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GROENE
VALLEI
De waardevolle open ruimte behouden en zo
een groene long creëren in de drukbevolkte
driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen:
aan die droom bouwen natuurorganisaties,
de provincie Vlaams-Brabant, gemeentes en
landbouwers samen in de Groene Vallei. Op
een hinkstapsprong van Brussel beland je in
een groene oase: orchideeën, landelijke dorpjes, moerassen, bossen … Er valt altijd wel iets
leuk te ontdekken: zoals een ontmoeting met
een vos, bever of ijsvogel. Of waarom niet een
duik nemen in het verleden met erfgoed zoals
de Zwarte Madam? Vanaf juli zorgt het nieuwe
bezoekerscentrum in Erps-Kwerps voor een
warm welkom.

WANDELEN
Wil jij er op uit trekken in de Groene Vallei?
Probeer een van de vele wandel- of fietsroutes uit.
Meer info vind je op www.natuurpunt.be/groenevallei
of ga even langs in het nieuwe bezoekerscentrum.

FEEST IN DE GROENE VALLEI
Opening bezoekerscentrum
Zondag 3 juli, 11u-18u
Lelieboomgaardstraat 60, Erps-Kwerps
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‘Grote groene
longen creëren’
Tie Roefs, gedeputeerde
van de provincie Vlaams-Brabant
De Groene Vallei past echt binnen ons beleid: we willen
grote groene longen creëren. In onze dichtbevolkte
provincie is natuur heel belangrijk: het biedt ademruimte.
Die groene longen vormen bovendien een buffer voor de
effecten van de klimaatverandering. De Groene Vallei blinkt
ook uit in toegankelijkheid. Er lopen mooie fietslussen en
wandelpaden leiden je van natuurgebied naar natuurgebied. Het nieuwe bezoekerscentrum, dat we mee ondersteunen, zal die troeven nog meer in de verf zetten. Ik hoop
dat de Groene Vallei uitgroeit tot een voorbeeldproject: niet
alleen op natuurvlak maar ook door de unieke manier van
samenwerken met verschillende partners. Daarom dat wij
als provincie al enkele jaren de Groene Vallei financieel en
inhoudelijk ondersteunen.
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‘Meer mensen
de Groene Vallei
laten ontdekken’
Kathryn Sheridan, CEO van Sustainability
Consult en Natuurpuntvrijwillig
Al vier jaar staat mijn bedrijf één procent van de verkoop
af aan Natuurpunt (in het kader van One Procent for the
Planet, nvdr). Vorig jaar sponsorden we de picknickplaats in
het Silsombos in het hart van de Groene Vallei, ook wel de
mooiste picknickplek van Vlaanderen genoemd. Ik ga er
vaak wandelen en ontspannen met vrienden. Dit jaar
steunen we de uitbouw van het bezoekerscentrum. Ik hoop
dat met onze hulp meer mensen de natuur in zullen
trekken. Mensen in Brussel weten vaak niet dat dit mooie
plekje, op amper een halfuurtje rijden, bestaat. Ik maak er
mijn missie van om mensen in Brussel de Groene Vallei te
laten ontdekken.
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‘Samenwerken
is het sleutelwoord’'
Patrick Luyten,
secretaris van Natuurpunt Herent
Twintig jaar geleden probeerden we een gelijkaardig project
uit de grond te stampen maar dat is niet gelukt. Nu zijn we er
in geslaagd om verschillende organisaties, overheden en
landbouwers warm te maken voor de Groene Vallei. Samenwerken is het sleutelwoord en zo realiseerden we al veel op
korte termijn. Ik ben blij dat het bezoekerscentrum, de
toegangspoort tot de Groene Vallei, binnenkort open gaat.
Zo kunnen we het maatschappelijk draagvlak voor ons
project vergroten en is de toekomst van de Groene Vallei
verzekerd. Ik koester nog een grote droom voor de Groene
Vallei: natuurgebieden verbinden met groene corridors,
langs stroken die door landbouwers en andere grondbezitters kunnen gemist worden, zodat er mogelijkheden
ontstaan voor migratie van plant en dier.
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