
  Beton en asfalt belangrijker dan schaars 
grondwater!?  

Er valt moeilijk naast te kijken. Steeds nijpender worden ze, de milieudos-

siers  die ons confronteren met de bedenkelijke manier waarop we omgaan 

met onze leefomgeving.  

 

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden 

Zo is er de laatste weken veel te doen over het jarenlang mismeesterde 

stikstofdossier. Veel te grote  hoeveelheden stikstof (afkomstig van land-

bouw, verkeer, industrie) die al decennialang uit de lucht vallen, verstikken 

het overgrote deel van onze meest waardevolle natuurgebieden. Er is het 

waterprobleem of zeg maar het dreigende gebrek aan grondwater. Vlaande-

ren heeft sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw 150.000 ha (dat is de op-

pervlakte van 300.000 voetbalvelden) bijkomend verhard. Niet minder dan 

16% van het Vlaamse land is ondertussen bedekt met beton, asfalt of ande-

re ondoorlaatbare verhardingen. Ondertussen pompen we steeds meer 

grondwater op, veelal illegaal of onvergund, of voor een nog steeds groeien-

de veestapel.  

In de krant van 13 april veel aandacht voor de stad Lier waar  particulieren 

hun voortuinen, ondanks een geldend verbod, toch hebben verhard. In dat-

zelfde krantenartikel komt ook de Bilzerse milieuschepen aan het woord. En 

ja, daar lezen we opnieuw wat we onlangs te horen kregen op één van de 

luisteravonden die het schepencollege organiseert in onze dorpen: Bilzen 

gaat niet optreden en al zeker geen verhardingen (doen) opbreken. Wat 

voor signaal is dat? Net als met de wegbermen die nog steeds op tal van 

plaatsen worden kapot gespoten, grotendeels omgeploegd of in gebruik ge-

nomen. Dat duurt zo al ruim 40 jaar en al die jaren een te laks antwoord 

van het Bilzerse beleid.  

Volgens ons college moeten we alle heil verwachten van sensibilisering van 

de burgers. Wat is er dan beter dan zelf het goede voorbeeld  te geven en 

als stad zelf een aantal overtollige beton- of asfalt verhardingen op open-

baar domein te verwijderen? Maar neen, zegt ons college, we gaan enkel 

bij nieuwe projecten zorgen dat de verhardingen zoveel mogelijk doorlaat-

baar zijn. Schade beperken, maar schade herstellen…, houw maar!!   

Overbodig beton mag blijven, en die ligt er zeker ook in Bilzen en zelfs in 

Spouwen, Rosmeer, Waltwilder, Rijkhoven of andere Bilzerse dorpen. Eén 

enkel voorbeeld: waartoe dient nog een dubbel rijvak in de Jaak Van-

dersandenstraat tussen de weg naar Riemst en de Rode Kruislaan? Hier is 

er al eenrichtingsverkeer dat perfect kan volstaan met één rijvak. Het an-

dere rijvak kan gerust worden vervangen door struiken die nog wat plaats 

bieden aan allerlei ‘vogelzangerig’ leven. Op die manier zijn de  

bedrijfsterreinen van de steenfabriek nog beter gebufferd. Maar neen, 

blijkbaar onnodig. Bang als men is om aan het heilige beton te raken, of is 

het eerder angst om wie dan ook, even tegen de haren in te strijken en 

een stemmetje te verliezen? Dus finaal toch eigen belang?  

De gekende Belgische ziekte, het algemeen belang ondergeschikt maken 

aan het belang van het individu en meer nog aan het electoraal belang 

(lees eigen carrière) van individuele politici. Ik noem het steevast het ne-

gatieve contract tussen burger (kiezer) en politiek.  

