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Natuur geliefd en broodnodig in Coronatijd. 

De corona-crisis drukt ons op de feiten: slechts de helft van de Vlamin-

gen heeft natuur dichtbij huis en dus is het in deze Coronatijd koppen 

lopen in de vaak kleine natuurgebieden die her en der als zakdoekjes in 

het landschap verspreid liggen. En maar goed dat de Natuurgebieden er 

zijn en bijna altijd toegankelijk zijn voor wandelaars. Veel mensen ont-

dekten tot hun verbazing mooie natuurplekjes in hun eigen omgeving. En 

toch was er op veel plaatsen tekort aan natuur dichtbij, want koppen lo-

pen in de natuur en afstand houden, gaan niet zo goed samen.  Hoe los 

je dat op? Wel, naast de bestaande natuurgebieden verspreid over heel 

Vlaanderen, zijn er nog eens 30.000 ha op de gewestplannen ingekleurd 

als natuur. Helaas! Het is enkel natuur op papier want in werkelijkheid 

zijn veel van deze gronden in intensief landbouwgebruik. Hoe graag we 

het ook anders zouden willen zien maar natuurwaarden en het huidi-

ge intensieve landbouwmodel gaan niet zo goed samen. Natuur 

gaat over kansen voor veel soorten planten en dieren die hier van nature 

ook thuis zijn. Landbouw is per definitie een zaak van één gewas (biet, 

aardappel, graan,...) zo maximaal mogelijk te laten groeien ten koste van 

alle soorten (kruiden, insecten, bomen, …) die dat in de weg zouden kun-

nen staan. En daarvoor worden natuuronvriendelijke middelen ingezet. 

Europa wil daar nu verandering in brengen en wil onder meer het pestici-

dengebruik in de Europese landbouw gehalveerd zien. Benieuwd of dat 

gaat lukken? Ook het Vlaamse regeerakkoord (2019-2024) belooft het 

probleem van natuurgebied (op het gewestplan) dat nu  landbouwgebruik 

is, aan te pakken. 

Laat ons ervoor duimen dat er na afloop van deze pijnlijke crisis beetje 

bij beetje weer ruimte komt voor andere zaken en dat er een actieplan 

komt om al dat papieren groen om te zetten in natuur voor ieder-

een!    

Velen van goede wil terwijl ‘cowboys’ te weinig 
worden aangepakt. 

 

We stellen jammer genoeg vast dat er in onze omgeving toch nog steeds 

stukjes interessant groen zoals een mooie meidoornhaag of een oude 

boomgaard verdwijnen. Zo konden we aan de hand van luchtfoto’s van 

onze omgeving (die via Geo-punt Vlaanderen door iedereen kunnen wor-

den bekeken) vaststellen dat er in de voorbije paar jaren weer twee boom-

gaarden stilletjes zijn opgeruimd in het Weyerke te Kleine Spouwen. Dat is  

het gebiedje gelegen tussen de Riemsterweg en Bergerweg. Het gaat om 

een ingreep van een landbouwer uit Grote Spouwen die hiermee niet aan 

zijn proefstuk toe is. Aan de Demer, bij Leten, begon een voormalig onder-

nemer dan weer met het aanvullen en ophogen van beemdgronden in na-

tuurgebied. Een zeer flagrante inbreuk. Daar zou een PV zijn opgemaakt 

door de stad. Nog zo’n trieste daad was het vernielen van een dassen-

burcht in Waltwilder.  

 

Wat misschien nog eens duidelijk moet worden gemaakt: het rooien of 

verwijderen van hagen, houtkanten, hoogstamfruitbomen en poelen in 

landbouwgebied (dus geel op de gewestplannen), het ophogen van 

(beemd)gronden is niet zomaar toegestaan zonder een vergunning!!  

Net zoals mijn auto, mijn eigendom, me toch ook niet het recht geeft om 

daarmee te doen wat ik wil. Ik hoor me te houden aan de verkeersregels 

en ik mag bijvoorbeeld niet door het rood rijden of overal 160 km/u rijden, 

(hoewel die auto dat wel kan). Dat vinden we logisch. Het zou even logisch 

moeten zijn om op gronden die weliswaar onze eigendom zijn, ons ook 

aan de wet te houden. En toch, als het over natuur gaat dan wordt er door 

sommigen nog steeds door het rood gereden en liefst tussen licht en don-

ker en beetje bij beetje, zodat het niet meteen opvalt. Op die manier 

dreigt ons landschap nog steeds verder te worden uitgekleed. En als je 

niet weet wat wel en niet kan, bevraag je!  
 

