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Diepenbeek
VOCHTIG HASPENGOUW

Op stap
In 2012 startte het LIFE-project
Vochtig Haspengouw om
een duurzame toekomst te
garanderen voor de natuur. Dankzij
die Europese steun kan je er nu genieten van
bloemrijke graslanden, schitterende vijvers
en broekbossen met voorjaarsbloeiers.
Ook in Diepenbeek werd heel wat extra

De vruchtbare leemgrond in Haspengouw is erg interessant voor
voedselproductie. Niet toevallig was dit één van de eerste
landbouwzones in onze contreien. De eerste grondbewerking
gebeurde al zo’n 7000 jaar geleden. De bewoning lag lange tijd erg
geconcentreerd in dorpen omgeven door akkers, hoogstamboomgaarden en hagen. De valleien waren vooral in gebruik als
hooiland. Dit zorgde voor een afwisselend landschap in het
glooiende reliëf van de valleien van de Mombeek en de Demer.

natuur beschermd, in de natuurgebieden
IJsvogel

Nietelbroeken en Dorpsbemden. En met
Dauteweyers en de Maten heeft Diepenbeek

nog twee prachtige natuurgebieden. Heel wat zeldzame
planten en dieren voelen zich hier thuis. Ga je mee op
ontdekking?

Bloemrijke graslanden

Een vruchtbare geschiedenis

Meer bossen

Blauwe levensaders

De ijsvogel is maar één van de vele beekbewoners. Het kleurrijke
vogeltje is een viseter die op het zicht jaagt. Dat wil zeggen dat het
water helder moet zijn. Nestelen doet hij in holen in een verticale
‘muur’. Dat kan de buitenbocht zijn van een kronkelende beek of
het wortelstelsel van een omgevallen boom. De naam ijsvogel
geeft nu precies aan wat de vogel niet graag heeft: ijs. Omdat hij
zijn prooien vangt met een bliksemsnelle duik in het water, krijgt
hij het moeilijk tijdens harde winters wanneer alles bevroren is en
hij dus honger moet lijden.

Voorjaarsbloeiers spelen op snelheid. Ze zijn aangepast aan een
leven onder een dicht bladerdek. Wanneer de dagen beginnen te
lengen, haasten ze zich om te ontkiemen en te bloeien. Dit gebeurt
nog vóór het bladerdek van de bomen dit onmogelijk maakt en de
bodem opnieuw in de schaduw zet. In het voorjaar zijn de bossen
in de Nietelbroeken bedekt met een tapijt van fris groen, helder
geel en wit. Het zijn daslook, slanke sleutelbloem en bosanemoon
die voor de vroege kleurenpracht zorgen.

De Mombeek en de Demer zijn typische laaglandbeken die door
het uitvloeien van grondwater langs hun hele loop gevoed
worden. Dit uitvloeiende grondwater is vaak arm aan voedingsstoffen en rijk aan mineralen. Hierdoor bepaalt het in grote mate
de bijzondere natuurwaarden die je rond de beken kan ontdekken.

Broekbossen worden gekenmerkt door boomsoorten die tegen
heel wat naigheid kunnen, zoals elzen en wilgen. Belangrijk is
dat ze in de winter helemaal onder water staan. In Europa zijn die
nae bossen heel zeldzaam geworden. Ze genieten daarom de
hoogste bescherming.

Bijzondere bosbewoners
De Bechsteins vleermuis is een middelgrote vleermuis met een
spanwijdte van 25 tot 30 centimeter. Vooral haar lange oren
vallen op. Vroeger werd ze daarom ook wel de langoorvleermuis
genoemd. In Vlaanderen komt de soort alleen voor in het zuiden
van Limburg en Vlaams-Brabant. Ze bereikt hier de noordgrens
van haar verspreidingsgebied. De Bechsteins vleermuis is een
echte bosbewoner. Oude bosgebieden met veel ondergroei
genieten haar voorkeur. De vleermuis eet vooral veel nachtvlinders, maar ook muggen en kevers. Ze plukt haar prooien van de
planten.

Op oude kaarten zie je hoe graslanden eeuwenlang het landschap
in de beekvalleien in Diepenbeek domineerden. Hooi zorgde er
namelijk voor dat meer runderen de winter konden overleven.
Door het jarenlange, kleinschalige beheer waren die graslanden
uitzonderlijk rijk aan bloemen. Vanaf het einde van de 19e eeuw
veranderde dit landschap grondig. De droogste graslanden
werden steeds intensiever gebruikt voor landbouw en de natste
graslanden verruigden, verbosten of werden beplant met
populieren. Een door de mens eeuwenlang beheerd biotoop
verdween haast volledig. Vandaag vind je de soortenrijke
graslanden vooral nog in natuurgebieden.

