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Wij werken ieder jaar mee met het project Educatief
Natuurbeheer van Natuurpunt. Eerst komt iemand naar de
klas om te vertellen over het Munsterbos, de natuur en het
nut van natuurbeheer. Nadien gaan we een halve dag
werken. Maaisel opruimen, takken verzagen en verslepen.
Op het einde van het schooljaar gaan we dan kijken naar
het resultaat. Zo hebben we dit jaar meegewerkt aan een
vlinderstrook. Het is voor de kinderen erg leuk om te zien
dat al dat harde werk niet voor niets was. De kinderen
kijken ook erg uit naar de ‘lessen’, het is een vast onderdeel
van ons programma geworden. Vroeger zeiden ze wel eens
dat het kinderarbeid was, maar nu zijn ze heel enthousiast.
Zij zijn blij dat ze een keer in het bos mogen werken.

“Kinderen werken
graag in de
natuur”
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Welkom in het
Munsterbos

Oranje zandoogje

De natuurgebieden Munsterbos
en Demervallei Bilzen bevinden
zich op de overgang van het zandig
kempisch plateau naar de Haspengouwse
leemstreek. Maar liefst vijf beken laten

Typische rietvogels zoals kleine
karekiet, blauwborst en de schuwe
waterral broeden er.
Bloemrijke graslanden

Knolsteenbreek

hun kristalhelder water de vrije loop

gebied op korte tijd tot één van onze grotere natuurgebieden is
uitgegroeid. Het Munsterbos biedt verrassend veel variatie waar
het heerlijk genieten is van een afwisselend landschap.

in het Munsterbos. Ze hebben door de
IJsvogel

Drie jaar geleden werd mijn passie geboren. Ik had een
degelijke camera gekocht en ging een avondcursus fotografie volgen. Natuurfotografie was voor mij een voor de hand
liggende keuze. Je kan op je gemak de natuur in trekken, de
tijd nemen voor een mooi beeld. Het Munsterbos kent een
enorme biodiversiteit, een droom voor elke fotograaf. Mijn
band met de natuur is ontstaan vanachter mijn camera. Ik
zag de schoonheid van de natuur en kreeg er veel meer
respect voor. Ik hoop dat de natuur in de hele Demervallei
behouden kan blijven. En dat alles proper wordt. Geen
zwerfvuil meer zou een fantastisch begin zijn. Hopelijk kan
ik via mijn foto’s mensen inspireren om zich in te zetten
voor meer natuur.

“Door de lens
leerde ik de natuur
waarderen”

eeuwen heen diepe rimpels in de bodem gekerfd.
De beken komen samen en stromen als de

Een groot deel van het Munsterbos bestaat uit oude, lichtrijke
eikenbossen waarin de statige zomereik het hoge woord voert. Het
gebied is interessant voor heel wat zoogdieren en vogels. In het
voorjaar kan je er genieten van mooie voorjaarsbloeiers zoals de
slanke sleutelbloem, goudveil en lelietje-van-dalen. Bij het begin
van de zomer laat de zeldzame kleine glimworm -ook gekend als
vuurvliegje- zich er van zijn beste kant zien.

Munsterbeek door Munsterbilzen om vervolgens in de
Demer uit te monden. Langs de Demer en zijn zijbeken
tussen Munsterbilzen en Diepenbeek wordt een nieuw
natuurgebied uitgebouwd, Demervallei Bilzen.

Munsterbos

In het zuiden van het Munsterbos, waar de bodem lemiger wordt,
ruimen de bossen plaats voor ruigten en graslanden. Het fraaie
beemdlandschap in de Elsterbeemd krijgt zijn oude uitzicht terug
met planten als echte koekoeksbloem en moerasspirea in de
naere stukken en margrieten en knolsteenbreek in de drogere
hooilanden. Een groot deel wordt begraasd door gallowayrunderen. Hier ontstaat een mozaïeklandschap van bloemrijke graslanden met verspreid struweel en bosjes.

