
NP Velpe-Mene voorbereiding LAV : agenda en prioriteiten 
 
Programma formele LAV online woensdag 2 maart om 20u van Natuurpunt Velpe-Mene 

1. Goedkeuring verslag AV 2021 
2. Overzicht Werking 2021 en prioriteiten 2022 van de afdeling met de verenigingswerking, 

beleidswerking en reservatenwerking 
3. Overzicht Werking 2021 en prioriteiten 2022 van de kernen 
4. Financieel verslag 2021 
5. Ontheffing van de bestuur werking 2021 

• Bestuur 2022 en bekrachtiging stemgerechtigden leden AV van  NP 
• Rondvraag 

 
 
Natuurpunt Velpe-Mene  – prioriteiten 2022 

1. Beleidsdossiers 
a. Finalisering natuur en buffers in kader van ruilverkaveling: we 

komen op voor 129 ha bijkomende natuur en 60 km brede buffers. 

2021 werd een grondig advies ingediend bij voorlopige neerlegging. De  
afstand tussen wat voorligt en de taakstelling in plan blijft nog groot. We 
gaan effectief voor 129 ha vlakvormige natuur en 60 km brede buffers 
als een groen blauwe dooradering van het landschap.  

Grote eenheden bij de vlakvormige natuur die dienen gerealiseerd 
in rvk willebringen: 

Bierbeek: Hazenberg-Velpevallei/Verbranden Toren/Molensteen ( deels 
Neervelp) 

Boutersem: Snoekengracht-Vallei Vondelbeek-Kop Kautemveld- 
boomgaard  

Boutersem en Hoegaarden:  Mene- Jordaanvalle-Willebringenbos-
Pertseveld ( Willebringen, Meldert,Hoksem- 

Hoegaarden: Meldertbos-Vallei Molenbeek-Keulen ( Meldert) 

Tienen: - Zegelberg-Wijttebroek- Menevallei ( Kumtich en Oorbeek)                          
-  Aardgat en Terrassenlandschap ( Tienen en Kumtich) 

b. Visie Velpevallei en actie hierrond: kansen voor hermeandering en 
natuurontwikkeling invullen. 

Duidelijk vertrekken van benadering: 

- Waterberging in de vallei kan als dit gebeurt in de hele 
ongesegmenteerde vallei, valleibreed en van bovenstrooms tot 



benedenstrooms en niet kunstmatig gecompartimenteerd in de 
natuurgebieden. Hierbij kunnen wel objecten ( bebouwing enz) 
beschermd uitgespaard worden tegen overstroming. 

- Klimaatbuffering en biodiversiteitsversterking gaan hand in hand. 
Kansen voor grootschalige natuurontwikkeling  en ontwikkeling 
van natte natuur in de vallei moeten verder ingevuld worden 

- Hermeandering ifv wenselijkheden en hydrologische condities en 
niet afwenteling op bestaande percelen NP of ANB 

- Behoud van het valleikarakter en behoud van het blijvend 
grasland in de vallei 

- Maximale piekberging door ontharding en buffering binnen de 
bebouwde omgeving 

- Duidelijke maatregelen in de landbouwplateaus om de 
sedimentafvoer en de erosie tegen te gaan en sediment op te 
vangen. Groenblauwe dooradering van landschap. 

c. Opvolging ontwikkeling SP Gete en water na 14 juli: Opvolgen en 
bijsturen: Idem.  

d. Opvolging andere beleidsdossiers: fietspaden, RUPs, windmolens 
2. Beheer en reservaten 

a. Vorming Vrijwilligers rond natuurbeheer: Academie natuur en 
landschap NPOB met excursies binnen afdeling naar  Rosdel en 
Zwarte Bos. Intervisie kennisuitwisseling tussen beheerders, In totaal 
zijn er 5 excursies; Inschrijven voor 14 februari. Toe te voegen voor de 
afdeling: beheerexcursie in het Aardgat o.l.v. Robin. 

b. Reservatenwerkgroep: de reservatenwerking van alle gebieden 
binnen afdeling opvolgen. Komt 2 maandelijks samen. Volgt op binnen 
afdeling voor alle gebieden: aankoop gebieden, restfinanciering, 
opmaak beheerplannen en monitoring, uitvoering beheer en werkdagen 
vrijwillig natuurbeheer. Volgt ook beleidsontwikkelingen op die impact 
hebben op de natuurgebieden.  

c. Fondsenwerving reservatenfonds restfinanciering aankopen: 
d. Programma vrijwillig natuurbeheer met de werkdagen in weekend en 

weekploeg. 
e. Impulsaankopen natte natuur i.k.v. blue deal. Tot november extra 

mogelijkheden via Blue Deal waarop we als afdeling zullen inspelen. 
Hier zal een speciale inspanning geleverd worden. Dit geldt voor de 
Bierbeekse vallei, Velpevallei, Mene Jordaan en Getevallei.  

f. Bijdrage aan bosuitbreiding en impuls aan aankopen bosuitbreiding. 
Er zijn all twee excursies van NP Beheer voor aankopers geweest in 
Aronst Hoek en de Boekhoutbos-Bergveld. Als afdeling zullen we 
inzetten om deze kansen te benutten. Speciale inspanning 

g. Vlakvormige natuur in Ruilverkaveling: zie boven. Komt aan orde in 
RWG 

h. Opvolging waterbeheer Velpe en Gete: zie boven. Komt aan orde in 
RWG 

i. Opvolging beleidsontwikkelingen op die impact hebben op de 
natuurgebieden. 

3. Verenigingswerking 



a. Publieksactiviteiten: zie jaarkalender met de grote 
publieksactiviteiten 

b. Ledenwerving: 2020:   - 2021:  
c. Perswerking: 
d. Bestuurswerking: bestuur vergadert 2 maandelijks: op deze 

vergadering wordt de afstemming gemaakt van 
afdelingsactiviteiten en activiteiten van de kernen. 

e.  
4. Werking kernen 

a. Kern Bierbeek: zie ppt 
b. Kern Hoegaarden: zie ppt 
c. Kern Boutersem: zie ppt 
d. Kern Tienen: zie ppt 
e. Kern Glabbeek: zie ppt. 

 


