
De reservatenwerkgroep is de groep van alle beheerteams van Natuurpunt Velpe-Mene. Deze werkgroep 
komt 6 keer per jaar samen. Ze organiseert terreinbezoeken en ondersteunt beheerteams met beleidskeuzes, 
beheervraagstukken, aankopen en opstellen van beheerplannen.

Natuur beheer is werken?

In Vlaanderen zijn 
de natuurgebieden 
te klein om niets te 
doen. Daarom moet 
er gewerkt worden 
om biodiversiteit 
te beschermen, om 
te voorkomen dat 
natuurgebieden 
verruigen door 
stikstofdepositie, 
verbossing 
van de laatste 

biodiversiteitshotspots tegengaan en geschikte habitats creeëren.

Werkdagen in natuurgebieden

In 2019 organiseerden we meer dan 30 weekendwerkdagen en de 
weekploeg verzette meer dan 600 uur werk.

Aankoop terreinen

Aankopen is een belangrijk middel om natuur op een duurzame 
manier te beheren want het is niet vrijblijvend zoals zoveel vrijwillige 
maatregelen.  
Natuurherstel is een werk van lange adem en is niet te vatten in 5 jaar-
contracten. Daarom is aankopen meer dan noodzakelijk,… ook nu nog.

Natuurpunt Velpe-Mene zet zich in rond de uitbreiding en 
verbinding van de bestaande natuurprojecten

In 2019 zijn de natuurgebieden Snoekengracht in Boutersem, 
Spoorwegzate Hoegaarden-Tienen in Tienen, Tiens Broek in Tienen en 
Koebos in Bierbeek samen uitgebreid met meer dan 11 ha natuur.

Koken kost geld?

De overheid steunt de aankoop van natuurgebieden maar er blijft telkens 
nog een aanzienlijk deel van de aankoopprijs zelf moeten op te brengen. 
Hiertoe hanteert Natuurpunt Velpe-Mene het Natuurfonds. Met dit 
instrument wordt het engagement genomen om de restfinanciering te 
dragen van alle natuurgebieden binnen de afdeling. In 2019 heeft het 
Natuurfonds 37 000 euro bij elkaar gebracht.  
Daarnaast hebben ook de stad Tienen en gemeente Bierbeek de 
aankopen in hun gemeente financieel gesteund deze steun is onmisbaar 
waarvoor dank.

Aankoop Spoorwegzate Hoegaarden-
Tienen 5,5 ha bos

Detail aankoop: 
natuurontwikkelingsproject voor 
realisatie van gemengd loofbos

Tiens broek uitbreiding en verbinding 
tussen langs de Grote Gete 1,6 ha 
reliëfrijk grasland

Koebos Bierbeek uitbreiding van 
kloosterbos met 2,2 ha bos met doel 
realisatie gemengd loofbos met 
waardevolle voorjaarsflora

Snoekengracht Boutersem aankoop 
oud park van Boutersem 2,16 ha een 
belangrijke stapsteen langsheen de 
Velpe met weilanden, oude bos en 
oude parkbomen
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Gericht natuurbeheer voor het herstellen van habitat 
voor de rodelijstsoort Knautiabij op Bois de Cauberg. 
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