
 
Vóór alles wensen wij u een heel fijn, ontspannen en inspirerend 

2018.  
 
Voor Natuurpunt staat 2018 in het teken van ons 40-jarig bestaan.  
In 1978 staken enkele vrienden uit Kleine-Spouwen de koppen bij elkaar en de 
handen uit de mouwen. Het Groenkomitée deed de dorpsnotabelen van toen 
even schrikken maar werd al snel een vaste waarde in het dorp. Later volgt de 
uitbreiding naar Grote-Spouwen, Amelsdorp en recent ook naar Rosmeer.  
 

We hopen velen onder u te ontmoeten tijdens één van onze activiteiten van dit 
jaar en nodigen u nu al uit om in het weekend van 1 en 2 september samen 
met ons te vieren! Nu al met stip in uw agenda!  

 

 
 
Cartoon:  
een waardige 
oplossing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycks-bos, een lang gekoesterde wens in vervulling! 

 

Natuurpunt is zeer blij dat de stad Bilzen een oud verloren gegaan hellingbosje 
tussen het Apostelhuis en de Troffelstraat terug op de kaart zet. Waarom? 
Het was één van onze oudste wensen om het oude hellingbosje – Rycks-bos in 
de volksmond - ooit terug te kunnen realiseren. 
Die omgeving was deel van het ruime speelterritorium van veel generaties 
jongeren uit Kleine-Spouwen. We gingen er zelfs vogels vangen in het najaar.  

De liefhebbers van onze streekeigen producten 
kunnen nog steeds terecht bij de toeristische 
dienst (oud stadhuis) of in de gekende verkoop-
punten. 

U kan ook online bestellen 

www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be 
 

 Appelsap: 3L aan 7€ - 5L aan 10€ 

 Sjroep van Spaan: potje 450g aan 4€ 

 Proemegelee: potje aan 4 € 

 Nieuw in ons assortiment: Peregelee: potje 
 aan 4€  
 

De opbrengst wordt integraal geïnvesteerd in de 
natuur in uw buurt. 
 

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…! 

Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten  

Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen,  Maastrichterstraat 394 

089/50 36 65               www.greven.be   info@greven.be 

Winterwandeling:   

 

Zondag 28 januari 2018 

 

De Kevie in Tongeren 
 

Op zondag 28 januari 2018 gaan we op bezoek bij  onze buren van Natuurpunt 
Tongeren.  We krijgen een woordje uitleg bij de werken die er de voorbije jaren 
werden uitgevoerd. De aanleg van verschillende poelen, aanplant van knotwilgen, 
maar vooral de hermeandering van de Jeker spreken tot de verbeelding. 
Verder gaan we op zoek naar de sporen van de bever, die zonder hulp van de 
mens zijn eigen biotoop aanpakt! 

 

Samenkomst: 13.30u dorpsplein Kleine-Spouwen 
Vertrek wandeling: 14.00u parking Oude Blaarstraat 5, Tongeren 
Halverwege een pauze met koffie en vlaai. 
Einde wandeling: uiterlijk 17.00u 
Afstand: ongeveer 6 km. 
Stevige wandelschoenen aangeraden. 
Iedereen van harte welkom!! 
 
Onze andere seizoenswandelingen van 2018: 

 

Lente: 29 april: Hoeselt, De kluis van Vrijhern in combinatie met een kinderactiviteit. 
Zomer 29 Juli: Natuurreservaat Wijvenheide en Platwijers, Zonhoven 
Herfst 28 oktober: Land van Herve 

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer 

Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Jan. 2018, 30ste jaargang, nr. 115, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.  

http://www.greven.be


Het Rycks-bosje was er ook al toen Graaf de Ferraris omstreeks 1775 onze 
contreien in kaart bracht en is dus terug te vinden in de beroemde Ferraris 
Atlas. De laatste restjes van het historische bosje verdwenen omstreeks 1970 
tijdens de opruimwoede die gepaard ging met de Ruilverkavelingen. 

 

Ondanks dat we het zo graag wilden, heb ik het herstel van Rycks-bos lange 
tijd voor onmogelijk gehouden. De ligging van die helling in intensief gebruikt 
landbouwgebied was daar niet vreemd aan. Dat veranderde toen de paars-
groene regering in het jaar 2001 het gewestplan van onze streek wijzigde. Jo-
han Sauwens was minister in die dagen. Samen met zijn collega’s in die 
Vlaamse regering was hij niet ongevoelig voor de vraag naar enkele kleine 
bosuitbreidingsgebieden in onze regio. Het was een gewestplanwijziging die 
vooral meer natuur moest opleveren zonder dat er een gigantische onderhan-
delingsprijs moest worden betaald. Bovendien, in weerwil van de roddels en de 
indianenverhalen kort nadien, was het geen vijandig bod t.a.v. landbouw, 
want zolang de eigenaar of pachtende boer wilde boeren op die gronden, zou 
het landbouwgrond kunnen blijven en bleef de bestemming bosuitbreiding do-
de letter. Maar eens een eigenaar of pachter ervoor zou kiezen om er bos op 
aan te leggen zouden die gronden automatisch en blijvend overgaan van land-
bouwgrond naar bosgrond. 

