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De haag

Je geeft best de voorkeur aan loofhoudende soorten in plaats van saaie
coniferen en gebruik inheemse soorten. Als je dan ook soorten gebruikt
die bloeien en eetbare vruchten bevatten, dan krijg je gegarandeerd vogels op logement. Wil je toch een winterdichte haag, kies dan hulst of beuk.
In meer afgelegen delen van je tuin
kan de haag laten doorgroeien. Hij
moet dan slechts na een aantal jaren
stevig aangepakt worden. Voorbeelden van hagen of haagmengsels: gele
kornoelje, veldesdoorn, meidoorn,
haagbeuk, hulst, ….

Het vogelbosje

Op een afgelegen hoek van een grote
tuin is een vogelbosje wel op zijn
plaats. Het dichte doornige struikgewas beschermt vogels tegen rovers,
en levert voedsel in overvloed.
Om een dichte begroeiing te krijgen is
af en toe een snoeibeurt nodig. Voorbeelden van struiken: meidoorn, egelantier, sleedoorn, hazelaar, wilde
kamperfoelie, kardinaalsmuts,… .
Volgende keer meer over de grote
natuurmeerwaarde van knotbomen
en een poel in je tuin.
Het bestuur

Kermismaandag Kleine Spouwen
Dit jaar zullen enkele vrijwilligers van verenigingen in Kleine Spouwen voor de gelegenheid
de pastorij in de St-Aldegondisstraat omdopen tot kermiscafé “de Geit”.
Zondag, 14 juni, na de processie kan je er alvast terecht.
Kermismaandag, na de traditionele Kermisdienst, verwachten we dat het ‘n gezellige boel
wordt in het gelegenheidscafé dat voor een keer “ De Grien Géèt” zal heten.
Vrijwilligers van Natuurpunt zullen de zaak die dag openhouden en verzorgen: een lekkere pint, een goede koffie op tijd en stond en wie weet wat nog...
We zorgen voor een goede kermissfeer!!!
Tot dan, tot kermismaandag na ‘den Dienst”
Het Bestuur.

Lentewandeling 17 mei 2009
Langs de prachtige hellingbossen van het Savelsbos (Nederlands Limburg).
Momenteel is het bos een natuurreservaat en zeldzame diersoorten komen er voor, zoals
Hermelijn, Bunzing, Eikelmuis en Hazelworm. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar
de aanwezigheid van de Boommarter.
Ook een bijzondere vogelsoort zoals de draaihals komt voor in het bosgebied.
Het is ook de meest noordelijke plaats waar de plant Amandelwolfsmelk voorkomt.
Vertrek : Dorpsplein Grote-Spouwen (tegenover “Zaal Onder Ons” ) om 13.30 uur stipt,
Vertrek wandeling : parking sporthal, Keerderweg, Gronsveld.
afstand : 8 à 9 km.

Iedereen is van harte welkom.
Je kan ons ook lezen op de cultuur site van Bilzen:
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.
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Natuurpunt is vóór natuur, niet tegen boeren!
Natuurpunt neemt het niet dat de Boerenbond de milieubeweging
als zondebok gebruikt door natuurbeschermers af te schilderen
als bedreiging voor de landbouw. Zo voedt men een hetze tegen
mensen die opkomen voor de weinige natuur die ons rest!
Hoe rijmen met boodschap van samenwerken ?
In het artikel “Boeren in Limburg bedreigd” (Belang van Limburg, donderdag
26 maart 09) kruipt de Boerenbond nog
eens in de slachtofferrol. De milieubeweging wordt daarbij op een negatieve
wijze neergezet als “de groene lobby”
die het landbouwareaal bedreigt.
In het bewuste artikel wordt opnieuw
de indruk gewekt dat de milieubeweging gronden van de boeren inpikt.
Landbouwers wordt het beeld voorgehouden dat hun toekomst bedreigd
wordt door de natuurbeweging. Natuurpunt Limburg zal zich met alle
middelen verzetten tegen deze negatieve stemmingmakerij en subtiele
vorm van haat zaaien. De vereniging
zal dit doen door op een constructieve
en pragmatische manier - en zonder
haar ziel te verkopen - te zoeken naar
dialoog en samenwerking met alle
partners in het buitengebied. Natuurpunt Limburg roept de Boerenbond en
de landbouwsector in het algemeen op

