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Wij wensen u allen veel gelukkige momenten en 

een gezonde en aangename leefomgeving. 

 

Voor dat laatste rekenen we ook op een nieuw en daadkrachtig gemeente-

bestuur dat in al zijn beslissingen het algemeen belang nastreeft! Dat 

mankeerde in het verleden wel eens.  

Of het nu gaat over de net uittredende coalitie of die daarvoor, die daar-

voor, zelfs die daarvoor. Zo lang ik al opkom voor een gezonde en natuur-

rijke leefomgeving  (nu 40 jaar)  is er, naast een aantal succesvolle verwe-

zenlijkingen voor natuur en landschap ook dat altijd terugkomende euvel.  

Politici – sommigen meer en anderen wat minder - die verkozen zijn om 

het algemeen belang te dienen laten het belang van de individuele burger, 

de klagers of de cow-boys te makkelijk voorgaan op het belang van de he-

le gemeenschap. Dat gemeenschapsbelang is zeker niet hetzelfde als de 

optelsom van de belangen van ieder individuele burger. De onderwerpen 

waar wij als Natuurpunt voor opkomen zoals  natuur, milieu en een goede 

ruimtelijke ordening zijn bij uitstek zaken van groot algemeen belang. 

Denk maar aan zuivere lucht, het belang van zuivere beken, de weldoende 

werking van voldoende bos en natuur, aangename mooie landschappen 

om in te leven, te ontspannen en te werken, enz.  

De erg op zichzelf gerichte burger, heeft niet zelden een belang dat haaks 

staat op dat algemeen belang. Een voorbeeld: iemand wil liever niet aan-

sluiten op de riolering want dat kost hem werk en geld dus blijft hij liever 

ongezuiverd lozen in de beek die vlakbij passeert. Dat is makkelijk en kos-

tenbesparend voor hem, maar zonder meer slecht voor de kwaliteit van 

het beekwater. Dat beekwater is een gemeen goed, is van ons allen. We 

hebben baat bij zuivere beken.  

Wat zien we al decennia: onze politici geven de individuele burger,  

de klager veelal zijn zin, treden nauwelijks op tegen overtredingen die on-

ze leefomgeving schaden, zorgen er niet voor dat democratisch vastgestel-

de wetten en regels worden gerespecteerd.  

Die politici doen dat finaal ook uit eigen belang. Bang om niet populair te 
zijn, een stem te verliezen, er de volgende keer niet meer bij te zijn.  

Dat laatste wordt natuurlijk nooit luidop gezegd. Een aantal verkozenen, 
gelukkig niet allen, hebben niet de maturiteit en de volwassenheid (ze zul-
len dat niet graag horen) om datgene te doen waarvoor ze democratisch 
zijn verkozen, namelijk het algemeen belang dienen en voorrang geven op 
de financiële of andere belangen van individuen of bedrijven! Hun kort-
zichtigheid en carrière gaat voor op het algemeen belang. Het is een kwa-
lijke aandoening die ons allen als gemeenschap schaadt. En velen van ons 
zijn hieraan medeplichtig, door te stemmen voor mensen die verzuimen 
om kordaat op te treden waar nodig, of ons een pleziertje doen, ook als 
dat pleziertje in strijd is met het grotere geheel, het publieke belang! 

Ikzelf heb lak aan populair zijn. Ik houd er aan te zeggen waar het op 
staat, ook als ik daar mee op tenen sta van mensen die alleen maar aan 
zichzelf denken, of het belang van een economische sector of een bedrijf. 
Dat wil niet zeggen dat we niet zouden open staan voor een compromis. 
Als we echter mistoestanden niet aanklagen zijn we medeplichtig aan wat 
er fout gaat. Dat is mijn motto.  

De sprekende voorbeelden zijn er: 

 Dat een milieuambtenaar door een schepencollege wordt teruggeflo-

ten omdat hij enkele landbouwers een PV maakt  omdat ze de ber-

men langs de veldwegen – het gaat om openbaar domein - kapot 

spuiten of omploegen is een zeer flagrant voorbeeld. Het onnozele 

excuus dat de milieuambtenaar niet iedereen gelijk behandelt omdat 

hij niet alle overtreders in heel Bilzen tegelijkertijd een PV maakt is 

een teken van lafhartig beleid en in mijn ogen zeer laakbaar. Pas die 

redenering toe op verkeersboetes en niemand krijgt nog een boete 

voor overdreven snelheid of door het rood rijden… . 

Een kapotgespoten 

berm ergens in Bilzen: 

geen uitzondering.    