Genieten van het valleilandschap
Tijdens het LIFE-project werden in Nietelbroeken en Dorpsbemden extra plankenpaden, en een nieuw stukje wandeling
aangelegd. Zo kan je mee genieten van het unieke landschap
vanwege hun graslanden en bossen met veel voorjaarsflora.
In de natuurgebieden leven bedreigde planten en dieren zoals
klaverblauwtje, kamsalamander en zeldzame vleermuizen.
Verschillende wandelroutes leiden je langs de mooie plekjes in
het gebied. Ook via het fi etsknooppuntennetwerk zijn de
gebieden vlot bereikbaar.

De graslanden in Nietelbroeken en
Dorpsbemden behoren tot de
knapste van Vlaanderen.

Galloway

Ik hou van Diepenbeek, in 1930 werd ik geboren in het hart
van het dorp. We woonden op 200 meter van de Dorpsbemden, onze speeltuin. Ik heb ontzettend mooie herinneringen
aan die tijd. Middenin de bemden stroomde de Demer. We
gingen er pootje baden, visjes vangen of zwemmen in het
“zwemkoet”, een kronkel in de Demer. Nadien lagen we te
drogen aan de kant. Door de kronkels in de Demer
veranderden de bemden in de herfst in 1 groot meer. Eens
het begon te vriezen konden we er schaatsen. Spijtig genoeg
zijn de kronkels nu rechtgetrokken. Maar ik ben blij met de
inspanningen van Natuurpunt en de gemeente om de
Dorpsbemden te bewaren. Ik ga er nu nog vaak wandelen,
alleen, genietend van al mijn jeugdherinneringen.

Armand Mesotten,
Trouwe inwoner Diepenbeek

Diepenbeek bevindt zich op de overgang van de voedselarme,
zandige Kempen naar de erg rijke leemgronden. De natuurgebieden strekken zich uit van vochtige dalen tot de droge duinen. De
variatie in verschillende bodemtypes zorgt voor een uitzonderlijke
variatie in groeiplaatsen voor planten in Diepenbeek.

Mijn vader woonde in het centrum van Diepenbeek en
bracht zijn jeugd door in “de bem”, de Dorpsbemden dus.
Hij kon er uren over vertellen. De dorpsbemden zullen de
herinneringen aan mijn vader altijd levendig houden. Als
kind was ik ook altijd buiten. We maakten bloemenkransen
van madeliefjes of lieten lieveheersbeestjes een stok op
racen. De liefde voor de natuur heb ook ik doorgegeven. Nu
trek ik er vaak opuit met Natuurpunt Diepenbeek. Alleen
leer je niet zo veel dus wandel ik mee met een gids en ik
volgde een vlindercursus. Met de kleinkinderen tel ik de
vlinders in de tuin en elke maand geven we onze waarnemingen door. De liefde voor de natuur van mijn vader leeft
nu voort in mijn kleinkinderen, dat is mooi om te zien.

Jenny Lambrichts,
Natuurgenieter

Doerbloem, koekoeksbloem en pinksterbloem kleuren er de
lente.

Johan Claesen, landbouwer die
blauwgraslanden helpt maaien

LIFE

‘De mooiste
speeltuin’
Slanke sleutelbloem

Jos Paulussen, conservator bij
Natuurpunt Diepenbeek

‘ jeugdherinneringen’
Daslook

Ik groeide op vlak bij de Dorpsbemden, op de boerderij van
mijn vader. Nu ook mijn zoon volop actief is, zitten we al
aan de zesde generatie. Eén keer per jaar haal ik de
maaibalk boven in de Dorpsbemden. Dan neemt Jos van
Natuurpunt me mee naar de blauwgraslanden en toont hij
mij welke plekjes ik wel en niet mag maaien. Sommige
zeldzame planten, zoals de blauwe knoop, laat ik met
plezier staan. De rest kan ik gebruiken als voeding voor
mijn koeien: een mooi extraatje. Ik ben blij dat ik mijn
steentje kan bijdragen aan de lokale natuur, en dat er
wederzijds respect is. Landbouw en natuur zijn beide
onmisbaar, dus we kunnen maar beter samenwerken.

‘Zij aan zij met
natuurbeschermers’

Echte koekoeksbloem

dubbele gebiedsfolder Life vochtig haspengouw 4-2019_sofie.indd 1

Planten hebben me altijd al kunnen bekoren. Maar toen ik
jaren geleden verhuisde naar Diepenbeek en vrijwilliger
werd bij Natuurpunt, kwam ik terecht in een heus plantenparadijs. Het is een plezier om te werken in de Dorpsbemden: blauwgraslanden zoals je ze nauwelijks nog vindt in
Europa, met kleine schorseneer, kranskarwij en tal van
andere zeldzaamheden. De vlinders fladderen je er om de
oren. Stuk voor stuk zijn het bewijzen dat we goed bezig
zijn. Dankzij het LIFE-project werd nóg meer ruimte
gecreëerd voor bloemrijke graslanden. Die worden één keer
per jaar gemaaid, maar gelukkig hoeven we dat niet
allemaal zelf te doen. Verschillende boeren helpen ons de
prachtnatuur te beheren.