 

Zover zijn we nu! Want in de jaren nadien koopt de stad Bilzen circa 42 ha van 
de rentmeesterij van Alden Biesen en toevallig zijn deze percelen onderdeel 
van die aankoop. Dan komt een oude wens van Natuurpunt SpARo terug tot 
leven. Zouden we na de succesvolle aanleg van het Weerterbos (circa 1998) 
nu ook op de tegenoverliggende helling in Kleine Spouwen, dat Rycks-bos zien 
herrijzen? Landschappelijk alvast een grote meerwaarde! Na de gewestplan-
wijziging van 2001 en de aankoop van de gronden in de jaren nadien was het 
aan de huidige bestuursploeg o.l.v. Frieda Brepoels om het werk af te maken. 
Bijgestaan door een volhardende en geduldig opererende milieuambtenaar  
Filip Konings en met enthousiaste steun van schepen van Leefmilieu Veerle 
Schoenmaekers, heeft de huidige bestuursploeg dit verhaal tot een goed einde 
weten te brengen. 

 

Vrijdag  17/11/17 hebben tientallen kinderen van het lager onderwijs van Rijk-
hoven en Kleine-Spouwen met veel enthousiasme als startsein honderden 
boompjes geplant.  De dag nadien droegen de leden van de rotary hun steen-
tje bij. Ondertussen is de klus geklaard. Alhoewel, wie weet volgt er nog een 
tweede fase? 

 

Deze keer hebben we met de vrijwilligers van Natuurpunt  zelf niet hoeven 
planten en de kar te trekken tot aan de meet. Ook dat is eens welkom!  

 

Zo zie je maar weer, een goed idee heeft vele vaders. Meer nog, zelfs in de 
politiek zijn delicate realisaties die de hele gemeenschap ten goede komen 
meestal het werk en de verdienste van meerdere mensen uit verschillende po-
litieke gezindten en legislaturen. Ook al lijkt dat niet altijd zo.   

 

Ik hoop dat vele generaties jonge mensen zullen kunnen genieten van dit her-
stelde Rycks-bos!  

 

Lambert Schoenmaekers 

 

VELT zuid-oost Haspengouw i.s.m. Natuurpunt SpARo en  
buurtcomité Bwostert organiseren deze lezing en workshop: 

 
ECOLOGISCHE TUININRICHTING EN BOUWEN MET SNOEIHOUT 

 

Voor iedereen met interesse voor een natuurvriendelijk tuin!  

 

Vrijdag 23 februari 2018 van 19:30u.-22:00u. 

 

St-Amandus  (Sint-Aldegondisstraat 5, 3740 Bilzen) 
Prijs: € 4, inclusief handleiding 
Lesgever:  WIM CORNELIS  

 

• Hoe begin ik aan de inrichting van een ecologische tuin? 

• Samenwerken mét de natuur en niet tegen. 

• Aantrekken van natuurlijke vijanden. 

• Hergebruik materialen, de kringloop sluiten. 

• Gebruik van snoeimaterialen voor takkenwal, wilgenhut, afboordingen. 

• Hoe bouwen met wilgen? 
 

Inschrijven vóór 21/02/2018: wim.cornelis1964@gmail.com of 
tel. 0478/927 966 

 

WORKSHOP BOUWEN MET WILGEN 

 
 

Zaterdag 24 februari 2018 van 10 tot 16 uur 

 

Locatie: Bovenstraat 33, Grote-Spouwen 
Prijs: € 8 (€ 2 korting bij combi les), appelsap/chocomelk/soep en koffie  
inbegrepen. Picknick zelf meebrengen.   
Lesgever: Wim Cornelis, www.indebuitenlucht.be 

 
 

Samen gaan we aan de slag met het bouwen van een ruime wilgen-

hut  voorzien van een tunnel en een levende wilgenmuur.  In kleine groepen 

leven we de techniek van het ontwerpen, 

het planten en het vlechten met wilgentwij-

gen. Deze constructie komt in een weide, 

eigendom van Natuurpunt en zal worden 

opgetrokken langs het ‘Kalverpad’. Op deze 

plaats zal nadien een zitbank geplaatst wor-

den, zodat wandelaars hier even kunnen 

uitrusten.  

 

Tevens moet dit een plek worden waar de 
kinderen uit de buurt of van de nabijgele-
gen scholen terecht kunnen voor natuurbe-
leving. 
 

Om in te schrijven: contactformulier 
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be 

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be   

https://www.google.be/maps/preview?q=Sint-Aldegondisstraat+5+3740+Bilzen
http://www.indebuitenlucht.be
http://www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

