Citaat: “De manie van het gemillimeterd gazon! Een tuin is toch geen tennis- of golfbaan, nog minder een huiskamer met vast tapijt. De manie om
elk plukje mos te verwijderen, om elk vliegend insect of kruipend wezen te
verdelgen. Meestal ter meerdere eer en glorie van nep-normen… . Dan is er
nog het waanidee dat de tuin een statussymbool moet zijn, een parameter
die toont hoe welvarend, gesofistikeerd, ordelijk of deftig men is. Maar wat
is een tuin waard die uiterst ‘netjes’ is of die vol staat met dure planten
die niet zelden niet aangepast zijn aan onze bodems en klimaat en dus een
speciale behandeling vragen ? Wie wordt hier in het ootje genomen? “
Uit “de ecologische siertuin” , de oudere versie van het boek “Ecologische
tuin, aanleg en onderhoud” van VELT.

Lentewandeling Ziepbeekvallei—Zutendaal
Zondag 24 april 2022
Deze wandeling in het Nationaal Park Hoge Kempen laat je kennismaken met één
van de schaarse natte beekvalleien van het Kempens Plateau, een verborgen parel:
De vallei van de Ziepbeek.
Waar het Kempens plateau naar het oosten toe overgaat in het Maasdal, vertoont
het landschap plots een flinke dip. De Maas heeft hier een 60 meter diepe vallei
uitgeschuurd. De oostelijke grens van het plateau is een steilrand met talrijke insnijdingen, bijna allemaal droogdalen zonder beekje erin. De enige natte beekvallei
met een nog vrij natuurlijke begroeiing is de vallei van de Ziepbeek. Deze weidse
vallei bestaat uit een mozaïek van gagelstruwelen, droge en vochtige heide, elzenbroekbossen, moerassen, vennen en vijvers en is deels omgeven door hoge landduinen die grotendeels beplant zijn met naald- en loofbossen. Vanop een zeer originele zitbank heb je dan weer een mooi panorama op de Maasvallei.
We gaan op pad zonder gids. Een moment om al wandelend te genieten en wat bij
te praten.
Vertrek om 14u in Zutendaal, op de parking ter hoogte van het kruispunt
Bessemerstraat en Gijzenveldstraat. (tegenover het ijsparadijs).
Samenkomst voor de carpoolers om 13u30 kerkplein Grote-Spouwen.
Einde: voorzien om 17u.
Aangepast schoeisel is een aanrader.

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

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Rekening nr. Natuurpunt SpARo: BE79 0682 0676 5833
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
April. 2022, 34ste jaargang, nr. 131, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

Dat tikkeltje natuurvriendelijker in onze tuin
Hoopvol dat een populaire krant als Het Laatste Nieuws nu ook een
lans breekt om onze tuinen een beetje natuurvriendelijker te onderhouden. Eerder al schreven we in dit krantje over onze wat doorgeslagen properheidsdwang en steriele gazoncultuur. Toch kunnen we in
onze privétuinen een verdienstelijke bijdrage leveren aan de soortenrijkdom van onze dikwijls zo verarmde leefomgeving. Immers 8% van
het Vlaamse grondgebied bestaat uit tuinen. Als ieder van ons in zijn
tuin wat meer aandacht zou hebben voor een natuurvriendelijkere
aanpak, dan zouden we samen bouwen aan het broodnodige herstel
van de biodiversiteit (soortenrijkdom) in onze eigen woonomgeving.
Bovendien besparen we ons de kosten en moeite die gepaard gaan
met het beheer van steriele doodse tuinen. Geen zotte bemestingen
van gazons, geen (of forse afname van) pesticidengebruik in onze tuinen. Wat daar voor nodig is? Een paar van onze ‘idee fixen’ over gazons en tuinen in vraag durven stellen. Daar begint het!
Hierna alvast een samenvatting van het artikel dat 2 april in Het Laatste Nieuws verscheen, een krant die je nu niet bepaald kan verdenken
van extreem groene overtuigingen.
Minder maaien, toch netjes.
Het groenste voornemen dit voorjaar? Minder maaien. Zet de grasmaaier wat vaker aan de kant, of durf stukjes gazon te laten uitgroeien tot een oase van biodiversiteit. In lang gras zitten immers zoveel
meer bloemen en insecten.
Hoogste stand
De makkelijkste manier om je gazon aantrekkelijker te maken voor
insecten, is om het op de hoogste stand te maaien: 6 tot 8 cm,

