
Stefan Versweyveldt van Natuurpunt aan het woord

‘Het is waar dat er zelfs in Vlaanderen nog veel open ruimte is. In de meeste streken is er 

voldoende groen om te wandelen, te fietsen en te genieten. Maar heel wat zeldzame planten en 

dieren hebben meer nodig dan open ruimte en groen. Vooral de kwaliteit van de natuur is een 

probleem. Zeer veel planten en dieren kunnen niet meer overleven in onze Vlaamse natuur door 

problemen zoals verdroging, overbemesting, versnippering… Daarom ijvert Natuurpunt steeds 

voor grote, robuuste natuurgebieden, waar zeldzame soorten voldoende ruimte hebben. 

Natuurpunt is actief in bijna 500 aankoopprojecten in heel Vlaanderen en Brussel. Aankopen van 

grond blijft nog steeds de meest duurzame maar ook dure oplossing om de natuur te 

behouden.

Het Overbroek is een oase waar tal van zeldzame en kalkminnende planten een toevlucht 

vinden. Op verscheidene plaatsen kan je mergel ontdekken. Dit is op zich al bijzonder, maar 

het gebied herbergt ook één van de mooiste open mergelgroeves die een prachtige doorsnede 

geeft van de Formatie van Gelinden, erg fossielenrijk.

Wij planten in het seizoen 2022 - 2023 1,09ha bos aan die een buffer vormen boven aan de 

groeve zodat ze langer beschermd kan blijven. Zo zorgen we voor een buffer voor een 

geologisch unicum en capteren we per jaar 9,78 ton CO2.’
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Coxiestraat 11
2800 Mechelen

Natuurpunt is een onafhankelijke 
vrijwilligersvereniging met meer 
dan 133.000 leden. We beschermen 
kwetsbare en bedreigde natuur in 
Vlaanderen.

EEN BUFFER VOOR EEN GEOLOGISCH UNICUM

Jullie zijn altijd van harte welkom op de activiteiten die in 

Overbroek worden georganiseerd.

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/overbroek-egoven

Het Overbroek is een oase waar tal van zeldzame en kalkmin-

nende planten een toevlucht vinden. Op verscheidene plaatsen 

kan je mergel ontdekken. Dit is op zich al bijzonder, maar het 

gebied herbergt ook één van de mooiste open mergelgroeves 

die een prachtige doorsnede geeft van de Formatie van 

Gelinden, erg fossielenrijk.

Wij planten in het seizoen 2022 - 2023 1,09ha bos aan die een 

buffer vormen boven aan de groeve zodat ze langer beschermd 

kan blijven.
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Totale CO2-besparing: 29,34 ton

Totale kostprijs: € 1.761,00

Overzicht over 3 jaar

Bosaanplant in het Overbroek

NATUUR

Overbroek

Sint-Truiden - Heers

60 EUR

2022-2025

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/gentbrugse-meersen
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