gebruik van het netwerk aan waardevolle natuur voor hun overleven.
Natuurgebieden maken een streek ook aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, waar de plaatselijke horeca en handelaars zeker hun voordeel mee doen.
Daarom zijn er in het project acties voorzien om bezoekers de kans te geven
deze natuurgebieden te ontdekken. Naast de aanleg van nieuwe wandelwegen
en plankenpaden, komen er ook folders, brochures en informatieborden.
Tenslotte is de betrokkenheid van omwonenden van het allergrootste belang.
Daarom willen we je via deze weg alvast uitnodigen om deel te nemen aan
activiteiten en (voor wie zich geroepen voelt) samen met ons de handen uit de
mouwen te steken om het bijzondere stukje wereld dat we bewonen nog
mooier en vooral waardevoller te maken.
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Het bestuur van Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp

Lentewandeling
Het Kalverpad en de Molenbeemden te Grote Spouwen
Zondag 28 april 2013
Ook in eigen dorp is de lente zeer genietbaar. De Molenbeemden en het Kalverpad hebben veel te bieden. Mooie vergezichten en besloten natuurhoekjes wisselen elkaar af. De kans is groot dat deze late lente ons die dag alsnog trakteert op
mooie bloesems in een aantal hoogstamboomgaarden. Bovendien is het volop
broedseizoen in de vogelwereld.
Tijdens deze wandeling zullen we ook al kunnen gebruik maken van enkele nieuwe
informatieborden langsheen het parcours.
Afstand: circa 8 km
Samenkomst: 13.30 u op het dorpsplein Grote Spouwen tegenover “Zaal Onder
Ons”
Schoeisel: Wandelschoenen
Onderweg koffie met vlaai of een goede slok Sap van Spaàn aan een mobiele post!

Je kan ons ook lezen op onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be
of de cultuur site van Bilzen:
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.

Alle bee(s)tjes helpen
Er zijn veel natuurvrienden onder ons! De eigen tuin, groot of klein,
is de uitgelezen plek om de daad bij het woord te voegen.
Er is een toenemende vraag naar volkstuintjes en jonge mensen volgen zelfs
cursus om hun eigen groenten te leren telen. De moestuin is weer in. Ook
de siertuin is een liefhebberij van velen en is een plek om te genieten. Het
genot van je siertuin kan sterk toenemen als je erin slaagt wat minder hard
te werken en er wat meer natuur in toe te laten. Zoveel beestjes van hier
willen je verblijden met hun kleuren en geluiden. Nu we allemaal hoopvol
uitkijken naar de echte lente is dat het uitgelezen moment om onze tuinpraktijk even kritisch te bekijken. Sleutels voor genot in je tuin zijn: geen
gif, gebruik vaste planten die geliefd zijn bij insecten zoals vlinders, wilde
hommeltjes en bijen én doe zo weinig mogelijk.
Geen gif staat voor een tuin waar met een tikkeltje verdraagzaamheid voor
de natuur, alles in goede banen kan worden geleid. Vaste planten vragen
minder onderhoud en kosten bovendien minder dan allerhande eenjarige die
doorgaans veraf staan van hun natuurlijke voorouders en dus weinig aantrekkelijk zijn voor de zoemende en fladderende gemeenschap. Inheemse
struiken zijn minder gevoelig aan ziekten en zijn goed bestand tegen ons
klimaat.
Minder werk
Gras maaien, de haag scheren, onkruid wieden… in een tuin is er altijd werk.
Heb je er al eens bij stil gestaan of het ook met iets minder kan? Misschien
mag een stukje gazon een hooilandje worden dat slechts tweemaal per jaar
gemaaid wordt. Moet dat gazon wel bemest en behandeld met pesticiden
om nog groener dan groen te zien, maar nog amper leven te bevatten? Moet
zonodig ieder stukje haag jaarlijks twee keer kort worden geschoren? Dat er
in een tuin niets moet gebeuren is uiteraard sterk overdreven. Maar minder

