
Sfeerbeeld van de Ronde met 13 ritten vrijwillig natuurbeheer  
zomerseizoen 2011 in Velpe-Mene

Foto’s Jules Robijns en Luc Nagels
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Een droge en snikhete junimaand maar een regenachtige 
en natte julimaand maakte het vrijwillig natuurbeheer 
niet makkelijk. Op zaterdag 11 juni startte de ronde van 
de beheerswerken in Velpe-Mene in de Zeyp en eindigde 
op 13 augustus in Spikdorenveld, gevolgd door nog twee 
nakomertjes in september. De verschillende natuurgebieden 
in Velpe-Mene (overzicht op www.velpe-mene.be onder 
natuurgebiedencursus) werden één voor één aangedaan. 
Elk weekend waren we present met een ploeg vrijwilligers, 
soms gaande tot 30 à 40 deelnemers, die de handen uit de 
mouwen wilden steken. 

2011 werd dus gekenmerkt door een hoge opkomst. Er waren 
steeds minimum 12 deelnemers. Er is een vaste kern die 
praktisch op elke werkdag aanwezig was, die zorgde dat het 
materiaal en de catering ter plaatse raakte. Hierbij bijzondere 
dank aan Esther Buysmans. 2011 was ook gekenmerkt door de 
opkomst van een reeks nieuwe mensen, deels uit de natuur.
gebiedencursus, maar ook door een talrijke opkomst van de 
generatie tussen 20 en 30.

Hieronder een sfeerbeeld. Per werkdag is een fotoalbum 
geplaatst op www.velpe-mene.be

Zaterdag 11 juni 2011 vanaf 13u30

werkdag Zeyp
De Zeyp: de eerste werkdag van de zomercampagne verliep in een kader van bloei-

ende schraallanden met knoopkruid. Conservator Robin Guelinckx glundert: het 

werk was al om 15u gedaan. Verschillende nieuwe mensen… en natuurbeleving.

Zaterdag 18 juni 2011 van 9u00 tot 16u00
werkdag Spoorwegzate/Getevallei, Tienen-Hoegaarden 

Conservator Roland Grugeon in goede doen: nieuwe mensen  
en veel jong volk uit de buurt.

Zaterdagvoormiddag 25 juni 2011 vanaf 9u00
werkdag hooien Weterbeek 

Regen in de ochtend met jassen en dekzeilen  
maar tegen de avond al het werk geklaard.

Zaterdagnamiddag 2 juli 2011 vanaf 9u00werkdag hooien Koebos Natuurbeleven voor jong en minder jong. Door goed  natuurbeheer weer nieuwe soorten

Zaterdag 9 juli 2011 van 9u00 tot 16u00

werkdag Aardgat

Conservator Peter Pelegrin (foto rechts) ziet het werk vooruit gaan. 

Georges Buelens (foto links), één van de vaste deelnemers, is er  

steeds op bedacht om natuur dichter bij mensen en kinderen te 

brengen. Om 14u30 was de ganse klus geklaard.
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Cursus Natuur.gebiedengids succesvol afgesloten

Een twintigtal cursisten kregen hun getuigschrift na een cursus met 5 theorielessen en 7 lesexcursies naar de belangrijkste 
natuurgebieden binnen Velpe-Mene. Van elk van de gebieden is een volledig overzichtsdossier en diamontage met de soorten te 
raadplegen op www.velpe-mene.be onder natuurgebiedengids. Minstens een vijftiental van de cursisten konden we (regelmatig) 
op de werkdagen verwelkomen. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar zullen de gebieden van de Getevallei aan 
de orde komen.

Zaterdag 30 juli 2011 van 13u30 tot 17u00
werkdag Molenstraat Meldert

In de Molenstraat waren meer dan 20 deelnemers 
komen opdagen. Al het werk was rond 16u45 geklaard. 
Na de werken was er de heerlijke afterwerkdag 
party met groentetaart bij Peter en Evelyne. En als 
bijkomende verrassing hebben Ruben en Jan, die 
elke week paraat zijn bij de werkdagen, een circusact 
gegeven. Bijzonder blij dat nu 3 gezinnen van de 
Molenstraat meegewerkt hebben alsook 6 mensen 
van de cursus.

Zaterdag 16 juli 2011 van 9u00 tot 16u00
werkdag Rozendaalbeekvallei

Ondanks de aangekondigde regen hebben we met een ploeg van tussen 15 en 20 
deelnemers al het voorgenomen werk in de Rozendaalbeekvallei geklaard zonder nat 
te worden. Alles was rond 15u30 gedaan. Door de regen van de vorige dagen was het 
materiaal loodzwaar maar door de goede en grote werkploeg ging het snel vooruit. 
De kinderen konden natuur beleven: kikkers, spitsmuizen, padden en een hazelworm, 
en conservator Luc Nagels zag dat het goed was…

Zaterdag 23 juli 2011 van 10u00 tot 18u00

werkdag hooien Snoekengracht

Een 30-tal mensen op de werkdag in de Snoekengracht met zeer veel jongeren. Wegens een week 

regen was het werk zwaar maar alles kon tegen 17u afgerond worden. Dit was maar mogelijk dank 

zij het voorwerk van Georges Buelens en van vooral André Roelants. Toch wel fantastisch wat André 

op zijn 70ste nog verzet en dat onderbroken sinds 1976… dus 36 jaar elk jaar!
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Voor de najaarse activiteiten van Natuurpunt Velpe-Mene: 

www.velpe-mene.be

Foto Jules Robijns

Foto Paul Van Nuffel


