
Aronst hoek: Ongekende kansen 

Blik vooruit: een gebied voor de toekomst 

Cursus Natuur.gebieden 

Pieter Abts en Jorg Lambrechts 

 



Budingen 

Geetbets 

Halen 

Velpe 

Melsterbeek 

Herk 

Demer 

Gete vallei monding 





Natuur-ID : Aronst hoek te Geetbets 

Oprichting: 2001 
Ligging: Samenvloeiings gebied Melsterbeek en 
Grote Gete. 
Oppervlakte: 225 ha eigendom, 2 ha huur 
(ocmw Geetbets) 
Gewestplan: Landbouwgebied 



• Habitat: Zilverschoongraslanden, 
Rietlanden, vijver, houtkanten 
populierenbos en Wilgenbroekbos 

• Beheerplan: Erkend beheerplan 

• Doel: Herstel van hydrologisch systeem en 
een gestuurd natuurlijke systeem.  

• Doelsoorten: Pijptorkruid, Wulp, …  

• Beheerteam verantwoordelijke: Marc op 
de Weerdt en Jaak Jacobs 

 

Natuur-ID : Aronst hoek te Geetbets 









Deelgebied Graasbeek 

Vallei van de graasbeek 

•Bestaande situatie: populieren aanplanten,  

maisakkers en relictgraslanden 

•Start 2010 

•9 ha in beheer 

•Doelstelling: Ecologisch waardevol valleibos 

Bosuitbreiding,  

behoud van enkele waardevolle vallei relicten 

•Beheer : omvormingsbeheer 

Uit extensieve situatie. 

 



Deelgebied Graasbeek 

Ecologische bos uitbreiding en omvorming Mozaiek Bos graslanden en ruigten 





Deelgebied :Betsersbroek 

Betsersbroek 

•Bestaande situatie: populieren aanplanten 

en Zilverschoongraslanden 

•Start 2007 

•60 ha in beheer 

•Doelstelling: Bocage landschap zonder 

perceelsgrenzen. 

Zilverschoongraslanden, Valleibos en 

struwelen. 

•Beheer : omvormingsbeheer in afwachting 

van het realiseren van het eindbeheer 



Wastine : mozaiek van Bos, struweel en open landschap 





Deelgebied: Het Broek 

Broek en leekbroek 

•Bestaande situatie: populieren aanplanten 

Vijver en Zilverschoongraslanden 

•Start 2004 

•140 ha in beheer 

•Doelstelling: Bocage landschap zonder 

perceelsgrenzen. 

Zilverschoongraslanden, Valleibos en 

struwelen. 

•Beheer : omvormingsbeheer in afwachting 

van het realiseren van het eindbeheer 

Opstart van het einde beheer en herstel 

van openvallei landschap met behoud van 

landschapsmarkers. 



Cultuurhistorische structuur 

Wastine: Mozaiek bos,struweel en grasland 

Cultuur historische structuur 







Deelgebied: Leekbroek 

Ecologische bos uitbreiding 

Open landschap :behouden 

Wastine: mozaiek struweel, bos 

graslanden 









Deelgebied: Aronst hoek 

Aronst hoek 

•Bestaande situatie: Rietland, 

wilgenstruweel, Vijver en weilanden. 

•Start 2001 

•80 ha in beheer 

•Doelstelling: Herstel hydrologisch 

systeem, rietlanden en valleibossen. 

•Beheer : omvormingsbeheer in afwachting 

van het realiseren van het eindbeheer 

 





Intermezzo: toelichting bij de vegetatie en fauna 
van zilverschoongraslanden en natte ruigtes 

1) Zilverschoongraslanden 
 
•‘s winters nat (door overstroming) 
•‘s zomers oppervlakkig uitdrogend 
•Intensief begraasd 
=/=dottergrasland 
 
In valleien (alluviaal) 
vooral op kleibodem 
vooral in de kustpolders 
goed ontwikkelde voorbeelden zeldzaam in binnenland 
vooral in de depressie van Schulen en… de Getevallei 
 
 









Pijptorkruid 2000 - 2012 





Kaart aardbeiklaver 

Aardbeiklaver 2000 - 2010 





Veldgerst 2000 - 2012 







Zeegroene muur 







Doelsoort !!!!! 



Ook zeer beperkte verspreiding op wereldschaal !! 

Apium repens 2000-2012 



Zilverschoongraslanden: FAUNA 

Zeer belangrijk als foerageergebied voor doortrekkende en 
overwinterende steltlopers resp. watervogels 
 

 
 





5 in januari 2011 

4 in november 2011 

16 tot 21 ex in februari 

2012 



In dec 2011-febr 2012 







Intermezzo: natte ruigtes en rietland 

•‘ 
 



















Rietland 

Soortenarm qua vegetatie; 
Potentieel zeer waardevol voor fauna ! 
waterriet 
Roerdomp, Woudaapje 
Snor, Grote karekiet 
Waterral 
 
Indien ‘rietruigte’: 
Sprinkhaanzanger, Blauwborst 





Struwelen 





Kampot: Wilgenbroek 

Uitbreiding bos 

Rietland: herstel hydrologie 

Omvormen akkers 

Wastine: ruigte en struwelen 







Natuur-ID : Rummens bos 

Oprichting: 2007 
Ligging: Vallei van de Grondbeek te Rummen 
Oppervlakte: 9 ha 
Bescherming: Landbouwgebied 



• Habitat: Glanshaverhooilanden, 
Zilverschoongraslanden en bosrelicten 

• Beheerplan: Niet erkend beheerplan 

• Doel(soort)en: Ecologische bosuitbreiding, 
met behoud van Bocage landschap. 

• Beheerteam verantwoordelijke: Marc 
Opdeweerdt 

 

Natuur-ID : Rummens bos 



Ecologische bos uitbreiding 

Ecologische bosuitbreiding 





Dank aan de fotografen die hun foto’s 

 ter beschikking hebben gesteld 


