3WATER project - Wat hebben wij voor u
gerealiseerd?
11 september 2013 – Kuringen (Hasselt)
Namens alle partners hebben wij de eer u uit te nodigen op de bezoekersdag van het
Life+ project 3watEr op 11 september 2013!

Tijdens deze bezoekersdag laten wij U zien wat de verschillende partners samen hebben
gerealiseerd op het terrein van het LIFE+ project 3WATER vlakbij Hasselt. De dag heeft
als thema de lokale flora en fauna. Speciaal voor deze gelegenheid zullen gidsen die
opgeleid werden tijdens het project, ondersteund door experts van het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) u rondleiden op een aantal wandeltochten door hoogtepunten van dit
bijzondere project.
3WATER heeft als hoofddoel het verbeteren van de leefomgeving van Europees
belangrijke ankersoorten zoals de roerdomp en de boomkikker in het Vijvergebied MiddenLimburg, de vijverrijke natuurkern van De Wijers. Het project is uniek door de nauwe
samenwerking van publieke en private partners, in het bijzonder de lokale private
landeigenaars (vzw OVML), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de gemeenten
Hasselt en Zonhoven, de natuurvereniging Limburgs Landschap (LILA), Regionaal
Landschap Lage Kempen (RLLK) en de European Landowners’ Organization (ELO) die
coördinator is. Het project is ingebed in een ‘Triple E’ aanpak waarbij naast de
ecologische ook de economische en educatieve aspecten evenwichtig in rekening
worden gebracht. Op deze manier wordt aan een duurzame basis gewerkt voor het behoud
en de verdere ontwikkeling van dit waardevolle gebied. Meer informatie vindt U op:
www.3WATER.eu

Programma
9.15

Onthaal & Inschrijving, Landgoed Nieuwbeek, Galgebergstraat 74,
3511 Kuringen. GPS: 50.961995; 5.307255. De Galgebergstraat is deels
een onverharde weg

9.40

Toespraak door Pia Bucella, Directeur, Directoraat Natuurlijk kapitaal,
DG Milieu

9.50

Verwelkoming door Eric Smeets, voorzitter OVML

10.00

Bezoeken aan verschillende projecten in het Vijvergebied.

Dit project is ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het LIFE+ Natuur-programma
(subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036).

Deze worden begeleid door de Wijergidsen die voor het 3watEr project werden opgeleid en
ondersteund door experts van het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB). Bezoekers kunnen tussen 6 wandelingen kiezen. De
wandelingen worden zowel in de voormiddag als in de namiddag
aangeboden.
Wandelingen
1. De Platwijers (Zonhoven)
Het Agentschap Natuur en Bos voerde hier beheerswerken uit.
Voorbeelden
van
inrichtingsmaatregelen
zijn:
historisch
landschapsherstel door het verbeteren en uitbreiden van de vijvers en
hun bijbehorende infrastructuur en het meer open maken van het landschap. Het
noordelijk gedeelte van de Platwijers is hersteld ten voordele van de boomkikker,
oeverkruidvegetaties en heideontwikkeling. Het zuidelijk gedeelte
is hersteld als leefgebied voor de roerdomp met mogelijkheden
voor de viskweek. Tegen september zal één groeiseizoen voorbij
zijn.
2.
Wijvenheide, Heidestrand, Zonhoven
Bij de privé-eigenaars en in de eigendommen van ANB zijn de
herstelwerken in volle ontwikkeling. Kappingswerken om het
gebied meer open te maken ten voordele van de roerdomp zijn
al uitgevoerd; tegen september zal men met de graafwerken
bezig zijn. De inrichtingswerken in Wijvenheide hebben de focus
op het leefgebied voor de roerdomp, maar er worden ook
waardevolle
hooilandjes,
boomkikkerbiotoop
en
kleine
heidegebiedjes hersteld en uitgebreid. Er zullen o.a. ook heel
wat rieteilanden aangelegd worden. De bezoekers wandelen ook
langs de vernieuwde kijkhutten.
3. Nieuwbeek en Galgeberg, Hasselt
Bij privé-eigenaars zijn o.a. vijvers hersteld, dijken open
gekapt,
rieteiland
aangelegd,
percelen natte en droge heide
hersteld.

4. Vogelsanck en Terlaemen, Bolderberg, Heusden-Zolder
Bij de privé-eigenaars zijn o.a. vijvers
hersteld, dijken open gekapt, rieteilanden
aangelegd, percelen heide en graslanden
hersteld. Op de Bolderberg is in het
natuurgebied van Limburgs Landschap het open heide landschap
hersteld.

Dit project is ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het LIFE+ Natuur-programma
(subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036).

5. Viskweker Vandeput en directe omgeving, Zonhoven
Viskweek als voorbeeld van economische, ecologische en
educatieve activiteit.

6. Wijvenheide, camping Heidestrand, Zonhoven
Tijdens deze wandeling bij de privé-eigenaar staat de
boomkikker (en bijhorende werken) centraal. Er is tijdens de
wandeling de kans om de boomkikker zelf tegen te komen!

Met deze wandelingen laten wij de hoogtepunten van dit project aan u zien!
Maximaal 25 personen per wandeling. Gelieve bij de inschrijving een extra alternatief te
kiezen, als de wandelingen vol zijn!
========================================================
12.15

Welkom door Thierry de l’Escaille, Secretaris-generaal, European
Landowners’ Organization
Bert Vanholen, Provinciaal Directeur Limburg Agentschap voor Natuur
en Bos

12.45

Lunch en persmoment: gedurende de lunch zijn de experts en de
partnerorganisaties aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

14.00
Bezoek aan het Vijvergebied
Keuze uit dezelfde wandelingen als in de ochtend.
16.00

Einde van de bezoekersdag en
gelegenheid voor koffie

Meer informatie bij dhr. Pierre Crahay: 0497 – 543
717 of 3water@elo.org
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze conferentie ligt bij
de auteurs. Het komt niet noodzakelijk overeen met de visie van de
Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk
voor het gebruik van informatie tijdens deze conferentie.

Dit project is ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het LIFE+ Natuur-programma
(subsidieovereenkomst nr LIFE08 NAT/B/000036).

