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Private landeigenaars als baron de
Villenfagne de Vogelsanck en de familie
Crahay bezitten ongeveer de helft van
het natuurgebied. Samen met bosbouwers, viskwekers, jagers en landbouwers
en zelfs het racecircuit van Zolder zullen
onder meer het biotoop van de roerdomp en de boomkikker optimaliseren.
Het ‘3watEr’-project krijgt financiële
steun van Europa en van van verschillende Vlaamse en regionale actoren, zoals
Natuur en Bos of Regionaal Landschap
Lage Kempen. In totaal werd een budget van 2,7 miljoen euro ingezameld.

De Boeboeks
binnenkort in Kiewit
Twee groene, zwartharige, speelse rakkers, Piepel en Soeza zijn bij ons in Kiewit
op bezoek. Welke natuurleuke, fantastimatische avonturen ze beleven kan je
binnenkort ontdekken in en rond het
bezoekerscentrum.

Natuurgebied Hageven heringericht met Vlaamse
en provinciale steun
Het natuurreservaat Hageven in Lommel en Neerpelt heeft een grondige herinrichting gekregen. Zo werd een voormalige visvijver omgevormd tot amfibiepoel,
een nabijgelegen moerasgebied opgewaardeerd tot broedgebied, een sloot kreeg
een visvriendelijke inrichting en bestaande waterpartijen werden aangepakt.
Zowel de Vlaamse overheid als het provinciebestuur hebben het project gesteund.
“Wegens de grote natuurwaarde van
het Hageven investeert het Limburgse
provinciebestuur hier al jaren in”, legt gedeputeerde van Milieu en Natuur Frank
Smeets (CD&V) uit.
“Zo werd al meer dan 115 ha aangekocht. Maar extra inspanningen blijven
nodig om van het Hageven nog meer
dan nu een thuis te maken voor erg uiteenlopende soorten vogels, vissen, amfibieën en insecten. Daarom focussen we
nu bijvoorbeeld op het verwerven van
verlaten vijvers, die we herinrichten tot
amfibiepoelen.”
Om dat te realiseren werden steile oevers vervangen door grillige oeverpatronen en geleidelijke overgangen tussen
water en land. “Daarvoor moesten de
sparren en berken langs de vijverkanten
verdwijnen”, gaat Smeets verder.

Marcel Bex brengt fotoboek uit
Biografie
Vanaf mijn jeugd is de fotografie voor
mij meer dan een hobby. Mijn jeugd
speelde zich af in de schaduw van de
abdij van Herkenrode in Kuringen. In
de beemden, grachten en houtkanten
langs de Demer kreeg ik een beperkte
kennis van de natuur.
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Natuurbeschermingsproject
vijvergebied Midden-Limburg
gestart
Donderdag werd met het leegvissen
van een vijver die al tien jaar niet meer
was beperkt het startschot gegeven
van het natuurbeschermingsproject
voor het grote vijvergebied in MiddenLimburg. De naam ‘3watEr’ duidt op de
drie “E’s” waarrond de komende drie jaar
in het 4.500 hectare grote Vijvergebied
Midden-Limburg tal van projecten opgezet zullen worden: ecologie, economie en educatie.

“De grond die vrijkwam, moest de dijk
van de sloot verstevigen. En aan de andere zijde hiervan ligt een rietmoeras
met grote potentie als broedgebied
voor bijvoorbeeld de bruine kiekendief.
Ook in dat opzicht deden we de nodige
aanpassingen.”
Het Hageven vormt samen met de
Nederlandse Plateaux een grensoverschrijdend natuurgebied van 550 ha,
waarvan 200 ha in Limburg.

Na een loopbaan in het onderwijs werd
ik natuurgids en ranger van het Nationaal
Park Hoge Kempen.
Gedurende heel wat jaren maakte ik lange wandelingen in de Uiterwaarden van
de Maas, op de Mechelse heide, de vallei
van de Kikbeek en de Ziepbeek.
Altijd vergezeld van mijn fototoestel en
steeds op zoek naar iets: een bloem, een
dier, een paddenstoel, een vlinder, een
mistige morgen, een landschap.
Kortom, iets wat mij aanspreekt in die
natuur. Zo heb ik een groot aantal foto’s
verzameld. Een tweehonderdtal, heb ik
geselecteerd voor mijn fotoboek
“Grensmaas -Hoge Kempen”.
De Maas en haar Uiterwaarden met
vruchtbare klei, de heide daarentegen
met arme zandgronden. Twee totaal verschillende biotopen. Elk met hun eigen
fauna en flora.