afhankelijk van je maaier. Zo krijgen de klassieke 'gazon-onkruiden' als
klavers, boterbloemen, madeliefjes, paardenbloemen en brunel de kans
om te bloeien. Ze blijven gedrongener, maar je saaie gazon verandert stilaan in een kleurrijk veldje waar bijen en vlinders graag neerstrijken.
Zie je hier en daar groepen klavers of paardenbloemen in het gras? Rijd er
met je grasmaaier rond en laat ze uitbundig bloeien. Na de bloei maai je ze
weer mee af.
Minder vaak
Durf je een stapje verder te gaan? Maai je gazon dan voortaan maar elke
twee tot drie weken, afhankelijk van de bodem van je tuin. Tuinier je op
rijke leem of klei, dan zal gras snel groeien en maai je beter elke twee weken. Maai je maar elke drie weken, dan zitten er op termijn 2,5 keer meer
bloemen in jouw biodivers gazon en verhoogt het stuifmeel- en nectargehalte spectaculair.
Eilandjes of paden
Wil je je gazon een maand lang niet maaien - zoals voorgesteld door het
initiatief “Maai mei niet”- maar niet worden geconfronteerd met veel te
lang gras waar de grasmaaier geen weg meer mee weet, laat dan enkele
eilandjes of stroken groeien. Daarmee krijg je het beste van twee werelden: in het kortere deel worden lage bloemen, door ze af en toe te maaien,
gestimuleerd om te bloeien, in de eilanden van langer gras doen planten
die liever niet gemaaid worden het goed, zoals wilde margrieten en
beemdkroon. Die verschillende lengtes leveren ook de meeste biodiversiteit op. Veel insecten zoeken immers net de afwisseling tussen kort en lang
gras.
De meest natuurlijke manier is een cirkel lang gras onder een boom, een
strook op het einde van je gazon, de buitenste randen of net een groot vak
in het midden van je grasveld. Of maai brede paden in je gazon en laat de
rest groeien. Heb je bloembollen in je gazon? Die kun je sowieso pas afmaaien als het loof afgestorven is. Laat die eilandjes nog even verder
doorgroeien tot langer gras.
Beestenboel
Zo'n stuk lang gras is een paradijs voor dieren en wilde bloemen. Spitsmuisjes, hommels, bijen... komen er eten en zonnen, kevers, zweefvliegen
en sprinkhanen kunnen er schuilen, en vogels vinden er zaden en insecten.
Duits onderzoek leert dat strakke gazons nul tot drie insectensoorten bevatten, ongemaaide stukken gras 13 tot 25 soorten. Heel wat insecten
planten zich immers in lang gras voort.
Plant er bloemen bij
Wil je nóg meer bloemen in het lange gras, plant dan in september of oktober extra bollen (van bijvoorbeeld sneeuwklokjes) die de eerste nectar

en stuifmeel leveren aan bijen en hommels. Doorlevende, inheemse soorten kies je in functie van je bodem.

Artikel van LAURENCE MACHIELS voor u ingekort door Lambert Schoenmaekers.
Wie meer wil weten over natuurvriendelijk werken in de (sier)tuin kan
veel plezier beleven aan het nieuwste editie “ Ecologische tuin, van aanleg
tot beheer”, een boek van VELT.
***
Sap van Spaân, een heerlijke frisdrank voor komende zomer!
Lente en zomer komen eraan. Een verfrissend glas appelsap van eigen
bodem kan in de komende maanden zeer welkom zijn. Kinderen zijn er
doorgaans dol op. Ook als volwassene kan je deugd hebben van een slok
appelsap van onbespoten fruit uit onze hoogstamboomgaard. Met de aankoop van Sap van Spaân ondersteun je onze inzet voor natuur en landschap.
Bestellen kan met behulp van het contactformulier op onze website
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be’. We leveren ook aan huis.
•

7 € voor een box van drie liter

•

2,5 € voor een fles van 1l. Bij aankoop van drie flessen betaal je 7€.
***

Volle maan uilentocht een groot succes
Een kleine overrompeling was het wel op 18 maart. Zo maar eventjes 75
deelnemers voor onze uilentocht. Bovendien was er een bijzondere verrassing. Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen kwam twee door hen geredde kerkuilen loslaten vlak voor de start van onze
tocht. Alle deelnemers, waaronder verschillende kinderen, kregen de kans om even
oog in oog te staan met de fascinerende
kerkuil, een nachtvogel die toch tot de verbeelding blijft spreken.
Tijdens onze wandeling, geleid door twee
uitstekende vogelkenners, hoorden we
vooral het geroep van verschillende Steenuiltjes die rond Alden Biesen hun vaste stek
hebben en nu waarschijnlijk al hun jongen
grootbrengen.
Zeker voor herhaling vatbaar.

