Welkom

lende belangrijke leefgemeenschappen herstellen. De klemtoon bij
dit natuurherstel lag op de ontwikkeling van broekbossen,
hooilanden en voedselrijke ruigten. Het beheer van de Mombeekvallei moet leiden tot een afwisselend landschap waarin die
biotopen overal aan bod komen. Een mozaïek van prachtige
bossen en bloemrijke weides, daar gaan we voor!

De blauwe ader door natuurgebied
Mombeekvallei is de Mombeek die hier
stroomt door een 300 meter brede vallei.

Planten en dieren in de vallei

IJsvogel

Groot Hoefblad

evenwijdig en meer zuidwaarts in de vallei.

Koekoeksbloem

Haar bijriviertje, de Oude Mombeek, vloeit

Bloemrijke graslanden
Op oude stafkaarten zie je hoe graslanden eeuwenlang het
landschap in de Mombeekvallei domineerden. Door het jarenlange, kleinschalige beheer waren die uitzonderlijk rijk aan bloemen.
In de 20ste eeuw veranderde dit doordat de droogste graslanden
steeds intensiever werden gedraineerd of bemest, en op de natste
weilanden werden populieren aangeplant. Hierdoor verdween het
biotoop, eeuwenlang beheert door de mens, bijna volledig.
Vandaag vind je die natuurpracht in de vallei hoofdzakelijk op de
percelen beheerd door Natuurpunt. Met een specifiek maai- en
begrazingsbeheer werden tijdens het LIFE-project waardevolle,
bloemrijke graslanden hersteld. Koekoeksbloemen en pinksterbloemen kleuren er de lente.

Natte ruigtes
Langs de Mombeek vinden we natte, bloemenrijke ruigtes met
typische soorten als moerasspirea, valeriaan en poelruit. Op de

voedselrijke oevers van de grachten vinden we vaak groot
hoefblad, een plant met zeer grote bladeren. In tegenstelling tot
hooilanden worden die ruigtes niet elk jaar gemaaid waardoor
andere planten en dieren kansen krijgen. De bloemenpracht trekt
ook een rijk insectenleven aan, zoals nachtvlinders. Veel insecten
betekent veel eten. In het voorjaar kwetteren de bosrietzangers er
op los. De vegetatie is ook de ideale schuilplaats voor wijngaardslakken, die ook duiden op de kalk in de bodem.

Ruim 350 plantensoorten komen in de Mombeekvallei tot bloei en
er fladderen 19 soorten dagvlinders in het rond. Kleine bedreigde
zoogdieren en amfibieën vinden hier een toevluchtsoord. Ook de
waarnemingslijst met 90 vogelsoorten bewijst het belang van dit
gebied voor de regio.
IJsvogel
IJsvogels zijn viseters die op het zicht jagen. Dat wil zeggen dat het
water helder moet zijn. Nestelen doen ze in holen in een
verticale ‘muur’. Dat kan de buitenbocht zijn van een kronkelende
beek of het wortelstelsel van een omgevallen boom. Met wat
geluk kan je de ijsvogel over de Mombeek zien glijden of zie je hem
een duik nemen naar zijn favoriete voedsel in één van de educatieve poelen, die rijk zijn aan stekelbaarsjes.

Kamsalamander
Natuurpunt legde in de vallei nieuwe poelen aan en
herstelde de bestaande opnieuw in hun oude glorie. Hun
aantrekkingskracht op amfibieën is groot, o.a. de zeldzame
kamsalamander houdt hier nog stand. De kamsalamander
is de grootste inheemse watersalamander met een
opvallend geel tot oranjerode buik met zwarte vlekken.
Tijdens de paartijd hebben de mannetjes een hoge rugkam.
Wijngaardslak
Vooral na een flinke regenbui zie je vele slakken. Bij droog
weer verschuilt de slak zich onder de vegetatie. De
aanmaak van de schelp van deze slak in onze beemden
wijst op de aanwezigheid van kalk in de bodem, meegebracht tijdens overstromingen van het Mombeekwater. Dit
beekwater neemt kalk op in de bovenloop waar kalklagen
worden aangesneden.

Mombeekvallei

Wandelen in de Beemd
Wijngaardslak

----------------------------------------------------------

Broekbossen
Ook broekbossen vormen een belangrijk en typisch biotoop in de
regio. Het zijn kletsnatte bossen waarin zwarte els en wilg de
meest voorkomende boomsoorten zijn. In de lente beheerst de
dotterbloem met haar opvallende dooiergele bloemen hier het
beeld.

“Als biotoop zijn ze op Europese
schaal uiterst zeldzaam, ze
genieten daarom de hoogste
Europese bescherming.”
Europese topnatuur hersteld
Dankzij de steun van het Europese LIFE-fonds kon Natuurpunt met
het LIFE-project ‘Habitatherstel in Vochtig Haspengouw’ verschil-

Natuurpunt Herk & Mombeek nodigt je uit

Marie en Bram
Marie: ‘Als 11-jarige hou ik ervan naar de vijver in de
Mombeekvallei te gaan kijken om alle drukte te kunnen
vergeten. Daar was ik ook in juni samen met mijn klas: de
leukste dag van het schooljaar. We bewonderden de
waterdiertjes met een loep en zochten hun naam met een
determineerkaart en de hulp van Michael.’

