Naar buiten

ˆ ˆ De vernatting maakt van de Velpevallei een heus waterparadijs © Hendrik Moeremans

© Luc Nagels

ˆ ˆ De roodborsttapuit krijgt nieuwe kansen © Luc Meert

Het schouwspel van

de lente

... in h et land va n h eu vel s , h age n en Vel pe
Glooiende graslanden tooien zich in een welriekend kostuum van geel en wit.
Water slingert zich een kabbelende weg door het landschap. De wulp jodelt
opgetogen en in de doornhagen zingen geelgorzen de Vijfde Symfonie van
Beethoven. Ruik, luister en aanschouw: op de bühne van de Velpevallei speelt
de lente de hoofdrol.
Tekst: Hendrik Moeremans
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Hier jodelt de wulp nog opgetogen © Hugo Willockx
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Ervaar de lente
TANKSTATION TUSSEN DE TOENDRA EN AFRIKA
Wat verderop is de Kleine Velpe ondieper gemaakt. Zo is een
drassige vlakte ontstaan waardoor het beekje zichzelf een weg
baant: een doorstroommoeras. Het heeft van de Paddepoel een
tankstation gemaakt voor trekvogels, een oase tussen de
overwinterplekken in Afrika en de toendra. In de lente zie je
hier veel steltlopers op doortocht: groenpootruiter, kemphaan,
tureluur en watersnip. Maar ook pijlstaarten, wulpen en

...in de heuvels
van het Hageland
Wil je graag ronddwalen in de gekleurde
heuvels van de Rozendaalbeekvallei?
Genieten van het concert van de
geelgorzen? Zak dan af voor een verblijf
in het Hageland.

kibbelende scholeksters scheren hier over de draslanden voor
een snelle hap. Jorg onderbreekt zijn uitleg: een grote zilverreiger trekt met lange halen voorbij.
“Samen met de Vlaamse Landmaatschappij hebben we hier
negen nieuwe amfibiënpoelen aangelegd”, toont Jorg. Nu al
voelen vier veelvoorkomende soorten zich er thuis: pad, bruine
kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander. Maar
Natuurpunt hoopt op een dag ook de bedreigde kamsalamander
te verwelkomen. Niet alleen de natuur profiteert van de nattigheid in de Paddepoel. Doordat een natuurlijke buffer het water
hier vasthoudt, wordt het trager afgevoerd en vermijden we een
zondvloed stroomafwaarts, in Halen en Diest. In de verte laten
vier reeën het wit van hun staart zien en raast een haas de
bosrand tegemoet.
SCHILDERACHTIGER DAN MONET
Achter de plas ligt een verborgen parel: een uniek grasland.
Met zoveel kleurpracht had zelfs Monet het niet kunnen
schilderen. De mix van Haspengouwse en Kempense soorten
maakt het grasland zo bijzonder: kruipend stalkruid en
karwijselie staan hier broederlijk naast tormentil, blauwe knoop
en wilde bertram. En net als het schilderwerk van een oude
meester moet het zorgvuldig bewaard en beheerd worden.

Bed and Breakfast Nokernote ligt in Vissenaken,
in het zuiden van het Hageland op de grens met
Haspengouw. Je kan er genieten van de grote tuin met
bijhorende boomgaard of op een van de terrasjes
uitrusten in de avondzon. In en rond Vissenaken zijn
er veel mogelijkheden voor natuurliefhebbers,
wandelaars en fietsers om te genieten van het mooie
Hagelandse landschap. Verschillende wandelroutes en
fietsroutes doorkruisen Vissenaken. De betoverende
Rozendaalbeekvallei is vlakbij.
Meer info en reservaties:
Romeinsebaan 55
3300 Vissenaken (Tienen)
0474-65 53 44 www.nokernote.be

Het brongebied van de Rozendaalbeek is de kroon op de

WIN!

lentewandeling: hier loopt de weg over de kam van een spectaculair amfitheatervormig keteldal. Verwacht op de steile flanken
geen bloeddorstige gladiatoren, maar laat je tot rust brengen
door een bloementapijt met reukgras en goudhaver. Zin gekregen om lentekriebels op te doen in het gebied? Groot gelijk.
Vanaf het startpunt aan Natuur.huis De Gors kan je wandelingen doen van 4, 7 of 10 km. Stevige stapschoenen of rubberlaarzen zijn geen overbodige luxe.

Win een overnachting voor twee
personen met ontbijt in de Nokernote
Geef antwoord op de vraag “Welke vogel
nestelt er in de oevers van de Velpe”
en wie weet vertoef jij binnenkort in het Hageland.
www.natuurpunt.be/win
Niet gewonnen? Leden van Natuurpunt krijgen bij de
Nokernote 5% korting
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