 Er is het niet consequent optreden tegen bouwovertredingen. Meer 

nog, een stevige bouwovertreding in landbouwgebied in Grote Spou-

wen wordt straal genegeerd. Verkozenen gaan zelfs naar feestjes in 

dat gebouw of op het terrein waar dat bouwsel is opgetrokken. Dit is 

een verregaande vorm van normvervaging. Geen haan die er naar 

kraait. Ook hier weer het gebrek aan daadkracht, eerlijkheid en con-

sequent handelen.  

 

Het is tekenend voor een oude politieke cultuur, die nog steeds springle-

vend blijkt te zijn. 

Natuurpunt SpARo neemt zich voor om in dit nieuwe jaar dergelijke situa-

ties aan de kaak te stellen en alle wettelijke middelen aan te grijpen om 

deze vorm van politiek bedrijven tegen te gaan.  

Natuurpunt SpARo is natuurlijk niet vergeten dat er in een aantal dossiers  

wél heel goed werk is geleverd en het belang van onze leefomgeving wél 

ter harte werd genomen. Denk aan de gewestplanwijziging (RUP) in de 

omgeving van het Munsterbos, denk aan bosaanplant Kleine Spouwen, de 

steun van de stad bij de aankoop van enkele boomgaarden in Grote Spou-

wen, de recente aankoop van ruim 1ha grond voor bijkomende bebossing 

in Rosmeer,  aan de subsidiereglementen voor de aanplant van hagen, 

boomgaarden enz.  

Echter de toestand van de natuur, het klimaat, onze landschappen blijft al 
bij al achteruit gaan en is dus niet gebaat met enkele succesjes. Om het tij 
te keren is er veel meer nodig! 

Onze topprioriteit en grootste wens voor het nieuwe schepencollege, de 
voltallige gemeenteraad en alle Bilzenaren is  dan ook kort en krachtig 

Het Bilzers bestuur richt zich bij al zijn beslissingen  op het publie-
ke belang. Electorale en persoonlijke belangen zijn hieraan stee-
vast ondergeschikt. 

In ons volgende Krantje (lente 2019) publiceren we de prioriteiten  van 
Natuurpunt SpARo voor het  milieu- en natuurbeleid van de komende zes 
jaar in Bilzen. 

Lambert Schoenmaekers 

* * * 

Onze dorpen en de projecten van Natuurpunt SpARo gezien 

vanuit de lucht.  

Voor ons 40-jarig bestaan maakten we een dronevideo over onze werking. 

In dat filmpje van amper 3 minuten kan je genieten van mooie luchtbeel-

den van onze dorpen. De moeite om eens door te klikken naar   

https://www.youtube.com/watch?v=D48f9WCP4Q0  

Jaarlijkse Natuurpunt-avond met uitreiking van de 

“Pluim van het Jaar” 

Zaterdag 23 februari 2019 om 19.30u  

Harmoniezaal, Kerkstraat, Rosmeer.  

Om 19.30 u ontvangen we u met een welkomstdrankje ! 

Vanaf 20.00 u  

 Wat doet Natuurpunt in uw eigen omgeving voor natuur en land-

schap. Een kort beeldverslag van 2018 

 Bomen en mensen een boeiende lezing door Jef van Meulder, bo-

menspecialist en voormalig hoofd van het groenbeheer in het Do-

mein Bokrijk.  

 Uitreiking “Pluim van het Jaar 2018” 

 Vanaf 21.15 u maken we tijd voor een hapje, een pint en een fij-

ne babbel.  

Iedereen welkom!  
 

 

De pluim van het Jaar 

 

Op ons ledenfeest van 23 februari reiken we voor de zesde keer de 

“Pluim van het Jaar” uit aan een van onze dorpsgenoten, een gezin of 

een organisatie. Met deze Pluim willen we mensen die zich in het voor-

bije jaar of jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de natuur of het 

landschap, prijzen voor hun initiatief. 

We hopen daarmee ook andere dorpsgenoten te stimuleren tot kleinere 

of grotere natuurinitiatieven rond hun huis, in hun tuin, hun bedrijf of 

de ruimere omgeving. 

Vorig jaar ging de Pluim van het Jaar naar Raymond Greven uit Ros-

meer. Dit jaar wordt de “Pluim” uitgereikt aan landbouwer  

Edgard Boelen uit Grote Spouwen (Weert)!  

Edgard is in milieukringen een gekend figuur die vooral zijn best doet 

om niet op te vallen. Een duizendpoot die bezorgd is om de kleine din-

gen, heen en weer loopt tussen  stal en schuur, landbouwer-veeteler 

maar met de klemtoon op welzijn, vooruitstrevend in het denken en 

verzamelaar van lokale erfgoed, fier op zijn leerzame collectie van vo-

gelnestjes, eigenaar van een prachtige moestuin van boomgaarden en 

hagen.  Korte keten van de beste soort!  