Ontdek de Mombeekvallei
Kom op ontdekking in de Mombeekvallei. Geniet van een
wandeling door het prachtige valleilandschap. En wie
goed rond zich kijkt kan onderweg typische soorten voor
de Mombeekvallei tegen komen: reetjes die grazen, de
ijsvogel die jaagt achter vissen, of de moerasprinkhaan
in de kleuren van de Belgische vlag. Twee bewegwijzerde
wandelroutes leiden je langs de mooiste plekjes in het
gebied.
Gele wandeling (4,7 km) en rode wandeling (5,2 km)
Startpunten
•
Sint-Lambrechts-Herk: Kapel van Steenberg,
Muntelbeekstraat. Coördinaten 50.8926, 5.3290
•
Alken: Klinkstraat Coördinaten 50.8849, 5.3174

Wandeling 15 september 2019
14u – 17 u (afstand 3,3 km)
Start cabine Muntelbeekstraat - Hasselt
Kom je met de fiets dan heb je zeker parkeerplaats
Schrijf je in vóór 12 september:
alida.vanholst@telenet.be of 0497-94 45 93

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

“Het beste hooi
voor mijn runderen”

Pierre Vandersmissen,
Conservator Mombeekvallei Alken

Jos Declercq,
Bioboer

Zowat 25 jaar geleden kreeg ik de gelegenheid om mij via
de plaatselijke vereniging “Natuur en Landschap Alken” in
te zetten bij het tot stand komen van “natuur op wandelafstand” in de Mombeekvallei. Na enkele jaren werden wij
een afdeling van Natuurpunt en groeide er geleidelijk een
natuurgebied in de grenszone tussen Alken en Sint-Lambrechts-Herk. De monotone populierenaanplantingen
maakten stilaan plaats voor meer variatie en ruimte tot
herstel van natuurwaarden.
In 2012 startte het project LIFE Vochtig Haspengouw. Een
echt geschenk, want dankzij het project werd er in een snel
tempo aanzienlijk meer ruimte gecreëerd voor bloemrijke
graslanden. Verscheidene landbouwers zijn ondertussen
onze bondgenoten om die kostbare juweeltjes te helpen
beheren. Samen met de vochtige valleibosjes, poelen en
ruigten vormen ze een gevarieerd geheel, een bron van leven
in al zijn verscheidenheid.

‘Als je zoals ik, met de Natlandhoeve, werkt met een
circulair systeem, dan is een natuurgebied als de Mombeekvallei zeer interessant. Ik oogst hooi van de natuurgraslanden en voeder er mijn dieren mee. De mest bevat de
mineralen van het grasland. De mineralen mogen niet terug
maar dienen als bemesting voor de akkers. Op die akkers
telen we dan weer granen die als bloem en meel worden
gebruikt voor voeding. Natuurgraslanden zoals die van de
Mombeekvallei bestaan niet zomaar uit grassen alleen. Er
staan ook veel diep wortelende kruiden met een volledig
andere mineralensamenstelling dan gras. Natuurhooi bevat
minder suikers en eiwitten, maar de mineralen zijn zoveel
te meer aanwezig. Natuurhooi is voor mijn runderen
gewoon heel erg interessant.’

“Hier werden
vroeger kreeften
gevangen”

“De leerlingen
genieten van een
dag in de natuur”

René Neutelaers,
Conservator Mombeekvallei Hasselt

Els en Heidi, Leerkrachten
basisschool De Kameleon

‘Als ik ergens over wil praten, dan is dat zeker over de
rivierkreeft. Het krioelde van de rivierkreeften in de
Mombeek in mijn jonge tijd (nu ben ik 87). Er waren
mensen van hogere komaf uit het Luikse en uit Tongeren,
die naar hier kwamen om kreeften te vangen. Zelf visten we
liever, er waren wel 17 soorten vis in de beek. Voor de
rivierkreeften gebruikte men ronde netten met vleesafval
die in de beek werden gehangen. De kreeften kropen daarin
en zo vingen ze een hele emmer kreeften. Het schild van het
kreeftje bestaat uit kalk - in het Mombeekwater aanwezig
- afkomstig uit de geologische laag (Mergels van Gelinden)
die door de bovenloop van de beek aangesneden wordt.’

‘Ieder jaar opnieuw kijken we op het einde van het schooljaar uit naar onze ‘werkdag’ in de Mombeekvallei. Met de
fiets op pad om er een actieve dag te beleven. Eerst luisteren
we naar de grappig vertelde verhalen van conservator
René. Hij kent de beemd op zijn duimpje. In de beemd zelf
neemt Jos ons mee voor een natuurwandeling met leuke
opdrachtjes en proefjes. Het wateronderzoek is voor de
leerlingen altijd weer het hoogtepunt. Picknicken in de
natuur mag natuurlijk niet ontbreken. Jaarlijks worden we
door Alida en Georges verwend met heerlijke chocomelk.
Een dag beleven in de natuur en omringd worden door
enkel natuur en natuurliefhebbers is voor onze leerlingen
echt een opsteker.’
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“De natuur
herstelt zich”

