduid als koestersoort voor de gemeente Begijnendijk. 

 Binnen het kader van dit natuurbeschermingsproject wil Natuurpunt Beheer enkele recent 
verworven percelen in het deelgebied “De Rogaerden” optimaal inrichten voor de doelsoort 
bruine vuurvlinder. Het betreft de inrichting van de zuidoostelijke zone en de totale afwerking 
van de site van de voormalige boomkwekerij. Bij de herinrichting van de site wordt gestreefd 
naar de ontwikkeling van schrale graslanden met verspreid ruigtes en struweelvegetaties die 
geleidelijk overgaan naar een bosvegetatie. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak) 
Volgende werken worden voorzien binnen het provinciaal project: 

 Verwijderen van achtergebleven plantgoed en materiaal (plastic folie, potten e.d.) op de 
voormalige locatie van de boomkwekerij.  

 Na het opruimen van het terrein worden de achtergebleven wortelstelsels verwijderd en zal de 
grond gefreesd worden. Nadien kan het terrein ingezaaid worden met Italiaans raaigras. 
Doordat Italiaans raaigras mettertijd spontaan uit het perceel verdwijnt, kunnen andere en 
meer gewenste soorten het perceel koloniseren.  

 Op het perceel A376B bevindt zich momenteel nog spontane opslag van berk en wilg. Deze 
zal gekapt worden, waarna het perceel samen met de andere kan gefreesd en ingezaaid 
worden.  

 Op het perceel A362 bevindt zich een vijver die door de vorige eigenaar werd aangelegd. 
Door de beperkte ecologische waarde zal de vijver gedempt worden. 

 Ter compensatie van het verlies aan open waterhabitat door het dempen van de vijver, zullen 
2 amfibiepoelen aangelegd worden. De poelen worden op het perceel A288 aangelegd en zijn 
op het zuiden gericht. 

 Verspreid over het terrein zullen grondwerken uitgevoerd worden, waarbij het nog aanwezige 
puin en grondplaat afgegraven en afgevoerd wordt. Na de herinrichtingswerken zal het gebied 
toegankelijk zijn voor zachte recreatie. Aan de noordelijke ingang van het gebied zal een 
bareel met slot worden geplaatst. 

 De loods van de voormalige plantenkwekerij zal volledig afgebroken en afgevoerd worden. De 
vrijgemaakte zone zal op termijn evolueren naar een graslandvegetatie. 

 Om de bezoeker van het gebied te informeren zullen er 2 informatieborden (A3 formaat) 
geplaatst worden. Aan de poel, vlak bij het wandelpad zal een informatiepaneel duiding geven 
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omtrent de natuurwaarden. Het andere infobord zal een algemeen beeld van het natuurgebied 
schetsen. 

Subsidie: 16.170,38 euro 
 
 

18.  Natuurgebied Wijngaardberg, Wezemaal (Rotselaar): begrazingsraster voor heideherstel 

 
Omschrijving 

 De Wijngaardberg is een natuurgebied gelegen in de gemeente Wezemaal (Rotselaar), in het 
noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant. Om de schaapskudde de heide te laten 
begrazen is er een permanent raster nodig. Dankzij enkele draadpoorten, houten poorten en 
smalle veeroosters blijft het gebied toegankelijk en kunnen wandelaars door het gevarieerde 
landschap wandelen. 

 
Concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Aanleg van begrazingsraster (lengte 2600 m) 

 Plaatsen 5 draadpoorten en 2 houten poorten (toegang fruittelers en beheerders) 
 Plaatsen 2 smalle veeroosters 

Subsidie: 21.688,23 euro 
 
 

Natuurpunt Oost-Brabant vzw 
 
19. 'Natuur in de buurt: samen werken aan behoud van koesterburen, meer biodiversiteit in heel het 

landschap 

 
Omschrijving 

 Momenteel wordt ongeveer 3.500 ha natuur, veelal in de onmiddellijke omgeving van stad en 
dorp, beheerd door Natuurpunt in de regio Oost-Brabant. Dankzij dit vrijwillig natuurbeheer 
werd de biodiversiteit daar grotendeels behouden en/of hersteld, en tevens een grote 
buurtverankering en laagdrempelige natuurbeleving gerealiseerd. 

 In de vorige sensibilisatiecampagnes van NPOB (in 2013/2014 : “Beheerde natuurgebieden 
in je gemeente, hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit” en in 2014/2015 : “Beheerde 
natuurgebieden, sterkhouders voor koesterburen en biodiversiteit” – momenteel nog in 
uitvoering) werd de nadruk gelegd op biodiversiteit en koestersoorten in het algemeen. 

 Momenteel is het zeker belangrijk om het brede publiek erop te wijzen dat de Vlaams-
Brabantse niet-Europees gedefinieerde biodiversiteit en koestersoorten ook verder dienen 
beschermd te worden. 

 De pijlers en doelstellingen van het project zijn: 
 focus op natuur in de buurt, buiten SBZ, noodzakelijk voor behoud van biodiversiteit en 

koestersoorten in Vlaams-Brabant; 
 inzetten op meer ‘natuurlijke en biodiverse’ tuinen; 

 aandacht voor bijzondere koestersoorten (o.a. wilde inheemse bijen). 

Concrete uitwerking (plan van aanpak) 

 Dit project wordt het jaarthema van NPOB (najaar 2015 - najaar 2016). Zo wordt er 
ondersteuning gegeven om de concrete acties rond de koesterburen, biodiversiteit in tuinen 
en regionaal belangrijke natuur te onderbouwen en uit te werken, en om de lokale groepen 
hierrond te laten werken. In de herfst van 2015 organiseert NPOB hierover een thematische 
planningsvergadering en in februari 2016 een lanceringssymposium rond deze thema’s. 

 Tussen oktober 2015 en oktober 2016 worden een 12-tal publieksactiviteiten, die 
voortvloeien uit een brede lokale werking rond het thema, georganiseerd = vier per deelregio 
(tevens Regionaal Landschap). Specifiek gericht op de koesterburen van de betrokken 
gemeenten en op de link met meer natuurlijke tuinen. 

 Samenwerking met de Regionale Landschappen en gemeenten: zoals de voorgaande jaren  
wordt in elk van de 3 RL minstens één grote activiteit in co-organisatie uitgebouwd, rond 
de thema’s koesterburen / tuinen + biodiversiteit / regionaal belangrijke natuur. 
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Ook de gemeenten worden hierbij betrokken om terug aandacht te vragen voor de 
gemeentelijke koesterburen en hun leefgebieden. 

 Er wordt een initiatief opgestart om tuineigenaars aan te moedigen hun tuin ‘natuurvriendelijk’ 
in te richten en zo bij te dragen aan het behoud van de koestersoorten. NPOB werkt criteria uit 
waaraan tuineigenaars moeten voldoen om een label te verwerven. 

 Naast de publieksactiviteiten, worden een drietal infoavonden (een per deelgebied, 
overeenkomend met het werkingsgebied van de drie regionale landschappen) ingericht rond 
koestersoorten en hun relatie met natuur in de buurt, die onze bijzondere aandacht vragen, 
zoals de wilde bijen. 

 

Subsidie: 46.350 euro 