‘Hier kom je in een
plantenparadijs’
Welkom op het Natuurfeest
Zondag 2 juni • 14 tot 17u
Feest in het speelbos Ganzebroek. Ontdek de natuurpracht
van de Dorpsbemden en Dauteweyers.
PROGRAMMA
Doorlopend:
•
Demonstratie schapendrijven
•
Natuurdoetocht voor kinderen
•
Determinatie waterdiertjes
•
Hapje en drankje in Natuur.Café

Grote grazers
Grote grazers helpen ons bij het beheer van onze natuurgebieden.
Op vele graslanden lopen koeien van de lokale landbouwers. Op
ruigere plaatsen met een mozaïek van bos en grasland lopen
rassen zoals galloways en limousins omdat die van nature
bestand zijn tegen barre weersomstandigheden en geen speciale
voedseleisen stellen. Een ander voordeel is dat ze zonder hulp hun
jongen ter wereld kunnen brengen.

14u: start ‘bloemenwandeling’ langs orchideeën en andere
wilde planten
15u: dialectwandeling: natuurwandeling met uitleg in het
Diepenbeeks dialect
16u: koeienwandeling

Europees project

LOCATIE: Ganzenbroek, Stationsstraat, Diepenbeek
Fietsparking in de Stationsstraat.
Parking voor auto’s: sporthal Demerstrand - indien volzet
parking voetbalterreinen Waardestraat
MEER INFO: www.natuurpuntdiepenbeek.be

Het natuurherstelproject in Nietelbroeken en Dorpsbemden wordt
financieel gesteund door het LIFE-fonds. LIFE is een Europees
natuurfonds voor de bescherming van Europees bedreigde
habitats en soorten. Voor de bescherming van die soorten zijn in
elke Europese lidstaat speciale beschermingszones afgebakend.
Dit zijn de vogel- en habitatrichtlijngebieden. Samen vormen zij
het Europese Natura 2000-netwerk. Voor de versterking van dit
netwerk kunnen verenigingen, zoals Natuurpunt, een LIFE
subsidies aanvragen.

MEER INFO: WWW.LIFE-VOCHTIGHASPENGOUW.BE
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)

Dotterbloemen
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Grasland
Blauwgraslanden zijn de trots van Diepenbeek: prachtige
bloemrijke hooilanden met blauwe tinten, bestaande uit
verschillende zeggesoorten en bloemen zoals orchideeën en blauwe knoop. Daarom werden binnen het
LIFE-project verschillende hooilanden hersteld.
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Kasteel van
Mombeek

Om de Bechsteins vleermuis alle kansen te geven,
werd binnen LIFE besloten om in de Nietelbroeken
verschillende Amerikaanse eiken te vervangen door inheemse bomen. Die laten een pak meer onderbegroeiing
toe die nodig is voor veel insecten, en zijn dus ideaal voor
extra voedsel voor de zeldzame vleermuizen.
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Tijdens het LIFE project werden verschillende nieuwe
wandelpaden aangelegd: hier werd een brug en plankenpad aangelegd om met droge voeten langs te kunnen. In
het speelbos ‘Ganzebroek’ kunnen kinderen zich uitleven
in de natuur.
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In de Dauteweyers werden de poelen en de omgeving errond ingericht om de boomkikker, een kleine felgroene
kikker, een optimale leefomgeving te bieden. Een ander
zeldzaam dier, de kamsalamander, profiteert mee. De
wandelpaden worden binnenkort onder handen genomen.
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DE MATEN
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De Maten ligt op de grens van Diepenbeek en Genk.
Prachtige bossen, vijvers en uitgestrekte heidegebieden
maken dit gebied interessant voor de natuur en gevarieerd om in te wandelen.

Bos

Akker
Bebouwing
Startpunt

Rode wandeling 10 km
Startpunt Slagmolen:
Groene wandeling 1,8 km
Blauwe wandeling 2,2 km
Oranje wandeling 4 km
Startpunt Kneippstraat:
Groene wandeling 1,9 km
Gele wandeling 3,7 km
Oranje wandeling 6,1 km
Startpunt Havenlaan:
Groene wandeling 1,2 km
Blauwe wandeling 3,4 km
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Dromen van de grauwe klauwier
Met zijn haaksnavel lijkt de grauwe klauwier wel een kleine
roofvogel. En niet onterecht: vanaf een uitkijkpost stort hij zich op
zijn prooi. Dat zijn doorgaans grote insecten, maar hij vangt ook
muizen, hagedissen of kleine vogeltjes. Wanneer hij een “te grote”
buit vangt, bewaart hij ze tijdelijk door haar op de doornen van
een struik of op een prikkeldraad te spietsen.
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