Een dooddoener 

‘Overtollig beton verwijderen een keuze ten gunste van het algemeen be-

lang,  dat gaan we zeker niet doen, dat zijn te kleine oppervlaktes, dat 

loont de moeite niet’, zei ons bestuurscollege in koor. Nochtans is het pro-

bleem van al te veel verharding nu net ontstaan door de optelsom van ve-

le kleintjes. Trouwens als we de redenering van het schepencollege door-

trekken dan zou ik verwachten dat u eerdaags een brief in de bus krijgt 

dat u geen gemeentebelasting hoeft te betalen, want uw persoonlijke bij-

drage aan de gemeentebegroting is  volgens de redenering van ons college 

niet de moeite waard. Uw bijdrage bedraagt toch ocharme maar  

0,000033 % van de belasting die de gemeente int bij de burger? De moei-

te niet waard om te innen, toch!?   

Als alle gemeenten, burgers en overheden zo redeneren, dan zal men ook 

dit probleem van waterschaarste, net als andere prangende milieuproble-

men onvoldoende counteren, en zullen we de komende jaren bij de te ver-

wachten periodes van hitte en droogte de gevolgen als gemeenschap wel 

mogen dragen. Water op rantsoen, of periodes dat er geen water uit de 

kraan komt! Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten, zeker? 
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Wist je: 

• dat de vergunde grondwaterwinning van de industrie de voorbije 

jaren gehalveerd is? Een goede zaak. 

• dat tegelijkertijd het aandeel van de landbouw blijft stijgen door-

dat men de veestapel blijft uitbreiden? Zo hebben landbouwbe-

drijven een leeuwenaandeel in het vergunde debiet voor de win-

ning van grondwater. Eind 2019 ging het over 382 miljoen kubie-

ke meter grondwater per jaar!! Dan hebben we het nog niet over 

de talloze illegaal geslagen grondwaterputten. 

• dat er ook in onze dorpen nog vraag is om de veestapel uit te 

breiden? 

• dat een megastal voor 5000 varkens ongeveer 40.000 tot 50.000 

liter water per dag nodig heeft? 

• dat onze bereidheid om regenwaterputten aan te leggen bij  

privéwoningen dit toenemend verbruik helaas niet zal compense-

ren? 

 

Als het goed is zeggen we het ook…  

en graag zelfs! 

Monumentale kastanjebomen krijgen opvolging!!  

 De Stad Bilzen heeft op vraag van Natuurpunt SpARo werk ge-

maakt van de vervanging van de monumentale tweeling-

kastanjeboom in de Mwotkoule (Linnerveldstraat) te Kleine Spou-

wen. In ‘HET KRANTJE’ van oktober 2020 vroegen we al aandacht 

voor de afstervende eeuwelingen. Bomen die deel zijn van het 

collectieve bewustzijn van iedere Kleine-Spouwenaar ouder dan 

40 jaar: een uitdagende klimboom, de ideale uitkijkpost, een tij-

delijke kampplaats voor meerdere generaties spelende kinderen. 

De oude stammen bleven staan en vlak daarvoor werden op 10 

maart 2021 twee tamme kastanjes geplant. In tegenstelling tot 

de afgestorven paardenkastanjes is de tamme kastanje beter be-

stand tegen hitte, droogte en ziekte.  

Dank aan het gemeentebestuur en de milieudienst voor de 

samenwerking en het uitvoeren van een werk van goede 

smaak.  

 

 

 Sinds kort is er nu ook een zaterdagse ‘biomarkt’ in Bilzen.  

Dat is een zeer waardevol initiatief van de stad. Zowel bio-

producten als de voedsel uit de korte keten kan zo op een vlotte 

manier een breder publiek bereiken. Het is een welgekomen  

stimulans in een tijd waarin steeds meer mensen op zoek zijn 

naar voedsel van hier (korte keten) of geproduceerd met respect 

voor onze leefomgeving. Mooi werk!!  



 Bermen vol leven: doe je mee? 