Europese topnatuur hersteld
De ecologische waarde van dit gebied is groot, het is een hotspot
voor de Limburgse natuur. Dankzij het Europese LIFE+ project
‘Habitatherstel in Vochtig Haspengouw’ heeft Natuurpunt het
gebied kunnen uitbreiden en natuur kunnen herstellen. Een
mozaïek van prachtige bossen, blinkende vijvers, bloemrijke
weides en een paarse heide, daar gaan we voor!

Paarse hei

Ten noordoosten van het dorpscentrum van Munsterbilzen liggen
400 hectaren bossen, vijvers, moerassen en graslanden. Tijdens de
voorbije 5 jaar van het LIFE-project ‘habitatherstel in Vochtig
Haspengouw’, werd het gebied met 25 hectare uitgebreid. Sinds
2000 kon Natuurpunt in totaal 165 ha verwerven, waardoor het

Sinds de jaren 60 ligt de Demer ingesneden in het landschap, 2 meter onder het maaiveld met steile oevers
waardoor de weides verdrogen. We willen tussen Bilzen en
Diepenbeek van de Demer weer een leefbare rivier maken.
Met zachte oevers en een rivier die opnieuw kan meanderen
door het landschap. Dankzij het LIFE-project konden we al
20 hectare natuur in de vallei aankopen. Op sommigen van
die percelen zie je nog de oude meanders van vroeger.
Samen met de provincie willen we die meanders herstellen.
Dit heeft natuurlijk tijd nodig maar gelukkig heeft de
natuur die. Zo keert de typische valleinatuur van hooilanden en broekbossen uit mijn jeugd terug.

“Hier willen we de
Demer opnieuw
leefbaar maken”

Platbuik

Trek eropuit en kom ontdekken
Met zijn twee wandelroutes met een uitkijktoren, kijkwand,
picknicktafels en zitbanken is het Munsterbos ideaal voor een fijne
uitstap. Wie weet zie je wel een bever wegzwemmen in de vijver,
een ree voorbij huppelen in een bosrand, of kan je in de grote
zwarte ogen van de bosuil kijken.

Demervallei Bilzen
De Demervallei Bilzen is een recent natuurgebied dat volop wordt
uitgebouwd. Historisch was die vallei zeer open met graslanden
en gemene weiden, en aan de noordkant op de overgang naar de
Kempen bos. In de tweede helft van de 20ste eeuw werden er op
de naere percelen populieren aangeplant en geraakten de
meeste gronden stilaan verlaten met verruiging als gevolg. De
kaprijpe populieren maakten recent plaats voor waardevolle
broekbossen met inheems loofhout en bijhorende voorjaarsbloeiers en op andere percelen herstelden we in het kader van het
LIFE-project bloemrijke graslanden.
Het gebied is in volle ontwikkeling, op langere termijn streven we
in de Demervallei naar een mozaïek van nae en droge bossen,
graslanden en ruigtezones waar een hele resem van fauna en
flora zich thuis zal voelen.
Het nieuwe natuurgebied Demervallei Bilzen vormt een belangrijke natuurverbinding tussen het Munsterbos in Bilzen en de
Dorpsbemden in Diepenbeek. Op verschillende plaatsen kunnen
wandelaars en fietsers het gebied al doorkruisen, maar op een
echte wandellus in het gebied is het nog even wachten.

Toch is er niet alleen bos, ten noorden van het vijvergebied is er
nog een restant van het eertijds uitgestrekte heidelandschap, eens
zo typisch voor de Kempen. Dankzij het Europese LIFE+ project ‘Habitatherstel in Vochtig Haspengouw’ is er een mooi stuk heide
bijgekomen waardoor o.a. zonnedauw, een zeldzaam vleesetend
plantje, meer kansen krijgt. Koeien, schapen en pony’s zorgen dat
het open en gevarieerd heidelandschap behouden blijft. Ook
diersoorten zoals boomleeuwerik en levendbarende hagedis
profiteren van dit heidebeheer.
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Ik wilde al lang te voet naar Compostella. Ik heb daar
persoonlijke redenen voor, maar wilde er ook graag een
goed doel aan koppelen. Het was logisch dat dat het
Munsterbos zou worden. Ik ben al van kinds af gefascineerd door natuur. De biodiversiteit van het gebied is
enorm. Dat is me onderweg ook opgevallen. In Frankrijk
ben ik dagenlang door eikenbossen gewandeld en daar
zaten toch minder holenbroeders. Afgelopen jaar konden
we 20 hectare natuur aankopen. Het geld dat ik nu inzamel
gaat naar die aankoop. Ik droom van een groot aaneengesloten natuurgebied. Het zou fantastisch zijn als we het
Munsterbos kunnen verbinden met de omliggende
natuurgebieden. Daarvoor zou ik zo opnieuw naar Compostella vertrekken.