om deze zondebokstrategie achterwege te laten. Belangrijke informatie
wordt systematisch verzwegen en zo
zorgen halve waarheden ervoor dat
velen worden misleid.
Hoe moeten we dit rijmen met de
uitspraken van het Boerenbondcongres in 2008 om bondgenootschappen met o.a. Natuurpunt na te streven? Natuurlijk begrijpen we dat dit
voornemen van bondgenootschap de
boeren niet het recht ontneemt om
voor hun zaak op te komen. Het voeren van een hetze op basis van foute
informatie past echter niet in die
nieuwe aanpak die de Boerenbond
propageert.
Akkoorden zijn niet vrijblijvend!
De waarheid is echter dat er 1997 in
het Vlaams parlement een document
is goedgekeurd, zijnde het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen met voorafgaande instemming van het middenveld, ook van de Boerenbond. In dat
plan is vastgelegd dat er tegen 2007
in Vlaanderen 56.000 ha (6,8%)

van het landbouwgebied (geel op de
gewestplannen) een andere bestemming zou krijgen. Daarvan zou 38.000
ha (4,7% van de landbouwbestemmingen) een natuurbestemming krijgen, 10.000 ha (1,3% van landbouw)
moest herbestemd als
bos. Circa
7000 ha naar industriegebied en 1000
ha naar recreatie.
De omzetting naar natuur en bos
moest uitvoering geven aan een
broodnodige inhaalbeweging voor het
natuurbehoud in Vlaanderen. Overigens moest dit beleid er mee voor
zorgen dat de gestage achteruitgang
van de natuur in Vlaanderen (steeds
minder soorten, steeds minder ruimte
en steeds schralere landschappen)
een halt zou worden toegeroepen.
Bovendien waren deze cijfers een forse afzwakking van de oorspronkelijke
cijfers die door wetenschappers nodig
werden geacht om de natuurwaarden
in Vlaanderen op een aanvaardbaar
peil te houden. Kortom, dit was een
compromis, waarmee naast de milieubeweging ook Boerenbond, vakbonden en werkgevers instemden. Samen
zetten ze het compromis op papier in
de vorm van twee adviezen aan de
Vlaamse regering. Mede op basis van
deze ‘op dit punt’ unanieme en dus
maatschappelijk gedragen adviezen
werd door het parlement een tekst
gestemd met kracht van wet, waarin
de hoger vernoemde omzetting van
landbouwgebied naar andere functies
vervat zaten, en tot op heden zitten.
Die omzettingen moesten tegen 2007
zijn uitgevoerd net als de afbakening
van 750.000 ha landbouwgebied. In
feite was er op dat moment 812.000
ha landbouwgebied afgebakend in de
bestaande gewestplannen. Vandaag is
dat getal terug gelopen tot circa
790.000 ha.
Van de 38.000 ha bijkomend natuurgebied is er nu twee jaar nadat de
einddatum slechts 8.000 ha bijkomend natuurgebied afgebakend. Op
dit punt leeft de Vlaamse regering in

overtreding met haar eigen wetgeving
en maakt ze wettelijk vastgelegde afspraken niet waar. Natuurpunt vraagt
Op dit punt leeft de Vlaamse regering
in overtreding met haar eigen wetgeving niet meer dan de uitvoering van
de genomen beslissingen. Het feit dat
dit tot dusver in de verste verte niet is
nagekomen en de beslissingen ten behoeve van de natuur en landschap dode letter blijven, is een rechtstaat onwaardig.
We stellen vast, en dat is niet de eerste keer, dat de Boerenbond op het
ene niveau akkoorden sluit om vervolgens, meestal op een lagere niveau
deze akkoorden systematisch te ondermijnen. Hierbij helpt het natuurlijk
dat men zijn eigen achterban niet of
minstens niet afdoende informeert
over de gemaakte keuzes, over het
beleid dat er op hun afkomt.
In plaats van in te spelen op nieuw
beleid, waar men zelf mee heeft ingestemd, en de achterban goed te informeren en ondersteunen om positief
om te gaan met de aankomende verandering, hanteert men een strategie
van desinformatie en obstructie.
Tot op vandaag is de boeren niet
duidelijk vertelt door hun bond dat
de gronden die aan de landbouw
worden onttrokken voor natuur,
bos, industrie,… deel uitmaken van
een democratisch tot stand gekomen beslissing die de goedkeuring
kreeg van de Boerenbond.
Geweer van schouder veranderen
Verder geeft de Limburgse Boerenbond
voorzitter in het bewuste artikel te
kennen “dat hij niet te spreken is over
de grote invloed van de milieubeweging op het beleid en klaagt hij aan dat
bestuurders te veel het oor lenen aan
de natuur en milieubeweging.”
Alsof een sociale beweging die opkomt
voor het algemeen belang (in dat geval een aangename natuurrijke
leefomgeving, het gaat niet eens

