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Natuurpunt Rotselaar op de grens.
Met trots beheren wij ‘onze’ Wijngaardberg, zodat de natuur erop vooruit gaat en de mensen hiervan kunnen genieten. “Zijn
jullie alleen maar bezig in Wezemaal?”, vraagt men ons weleens. Er zijn ook mooie natuurpuntgebieden op de grens, want
die houden geen rekening met gemeentegrenzen! Onze buur-afdelingen laten daar de natuur tot pareltjes ontwikkelen. Er
kunnen ook nog veel enthousiastelingen aan meebouwen! Wil je af en toe of iets meer actief van de natuur genieten? Geef
ons dan een seintje! Dit kan via de website: natuurpuntrotselaar.be
Op deze kaart vind je gebieden van Natuurpunt en ANB (Vlaamse Gemeenschap)

Laekdal

De Laak speelde steeds een belangrijke rol bij de
valleibewoners. Via 't Saske in Aarschot werd de Demer bij
Eind september. Prachtig fietsweer. Ik sta bij Ninde op het
hoogwater ontlast en werd de watermolen aan de
fietspad aan de rechteroever van de Dijle op het brugje
Veldonkhoeve in Tremelo, net over de grens met Rotselaar,
boven het beekje dat in de Dijle stroomt. Een klein beekje
gevoed. Overstromingen zorgden voor bemesting van het
dat amper water bevat, of is het een riool? En toch is dit een omliggende land. Maar in 1974 met het rechttrekken van de
rivier, de Laak, die in de toekomst, weer zal vloeien zoals bij Demer en het verhogen van de dijken, kreeg de oude
het begin van vorige eeuw.
Demerarm geen water meer en kwam enkel nog afvalwater in
De huidige bedding van de Laak ligt in een valleistrook van
de Laak terecht, zodat de Laak zijn natuurlijk karakter verloor
de Demer. Van Aarschot tot Begijnendijk delen Demer en
en vaak wordt gezien als een open riool. Momenteel is er een
Laak dezelfde vallei. Daarna volgen ze elk hun eigen vallei
sigmaplan uitgewerkt om de vallei van Demer en Laak in te
naar de Dijle. De Demer schuurde zo'n 10.000 jaar geleden richten, met zorg voor waterberging, natuur en recreatie.
de Laakvallei uit, om 5.000 jaar door zijn huidige vallei te
In de vallei, op de grens tussen Werchter en Tremelo, liggen
stromen.

gelukkig nog pareltjes van natuurgebieden. Zo ligt Het
Laekdal in de groene corridor tussen het Demer- en
Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap is een
aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen.
De beheerwerken en doelstellingen verschillen dan ook van
stuk tot stuk.
De komgronden links en rechts van de Laak zijn de
natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen
benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog
water wordt de Dijle tot daar
opgestuwd en bewijzen de
Minder papier en meer tijd
gronden hun nut, want
voor natuur?
dankzij het natuurlijk
Deze nieuwsbrief kan je ook
bergingsvermogen van de
digitaal ontvangen!
vallei worden woongebieden
van waterellende gespaard.
In de moerassige
Meld je aan via onze website
valleigronden, zoals
www.Natuurpuntrotselaar.be
bijvoorbeeld in de Putten van
Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te
zien dat het een oude meander van de Demer moet geweest
zijn.
Meer info: natuurpunttremelo.be

soorten aan die in Vlaanderen op de rode lijst staan, soorten
die bedreigd of zeldzaam zijn zoals de hazelworm en de
kamsalamander.
Info: users.telenet.be/hagelandsevallei

Op 6 december organiseert VMM een info-moment in de
Jack-Op over het nieuwe sigmaplan voor de Demer-en
Laakvallei. Meer info later op onze website.