werk brengt meer natuur. Minder doen heeft dus niets te maken met gemakzucht maar veeleer met goede zorg.
Je tuin als deel van het ruimere landschap
Onlangs was ik in de Vogezen. Het viel op hoezeer tuinen daar gewoon een
onderdeel vormen van het landschap. In vergelijking met onze tuincultuur
vind je er opvallend weinig muurtjes, hekwerken en strakke grenzen tussen
de tuin en de omgeving. Een tuin moet geen vloek zijn in het landschap. Tuin
en landschap kunnen harmonisch op elkaar aansluiten.
Van het landschap in je buurt kun je veel leren om je tuin met succes in te
richten. Het landschap vertelt ons op welke bodem we ons bevinden, welke
planten bomen en struiken hier van nature voorkomen of het hier goed doen.
Je kan dit best als uitgangspunt nemen voor je tuin. Waarom kiezen voor
een of andere veredelde uitheemse boom, struik of plant waar insecten en
vogels die eigen zijn aan onze streek, niets aan hebben en dus niet op afkomen.
Beredeneerde aanplantingen vergen bovendien minder onderhoud. ‘Vecht
niet tegen de natuur, werk er mee samen’ is het motto.
Vogels in je tuin
Ongeveer 25 vogelsoorten kunnen in de tuin broeden. Nog eens 7 soorten
broeden graag in en om je huis. Om je tuin aantrekkelijk te maken voor vogels kan je het volgende doen:
Zorg voor bomen en struiken van hier (inheems) die nestgelegenheid bieden
en in het najaar vruchten dragen. Oudere bomen, al of niet met holen, zijn
een zegen in je tuin. Koester ze !
Voor vogels die van nature in holen broeden, zijn nestkasten welkom. Er bestaan diverse typen nestkasten al naargelang de vogelsoort.
De lente komt er eindelijk aan! Veel plezier!
Namens het bestuur Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp.
Lambert Schoenmaekers

***

Onze mooiste dorpshoekjes of bijzonder plaatsen
in de kijker!!
In de loop van deze maand plaatsen we infoborden bij enkele markante
landschapselementen of mooie natuurhoekjes in onze dorpen. Zo komt er
een klein infobord bij “Grammen Eikske” in Grote Spouwen en aan de poel
van “het Weyerke” in Kleine Spouwen. Ook bij de grote “zitkei” in Amelsdorp
zal u enige toelichting vinden over deze bijzondere plaats. Op de startplaatsen van het Kalverpad en het Geitenpad plaatsen we een nieuw informatiebord met aanduiding van het wandelparcours. Meer weten is ook meer zien!

Leve LIFE!
De streek waarin we leven is altijd al een belangrijke plek geweest voor mens,
dier en plant. De verschillende bodemtypes (leemgronden, zandgronden en
hun mengvormen) bieden een grote variatie aan bijzondere leefgebieden en de
aanwezigheid van veel verschillende soorten. Jammer genoeg gingen veel van
deze natuurwaarden tijdens de tweede helft van vorige eeuw verloren. In de
natuurgebieden van onze streek wordt door natuurverenigingen zoals Natuurpunt aan natuurherstel gewerkt. Daarbuiten is het slecht gesteld met de mogelijkheden om zelfs kleinere plukjes natuur een plek te geven. Zo stevent
Vlaanderen af op een politiek die er op gericht lijkt om de natuur steeds meer
terug te dringen in onze natuurgebieden van zakdoekformaat, terwijl de rest
van onze landschappen steeds minder dooraderd is met natuurelementen die
de natuurkernen met elkaar verbinden.
Jawel, in natuurgebieden beschikken we over een paar mogelijkheden om goed
werk te doen. Eén van die mogelijkheden is LIFE.
Wat is LIFE?
De Europese Unie kent een onschatbare ecologische rijkdom. Om die natuur te
beschermen, riep Europa in het begin van de jaren ’90 het Natura 2000netwerk en LIFE in het leven. Via LIFE, zeg maar het Europese natuurfonds,
trekt Europa middelen uit om de ontwikkeling van verschillende Natura 2000gebieden te ondersteunen. De Molenbeemd in Grote Spouwen is zo’n Natura 2000 gebied.
Vergeleken met andere Europese fondsen, zoals het meer bekende landbouwfonds, is het relatief beperkt in omvang. Het geld gaat naar projecten die als
voorbeeld kunnen dienen voor het Europese natuurbeleid. Dat weefsel van
Speciale Beschermingszones vormt vandaag de hoeksteen van het Europese
natuurbeleid. Voor Natuurpunt is het belangrijk om gelden uit dat fonds te kunnen inzetten. Natuurpunt Vlaanderen leverde op dat vlak overigens al zeer verdienstelijk werk en ontving onlangs nog een Europese award voor beste LIFEproject.
LIFE- geld voor Haspengouw en Molenbeemd Spouwen
In 2012 is het Europees LIFE- project voor Vochtig Haspengouw door Europa
goedgekeurd. Dankzij de middelen in dit project kunnen de natuurpuntvrijwilligers en professionele medewerkers op verschillende plaatsen in Haspengouw het herstel aanvatten van gebieden die Europese bescherming genieten. In Bilzen zijn dat drie gebieden: het Munsterbos, de Demervallei tussen Bilzen en Beverst, en de Molenbeemd in Grote Spouwen. De geplande acties zullen over een periode van drie jaar uitgevoerd worden.
Belangrijk in het herstel is het streven naar landschappelijke verbindingen tussen de verschillende waardevolle natuurgebieden. Vele soorten maken immers