Jan Vandegoor, Voorzitter
Natuurpunt Zuid-Oost Limburg

“2700 kilometer
wandelen voor
meer natuur”
Startmoment
Bilzerse Demervallei
29 September 2019 van 10u tot 17u
Zaal Beterveld Schoonbeek, Schoolstraat 23, Bilzen
•
•

11u officiële opening met de Schepen van Milieu
M. Meyers
14u geleide wandeling doorheen de Demervallei

Doorlopend
•
•

Foto tentoonstelling over de Demervallei door Fotoclub
Natuurpunt Bilzen
Drankje in Natuur.café

MEER INFO: WWW.LIFE-VOCHTIGHASPENGOUW.BE

Blauwe parel

Deze gebieden maken deel uit van het Natura 2000-netwerk van Europees belangrijke
natuurgebieden en genieten de fi nanciële steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie.
Lekenrapport LIFE+ Vochtig Haspengouw (LIFE11 NAT/BE/001068)

Een parel in het Munsterbos is ongetwijfeld het eeuwenoude
vijvergebied in de vallei van de Bezoensbeek. Open water wordt er
afgewisseld met rietkragen, gagelstruwelen en wilgenbosjes. Het
gebied oefent een grote aantrekkingskracht uit op vogels.
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In de verte turen naar de paarse hei kan vanop de hoogzitbankjes naast het wandelpad. Wie weet spot je onze
grazers van dienst: pony’s, schapen of gallowaykoeien in
de zomer.
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Op een driesprong van bosdreven aan de Sint-Amorkapel biedt een picknicktafel de gelegenheid iets te eten
onder de bomen. De uit hout gehouwen dieren op de
totempaal hier vlakbij werden via een publieke wedstrijd
gekozen: de specht, bever en libel zijn typische dieren
voor het Munsterbos.
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Van achter de meterslange kijkwand kan je de water- en
moerasvogels rond en op de vijvers in alle rust en stilte
bewonderen. Vanop de hoge uitkijktoren heb je uitzicht
op de vijvers en de beverburcht.

4
Hier kunnen de beken weer slingeren als vanouds dankzij
een hermeanderingsproject van Natuurpunt en Provincie
Limburg. Meanderende waterlopen hebben een grotere
waterbergingscapaciteit en zijn zo ook een goede zaak
voor minder overstromingen. Ook vismigratieknelpunten
(stuwen) werden aangepakt, zodat zeldzame soorten als
de beekprik zich weer kunnen verplaatsen en robuuste
populaties uitbouwen.

Sint Amorkapel
Kapel Geheim Leger

5
Hier zorgen Gallowayrunderen voor het beheer. Door een
relatief klein aantal runderen over een grote oppervlakte te laten grazen, kunnen enkele verspreide plekjes
verruigen en verbossen terwijl andere kort gehouden
worden. Op die manier ontstaat er een mozaïeklandschap van bloemrijke graslanden met verspreide struiken
en boomgroepen.
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Dromen van een broedende roerdomp
De middelgrote lichtbruine reiger jaagt, net als de andere reigers,
op kikkers en vissen. In de winter zoekt hij muizen. De roerdomp
zet zich bij onraad in paalhouding, waardoor hij met zijn verticale
bruine strepen amper opvalt tussen het riet. Zijn baltsroep klinkt
als een misthoorn en reikt kilometers ver.
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