Dag van de natuur bij onze buur
Zaterdag 19 november 2016
“Hagelandse Vallei“ Dunbergbroek te Holsbeek
van 9 tot 17 u
Zin om lekker moe te worden in de frisse buitenlucht
en tegelijk de natuur vooruit te helpen? Stroop dan je
mouwen op en help met ons mee want samen
maken wij het verschil.
Aan de vrijwilligers die de ganse dag
komen meehelpen, wordt er ’s middags
gratis soep en een broodjeslunch
aangeboden. Wel graag melding van je
deelname voor de praktische regeling.
Afspraak: Aan de brug over de Winge Molenbaan te
Wezemaal. Vanaf daar bewegwijzering naar plaats
van gebeuren.
Info :Jan Wyckmans: 0479 59 96 70
jan.wyckmans2@telenet.be

Hagelandse Vallei
Op de grens met Holsbeek, stroomt de Winge door een brede Wijgmaalbroek
vallei, geflankeerd door Diestiaanheuvels als Wijngaardberg
Dit natuurgebied van Natuurpunt is gelegen op de linkeroever
en Beninksberg. Hier komt na jaren hard werken de
van de Dijle, tussen Wijgmaal
verscholen natuurpracht beetje bij beetje terug tot
en Rotselaar. Het
openbaring. Kwelwater rijk aan mineralen borrelt er
Wijgmaalbroek is een
spontaan uit de grond op en zorgt op de gemaaide percelen
waardevolle schakel van de
voor geschikte groeiplaatsen van zeldzame planten als
Dijlevallei.
kleine valeriaan, grote boterbloem, karwijselie,
De rivier meandert hier door een
moerasstreepzaad en de brede- en gevlekte orchis. Her en
valleilandschap met een
der komen nog zompige broekbosjes voor met zeldzame
lappendeken van kleinschalige landschapselementen zoals
zegges en dotterbloem, andere stukjes kleuren het voorjaar
weilanden, sloten, houtkanten en broekbosjes.
nog met dalkruid, meiklokje, bosanemoon, eenbes, slanke
sleutelbloem en bosbingelkruid. Ook treffen wij hier nog
Info: www.natuurpuntleuven.be

Activiteitenkalender
9 tot 12, 13 tot 17 uur: beheerdag in natuurreservaat Wijngaardberg,
info Rudy Van Nuffel 0497 28 16 17, Ludo Segers 0485 88 43 13, 016 56 03 80
14.30 uur: landschapswandeling door Werchter
info Rik Maes 0478 62 15 60, Rudy van Nuffel 0497 28 16 17
9 tot 12, 13 tot 17 uur: beheerdag in natuurreservaat Wijngaardberg,
info Rudy Van Nuffel 0497 28 16 17, Ludo Segers 0485 88 43 13, 016 56 03 80
9 tot 12, 13 tot 17 uur: beheerdag in natuurreservaat Wijngaardberg,
info Rudy Van Nuffel 0497 28 16 17, Ludo Segers 0485 88 43 13, 016 56 03 80

Graasheide aan de noordzijde
van de Wijngaardberg, via Everveld

03/02

19.30u.: Lokale algemene vergadering van afdeling Rotselaar

Parochiezaal Wezemaal

03/02

20.15u.: Waterdieren in de Demervallei door Nobby Thijs

Parochiezaal Wezemaal

04/02

9 tot 12, 13 tot 17 uur: beheerdag in natuurreservaat Wijngaardberg,
info Rudy Van Nuffel 0497 28 16 17, Ludo Segers 0485 88 43 13, 016 56 03 80

Info later via onze website:
natuurpuntrotselaar.be

12/11
13/11
10/12
07/01

Wist je dat

wist je dat

wist je dat

Natuurpunt “Werchter Park” adviseert, om de natuur
rond de festivalweide zo veel mogelijk kansen te
geven? Zo zorgen we er mee voor dat er voor de
kamsalamander en vele andere planten en dieren
een
‘corridor’
wordt
gecreëerd
tussen
Wijgmaalbroek en de antitankgracht in Haacht.

wist je dat

De steenuilenwerkgroep
de leefgebieden van
steenuilen in Holsbeek
en Wijgmaal tot in
Rotselaar probeert uit te
breiden?
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Werchterplein, Werchter
Graasheide aan de noordzijde
van de Wijngaardberg, via Everveld
Info later via onze website:
natuurpuntrotselaar.be

wist je dat

Kevin een dijk van een
beheerplan
voor
de
Wijngaardberg aan het
opstellen is, zodat mensen
en natuur er kunnen van
genieten?

Nobby Thijs echt alles
weet over de kleine
beestjes in en naast
de Demer van Diest
tot
Werchter?
Welkom op 3 februari!

Afdeling Rotselaar
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