 

Vanaf de lente geven natuurvriendelijk beheerde wegbermen Limburg 

bloemen en kleur. Goed beheerde bermen zijn dikwijls natuurpareltjes 

waar vlinders, bijen en andere kleine dieren nog een thuis vinden in het 

versnipperde landschap. Daarom wil de stad Bilzen, samen met het Pro-

vinciaal Natuurcentrum, Natuurpunt SpARo en het Regionaal Landschap 

Haspengouw & Voeren de nog resterende soortenrijke bermen in kaart 

brengen zodat ze ook op termijn  goed beheerd kunnen blijven. 

 

Wil je graag een steentje bijdragen? Dat kan! Je kan mee op pad om de 

natuurwaarde van enkele bermen in Bilzen in kaart te brengen. Het Pro-

vinciaal Natuurcentrum ontwikkelde een zakboekje om kruidige  

topbermen voor flora en fauna op een eenvoudige manier te herkennen. 

Interesse is hierbij belangrijker dan kennis. Je helpt zo om die bermen te 

selecteren die de meeste potentie hebben voor de biodiversiteit. 

Je volgt eerst een korte online vorming (verplicht). Hier krijg je informatie 

over het project, de werkwijze en kan je je kandidaat stellen om mee te 

werken.  

Vervolgens is er in Bilzen een begeleid terreinbezoek (aanbevolen) waarbij 

je in kleine groepjes leert werken met het zakboekje. Daarna mag je zelf 

kiezen hoeveel en welke bermen je in Bilzen wilt onderzoeken. Je wordt 

hierin begeleid door het Provinciaal Natuurcentrum.  

Praktisch: 

Online vorming: dinsdag 11 mei 2021 van 19u30 tot 21u.  

Na inschrijving vóór 10/05 via info@rlhv.be  ontvang je enkele dagen op 

voorhand een vergaderlink. 

Terreinvorming: 14 mei 2021 van 18u30 – 20u.  

Afspraakplaats: Wilderparkstraat ter hoogte van het Wilderpark. 

Meer info: Provinciaal Natuurcentrum, Katrien Hendrickx, 011 26 54 93, 

katrien.hendrickx@limburg.be  

 

Citaat: “met het stikstofarrest dreigen we op dezelfde manier tegen de 

muur te lopen als met de zonnepanelen. Wegkijken is geen optie. Losjes 

vergunningen uitreiken (waardoor o.a. de veestapel nog toeneemt (nvdr)) 

dat is boerenbedrog.”  

Aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Energie, in de krant De 

Standaard van 6 maart 2021 

 

Lentewandeling in Corona-verband 
 

Geitenpad Kleine Spouwen – Zondag 25 april 2021 
 

Het Geitenpad, een landschapswandeling aangelegd door Natuurpunt, zouden we als 
groep bewandelen, met gids en een koffiepauze op terrein. Helaas!  

Zoals je weet is het momenteel nog niet mogelijk om in grotere groep te gaan wan-
delen.  

Maar we nodigen je wel uit om onze lentewandeling aan te vatten in groepjes 
van 1 tot 4 mensen. Dat kan wél in deze corona tijd. En waarom geen pick-nickje of 
een drankje meenemen voor een korte pauze onderweg? Blijft natuurlijk zaak om 
samenscholingen te vermijden.  
Dus aarzel niet om zondag 25 april het Geitenpad in Kleine Spouwen te wandelen. 
Starten doe je bij het startbord aan het dorpsplein van Kleine-Spouwen.  

 

Vanaf daar is het Geitenpad  bewegwijzerd.  
Let op deze kleine groene bordjes.  

  

Het pad is 8 km lang en brengt je langs Alden Biesen en de de mooiste 
hoekjes van Kleine Spouwen en een deeltje van Rijkhoven. Het is bovendien 

volop bloesemtijd in onze hoogstamboomgaarden bij Alden Biesen en ruimere omge-
ving.  

Wandelschoeisel is aangewezen!  

Veel wandelplezier! 

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 
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