Over het eigen persoonlijk of financieel
belang) niet het recht zou hebben om
zich te organiseren en haar verhaal uit
te dragen.
Misschien is het een troost voor de
voorzitter dat de dag waarop de milieubeweging zoveel invloed en politieke
macht zou verzamelen als de landbouwsector en meer bepaald de Boerenbond, zeer ver af is.
Veel milder is diezelfde woordvoerder voor andere sectoren zoals de woningbouw. Toch eigenaardig als we weten dat van de
165.800 ha landbouwgrond die
tussen 1985 en 2005 verdween
maar liefst 154.200 ha (93%)
diende voor bebouwing!! De bedreiging zit dus in een andere
hoek!
Misschien toch hoog tijd om het geweer van schouder te veranderen en
een pact te sluiten met de natuurbeschermers om de open ruimte te behoeden van verdere bebouwing!!
Lambert Schoenmaekers
***

Meer natuur in
Spouwerse tuinen!
Natuurpunt Spouwen hoopt dat alle
mensen die een tuin bezitten of willen
aanleggen daarmee een stukje natuur
rond hun huis halen. De natuurvriendelijke tuin hoe doe je dat? Zelfs op
een kleine oppervlakte en zelfs met
weinig werk kan je de natuur een
handje helpen en biedt je onverhoeds
plaats aan een broedende zanglijster,
een groenling of schep je overlevingskansen voor vlinders en vleermuizen.
Ook de nuttige en zeldzaam wordende
insecten zoals wilde bijen of mooi gekleurde aardhommeltjes zijn kleine
cadeautjes van de natuur.
Minder werk
Dat er in een tuin helemaal niets moet

gebeuren is uiteraard overdreven.
Maar minder werk brengt meer natuur.
Des te beter een tuin ecologisch functioneert des te minder onderhoud hij
vergt.
Vecht niet tegen de natuur, werk ermee samen!
Meer afwisseling
Een tuinontwerp moet niet stijf en
stroef zijn. Een wat nonchalante inrichting is juist een stuk aantrekkelijker.
In een natuurlijk kader voelen plant,
mens en dier zich op hun gemak.
Stem je tuin af op het landschap
Sommige mensen zouden elk gevallen
blaadje in de tuin en rond hun huis
opruimen, het gazon millimeterkort
houden omdat alles toch maar netjes
te houden. Voor hun is de nieuwe
vorm van tuinieren dan ook raar. Maar
dat gaat zo met nieuwe dingen. In ieder geval heeft de natuurvriendelijke
tuin niets te maken met gemakzucht
of een gebrek aan zorg. Het vooral te
maken met zorg de natuur en ons leefmilieu.
Een tuin moet geen vloek zijn in het
landschap. Dikwijls staan de keuze van
de planten, een stijve inrichting en het
pijnlijk keurige onderhoud in schril
contrast met de spontaniteit van het
landschap. En toch: tuin en landschap
kunnen met wat goede wil harmonisch
op elkaar aansluiten. Van het landschap in onze dorpen kun je veel leren
om je tuin met succes in te richten.
Hou bij de keuze van planten rekening
met bodem, het microklimaat en de
beschikbare ruimte. Respecteer deze
elementen en pas je plantkeuze aan,
niet omgekeerd. Zo voorkom je teleurstellingen.
De onderdelen van de natuurvriendelijke tuin
Bomen, tuinvijver, vaste planten, grasland, de boomgaard: ze kunnen allemaal deel uitmaken van je tuin. Vandaag in het kort iets over de haag en
het vogelbosje.