Vooral bekend als  grote vriend van de zwaluw en het grote zwaluwen-

broedsel dat ieder jaar op het erf van hem en zijn zus tot leven komt: 

een unieke zwaluwenhoeve in Bilzen en waarschijnlijk ver daarbuiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=D48f9WCP4Q0


Bosplantactie in Rosmeer !  

De stad Bilzen kocht onlangs 1,2 ha (circa 3 voetbalvelden) grond in het 

brongebied van de Weyerkensbeek te Rosmeer. Hiermee kan men het 

mini-natuurgebiedje “het Broek van Rosmeer” eindelijk wat uitbreiden. 

Rosmeer is 503 ha groot. Dat is groter dan sommige omliggende dorpen. 

He is echter sinds de jaren zestig van vorige eeuw een nogal natuurarm 

dorp. Buiten het Broek - slechts 1,5 ha groot - zijn er nog wat boomgaar-

den en een paar mooie steegjes. Voor het overige wordt het landschaps-

beeld van Rosmeer in zeer sterke mate bepaald door intensief bewerkt 

akkerland.  

Dit voorjaar  planten de schoolkinderen van Rosmeer dit bos aan. Ook 

worden alle inwoners en de verenigingen opgeroepen om mee te werken. 

Natuurpunt SpARo zal zeker van de partij zijn. 

Kom samen met je gezin enkele jonge boompjes planten. Zo kan u over 

enkele jaren met trots genieten van een jong bos, dat je zelf hebt helpen 

aanplanten.  

Er worden een 2.800 bomen en struiken aangeplant. 

Ook onze kersverse schepen van Leefmilieu en dorpsgenoot Veronik Moe-

sen, zal de handen uit de mouwen steken. Wij feliciteren het gemeente-

bestuur voor  dit mooie initiatief. De datum van deze actie verneemt u de 

gemeentelijke infokanalen.  

* * * 

 

Natuurpunt SpARo en zijn vrijwilligers in de prijzen!  

 

Tweeduizend achttien (2018) was niet alleen het jaar waarin we ons 40-

jarig bestaan uitbundig vierden maar ook het jaar dat Natuurpunt SpARo 

en zijn enthousiaste vrijwilligers in de prijzen vielen.  

 Op 23 augustus ontving voorzitter Lambert Schoenmaekers de Mili-

euprijs van de Stad Bilzen.  

 Ann Van Goethem, een van onze actieve vrouwen, kreeg zelfs de 

titel van “Duurzame Held” onder meer omdat ze het initiatief nam 

om samen met kinderen een levende speelhut uit wilgenhout te 

bouwen (een Wiglo).  

 Op 7 december 2018 huldigde de stad Bilzen verschillende van onze 

vrijwilligers voor hun bijzondere  verdiensten. Een aantal van onze 

bestuursleden zijn ondertussen al 25, 30 of 40 jaar trouw op post 

en zetten zich belangeloos in voor onze leefomgeving! Ieder van 

hun ontving hiervoor een mooi aandenken van het gemeentebe-

stuur.  

Roland Vanherle, Secretaris Natuurpunt SpARo 

Winterwandeling:   

zondag 27 januari 2019 

Natuurgebied “Altenbroek” te Voeren (‘s-Gravenvoeren) 

 

Onze gids is Rik Palmans, conservator van het Natuurgebied “Altenbroek”. 

Tijdens deze wandeling zal Rik de nadruk leggen op het beheer dat Natuurpunt 
sinds de aankoop in 1996 in “Altenbroek” toepast.  In de vallei van de Voer wil 
men de bestaande bossen behouden, en op enkele kleinere stukken opnieuw hei-
de creëren. In de vallei van de Noor wil men vooral soortenrijke graslanden ont-
wikkelen.  

Voor meer inlichtingen verwijst hij graag naar de website http://
heemennatuurvoeren.be  (rubriek “Publicaties” - te downloaden “d’r Koeënwoof - 
nr. 37” met een interessant artikel over dit natuurgebied) 

Praktisch:  

- Om 13.30u. stipt: samenkomst en vertrek op het kerkplein van Grote Spouwen!   

- Of om 14.15u. stipt: vertrek aan Vakantieverblijf “Molenhoeve”,  

Altenbroek 2 te ‘s-Gravenvoeren 

Halverwege pauzeren we met een stukje vlaai, koffie of appelsap.  

Einde wandeling uiterlijk om 17.00 u.  

Stevige wandelschoenen aangeraden.  

Iedereen van harte welkom!!   



Goed nieuws! Onze Sjroep, Sap en Proemegelêe van Spaân zijn er! 

“Voedsel van de korte keten, met een zeer gunstige ecologische  

voetafdruk!” 


