
 

40 jaar inzet voor natuur in onze buurt! 

Feest!  -  Je viert toch ook mee ? 
 

Zondag 2 september, 14u tot 19 u 

Cc St. Amandus 

 

Fietsen, wandelen, Natuurpunt-terras met life muziek 

en bijzondere animatie voor jong en oud 

 

Meer details posten we in de komende weken 

 

 

* * * 

Natuurpunt SpARo en verkiezingsprogramma’s 

In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven 

nu hun programma’s. Ze stellen ons ook wel eens de vraag welke aan-

dachtspunten Natuurpunt naar voor schuift voor het natuur- en milieube-

leid van de volgende jaren. 

 

Zonder volledig te kunnen zijn in dit krantje vermelden we hierna enkele  

aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid van de komende jaren. 

 
 

Wij vragen dat het volgende gemeentebestuur zichzelf als ambitie stelt 

om :  

Citaat: 

 

"Meer dan de helft van de boeren vindt dat agrarische bedrijven niet langer 

moeten focussen op de export maar moeten kiezen voor ‘natuurinclusieve’ 

landbouw waarin wordt ‘samengewerkt’ met de natuur, uiteindelijk zonder 

bestrijdingsmiddelen. Ruim 70 procent vindt het niet langer acceptabel dat 

de natuur onder druk komt te staan door nog intensievere landbouw en vee-

teelt." 

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 

Zomerwandeling:   

 

Zondag 29 juli 2018 
 

Reigerkolonie en concert boomkikker in Wijvenheide en Platwijers 
Zonhoven 

 

Boomkikkers, roerdompen, en een heuse reigerkolonie… ze zitten allemaal in de 
Platwijers en Wijvenheide! Of we ze ook gaan zien tijdens deze fraaie wandeling 
is nog een raadsel.  Maar je kan er zeker van zijn: dit is een unieke vijverwande-
ling in het hart van De Wijers het grootste vijvercomplex van Vlaanderen!  
Langs de route komen we trouwens kijkhutten tegen, zodat we in alle rust de 
vogels op de vijvers kunnen bewonderen. 
 

Praktisch: 
13.30 u stipt: samenkomst en vertrek op kerkplein van Rosmeer!  
Of 
14.00 parking van het Heidestrand – Zwanenstraat 105 in 3520 Zonhoven. 
 
Halverwege pauzeren we met een stukje vlaai, koffie of appelsap. 

Einde wandeling uiterlijk 17.00 u.  
Stevige wandelschoenen aangeraden 

 

Iedereen van harte welkom!!  

 
Onze volgende seizoenswandeling van 2018:  
 

 Herfst 28 oktober: Land van Herve 

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer 

Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad 
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• al het mogelijke te doen om de bosuitbreidingsgebieden die in 

Bilzen zijn ingetekend op het gewestplan daadwerkelijk te realiseren. 

• het aankopen van natuurgronden door natuurverenigingen structu-

reel en betekenisvol te ondersteunen. Want nog steeds is aanko-

pen van natuurgronden de succesvolste weg om natuur te bescher-

men of te versterken. 

 

• het bomenbeleid van de stad te  versterken. M.a.w. een offensief 

bomenbeleid, waarbij de gemeente zeer gericht op zoek gaat naar 

ieder geschikt plekje in het openbaar domein waar inheemse bomen 

(ook bomen zoals linde, eik, tamme kastanje) kunnen worden aan-

geplant als groep, als laan of als alleenstaande boom. 

• een offensieve en goed afgestemde en  aangehouden communicatie 

naar landbouwers om hun aan te moedigen mee te werken aan het 

behoud en herstel van de biodiversiteit in het landbouwgebied  

• in overleg met buurt of dorp, winterspeelstraten voor kinderen te 

voorzien: bij forse sneeuwval en vorst (ondertussen erg zeldzaam) 

kunnen een beperkt aantal straten ‘zoutvrij’ blijven en tijdelijk auto-

vrij of autoluw worden gemaakt. Uitdaging: kinderen weer veilig op 

straat krijgen voor winterpret.  

• een politiek te voeren van minder verhardingen en ontharding 

waar het ook maar kan. Men ontwikkelt een onthardingsplan dat 

men vervolgens ook uitvoert. Dit vergt een forse mentaliteitswijzigin-

gen bij iedereen die te maken heeft met openbare werken. Uitda-

ging: meer (kwaliteit) met minder (beton) (inspiratie in Nederlands 

Limburg) 

• schendingen van het openbaar domein kordaat aan te pakken. 

M.a.w. doen respecteren van het openbaar domein door die enkelin-

gen die nu nog het openbaar domein (zoals bermen) naar eigen 

goeddunken inpalmen of dood spuiten ! Gemeentelijke Administratie-

ve Sancties (GAS-boetes) zijn hiervoor een geschikt middel.  

• een energie sparend beleid inzake straatverlichting te voeren: do-

ven van alle overtollige straatlampen en een actieve politiek t.a.v. 

het Vlaams gewest om straatverlichting op onbebouwde trajecten 

van gewestwegen te vervangen door reflectoren (zie Frankrijk). De 

mythe doorbreken dat (overdreven) veel straatverlichting de veilig-

heid verhoogt;   

• in de schoot van de Bilzerse Milieuraad een werkgroep te installeren 

die haalbare en concrete maatregelen voor een krachtig lokaal kli-

maatbeleid voorbereidt. Om vervolgens die maatregelen ook om te 

zetten in daadwerkelijk beleid. 

 

  

Pluim van het Jaar!  
 

Voor de vijfde keer op rij krijgt een van onze dorpsgenoten, een gezin of 

een organisatie ‘ De Pluim van het Jaar’ van Natuurpunt. Dit jaar zal ‘de 

Pluim’ worden uitgereikt tijdens de viering van ons 40-jarig bestaan, op 

zaterdag 1 september in Cc Amandus te Kleine Spouwen.  

 

Deze Pluim is bedoeld om mensen die in het voorbije jaar een mooi voor-

beeld hebben gesteld ten gunste van de natuur in onze omgeving, te prij-

zen voor hun initiatief. We hopen daarmee ook andere dorpsgenoten te 

stimuleren tot kleine of grotere natuurinitiatieven rond hun huis, in hun 

tuin, hun bedrijf of de ruimere omgeving. 

 

Deze keer selecteerde het bestuur van Natuurpunt drie kandidaat win-

naars … . Een deliberatie was onvermijdelijk. 

 

En de winnaar is: Raymond Greven uit Rosmeer 

 

Je kan er niet langs kijken. Al jarenlang neemt deze ondernemer in zijn 

eigen omgeving initiatieven voor natuur en landschap. Samen met zijn 

broers legde hij in het verleden 

al boomgaarden aan in Ros-

meer. Hij is op de hoogte van 

alles wat in zijn omgeving 

broedt en leeft. Sinds enkele 

jaren legt hij ieder jaar een 

wildakker aan met als doel vo-

gels en (wilde) bijen en vlinders 

kansen te geven. In 2017 

plaatste hij  een groot bijenho-

tel bij deze akker aan de rand 

van het dorp. Het werd voor-

zien van een mooi bordje met 

uitleg voor voorbijgangers. 

Hiermee probeert Raymond ook 

anderen te inspireren tot mooie 

natuurvriendelijke initiatieven.  

 

Op 1 september tijdens onze 

jubileumviering reiken we met 

veel overtuiging De Pluim van 

het Jaar uit aan iemand voor 

wie ‘liefde voor wat ons om-

ringt’ zijn tweede natuur is. 

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

http://www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

