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Strategisch

● De ruilverkaveling voor de 3 belangrijkste natuurgebieden in Hoegaarden, 
gaat de goede richting uit. De ruilverkaveling blijft hoe dan ook een prioriteit 
voor 2023 dat een heel belangrijk jaar wordt voor de realisatie en 
versterking van de natuurgebieden.

● Voor het bijzonder waardevolle moerasvalleitje in de Overhemstraat blijft 
het echter onzeker dat het in ons beheer zal komen.

● De studie “Leefbare Dorpen” die de komende maanden zal worden omgezet 
in een bindende globale RUP, baart ook de nodige zorgen voor Meldert, 
Hoksem en Hoegaarden. Dit wordt eveneens een belangrijk thema en 
aandachtspunt in 2023.

● De activiteiten in 2022 waren een succes, met toppers als Nacht van het 
Nachtleven, de Hommelwandeling, Verhalen in het Landschap en onze 
jaarlijkse Straffe Kost wandeling.



Beheer

● We merkten in 2022 een positieve evolutie in de opkomst van vrijwilligers
tijdens werkdagen.

● De hulp van het AWS team was zeer welkom en maakte verschillende keren 
een heel groot verschil.

● We merken op dat er minder kalme periodes zijn voor de beheerteams. Mede 
owv het grillige weer de voorbije jaren, moet er dikwijls geschoven worden in 
de planning en worden sommige geplande taken uitgesteld of 
geannuleerd. Dit legt ook druk op de weekploegen.

● Dankzij input van mensen bij de reservatenwerkgroep en enkele waarnemers 
in het veld, sturen we geregeld de beheerstrategie bij (bv. gefaseerd 
maaien). Dit uiteraard ten goede van bijzondere soorten die er baat bij 
hebben.



Flora

● We zagen in 2022 en kleine terugval tegenover vorige jaren in het aantal 
brede orchissen in de Mene-Jordaanvallei, waarschijnlijk een gevolg van 
het veranderende klimaat en de lange droge periodes.

● De bijenorchis in Rosdel was eveneens minder talrijk aanwezig dan 
voorheen (stuk Katerspoel).

● Meldertbos en Mene-Jordaan kunnen de droogte iets beter aan. We zien in 
Meldertbos echter veel dode bomen.

● Algemeen gezien houdt onze flora mooi stand. Wondklaver lijkt zich verder 
uit te breiden in Rosdel en verspreidt zich ook goed op het Pertseveld (ten 
bate van het dwergblauwtje dat nu ook al in Mene-Jordaan zijn weg vindt!).

● De bokkenorchis in Hoksem is in 2022 niet tot bloei gekomen. We vinden 
momenteel geen rozetten terug, we hopen dat we ze daar niet kwijt zijn.



Fauna

● Dankzij een aantal enthousiaste waarnemers, beginnen we een mooi zicht te krijgen op de 
diverse fauna die onze natuurgebieden bevolkt.

● Bij de bijen (pun intended) ontdekten we zomaar eventjes 4 nieuwe zeldzaamheden: de 
halfgladde dwergzandbij, de zuidelijke langhoornbij, de doornkaakzandbij en de 
tweekleurige slakkenhuisbij (eerste gedocumenteerde waarneming in Vlaanderen). We 
voegden in totaal 27 nieuwe soorten toe aan onze bijengemeente (bijen incl. wespen).

● Er werd ook een bijzondere goudwesp waargenomen, de Pseudospinolia Neglecta (die 
uitsluitend parasiteert op schoorsteenwesp)

● In onze nachtvlindervallen vingen we eveneens enkele nieuwe zeldzaamheden zoals het wit 
weeskind, de smaragdgroene zomervlinder (eerste voor Vlaams-Brabant), de donkere 
winteruil en de gelijnde micro-uil. 70 nieuwe nachtvlinders zagen in 2022 het licht in 
Hoegaarden.

● De stilletmestkever lijkt zich ook goed te voelen in onze streek, met opnieuw in 2022 
verschillende waarnemingen. We vonden in totaal 29 nieuwe kevers.

● De ringslang gedijt en tracht nu ook de E40 voorbij te steken (in Hoksem). 2 exemplaren zijn 
daarbij jammer genoeg onder een auto terecht gekomen.



Paddenstoelen

● Meldertbos heeft in 2022 bijzonder veel aandacht en bezoek gekregen 
dankzij het kleverig lindebekertje dat slechts op 2 plaatsen in Vlaanderen 
voorkomt. Na de ontdekking in 2021, lijkt het in steeds grotere getale terug te 
komen en tevens ook op verschillende locaties in Meldertbos.

● Op het Pertseveld werd een aardtong onder de microscoop gelegd om vast 
te stellen dat het over een zeldzame middelsporige ruige aardtong gaat! 
Eveneens een mooie nieuwe vondst is het papegaaizwammetje, wat wijst op 
een gezond en goed beheerd biotoop.

● Er werden maar liefst 41 nieuwe paddenstoelensoorten ontdekt in 
Hoegaarden, waarvan 36 waargenomen in Meldertbos.



Enkele sprekende statistieken

● In Meldertbos werd de kaap van 2000 soorten bereikt, met een oppervlakte 
van slechts +/- 50 hectare is dit een mooi resultaat dat Natuurpunt hier boekt. 
Dit dankzij het doorgedreven natuurbeheer en de verscheidenheid in het 
landschap (bos, open grasvlakte, moeras, beken en vijver).

● In totaal werden in Hoegaarden 305 nieuwe soorten waargenomen!
● In 2022 telden we 2019 verschillende soorten in Hoegaarden! 3 meer en 

de statistiek was perfect.
● In Mene-Jordaanvallei kwamen we aan 1266 soorten.
● In Meldertbos zagen we 877 verschillende soorten.
● In Rosdel namen we 409 soorten waar.
● In Katerspoel kwamen we uit op 107 soorten.
● Voor Egypte waren dat er 67.
● Voor Aalst waren dat er 45.



Vooruitblik 2023

● Natuurpunt Hoegaarden zal het komende jaar inzetten op meer contact met 
de Leden van Natuurpunt.

● We gaan onze digitale communicatie verbeteren met de opstart en 
onderhoud van onze sociale media

● We hebben een gespreide planning van de verschillende activiteiten, met 
als speerpunten Straffe Kost komt terug naar Meldert, Paddestoelen 
wandeling, Vuurvliegjes wandeling en een lezing rond vogels en muziek
in Hoegaarden.

● De kern zal ook in 2023 op zeer regelmatige basis samen komen en 
deelnemen aan de afdelingsvergaderingen en de reservatenwerkgroep.

● Zoals reeds gezegd, zal op beleidsvlak de uitvoering van de ruilverkaveling
een zeer belangrijke uitdaging zijn.

● Alsook de opvolging van alle lokale beleidsdossiers in Hoegaarden.