Wat is er aan de hand?  

De pakkans is klein, de natuurinspectie onderbemand, hoewel de huidige 

minister daar verandering in wil brengen. Ik ben benieuwd! 

Ook het gemeentebestuur heeft zijn rol waar te maken. Wij vragen dat het 

Bilzerse gemeentebestuur hier ten volle zijn verantwoordelijkheid neemt 

en dergelijke niet vergunde werken voorkomt, stillegt en sanctioneert.  

Een goede, maar weliswaar late ingreep in die zin vond onlangs plaats 

toen de stad de vernieling van een mooi natuurhoekje met dassenburcht 

in Waltwilder liet stilleggen. Maar het kwaad was geschied. 

Overigens, wij als Natuurpunt-vrijwilligers zullen niet aarzelen om klacht in 

te dienen als we vaststellen dat wie dan ook een haag of een boomgaard 

(buiten het woongebied)  rooit, een beemd aanvult, …  zonder te beschik-

ken over de vereiste vergunning. Zij die dat een vorm van ‘klikken’ willen 

noemen, ze doen maar. Ze hebben het fout. Het is een burgerplicht om 

https://1natuurpunt.cmail19.com/t/r-l-jhhyddut-iivgjds-o/
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gedrag dat onze leefomgeving onnodig schaadt en ingaat tegen wetten en 

regels die democratisch zijn overeengekomen, aan te klagen.  

Niet dat we dit fijn vinden om klacht in te dienen. Integendeel we hebben 

er een hekel aan en willen dat veel liever voorkomen.  
 

Liever aanmoedigen  

Wie dit soort werk uitvoert en daarvoor ook de nodige vergunning ver-

kreeg zal van ons geen last hebben. We kiezen veel liever voor een posi-

tieve aanpak zoals we dat al jaren doen met  het uitreiken van ‘De pluim 

van het Jaar’ aan mensen die wel een mooie bijdrage leveren aan land-

schap of natuur.  

We willen iedereen aanmoedigen om te bezinnen en te kijken hoe mooi en 

rijk aan leven een haag of een hoogstamboomgaard wel is, en wie weet, 

te verkiezen is boven één of andere dure, zogenaamd propere, afraste-

ring. Het goede nieuws is dat steeds meer  particulieren interesse tonen 

voor het aanleggen van boomgaardjes en het planten van hagen in hun 

ruimere achtertuin.  
 

Hagendorser 

Meer nog, mensen die eigenaar zijn van een mooie (oude) haag maar pro-

blemen hebben met het onderhoud, kunnen beroep op ons doen. Sinds 

enkele jaren is er zelfs een heuse ‘Hagendorser’ die je haag komt scheren, 

weliswaar tegen een logische vergoeding. Die Hagendorser, is een handi-

ge machine die bestuurd wordt door landbouwers uit onze regio. Op die 

manier hebben ook die landbouwers al hagen scherend, een aanvullend 

inkomen op hun landbouwbedrijf. Een mooi voorbeeld van samenwerking 

tussen landbouw en natuur. 

Wij als Natuurpunt SpARo doen jaarlijks beroep op die Hagendorser voor 

het scheren van bijna 2 km haag in onze dorpen.  

Wie wil gebruik maken van de Hagendorsers surft naar:  

http://www.hagendorser.be/ 
 
 

Lambert Schoenmaekers 

Cursus Natuurverkenner uitgesteld 
30 mensen hadden zich ingeschreven voor de cursus Natuurverkenner die 

we dit voorjaar hadden gepland. Fijn, deze grote belangstelling voor een 

snelcursus over natuur in onze eigen streek. Helaas hebben we ook deze 

activiteit ten gevolge van Corona moeten uitstellen tot het voorjaar van 

2021. We houden de kandidaat deelnemers op de hoogte.  

 

Citaat:  “De natuur is op dit ogenblik de veiligste plek voor mensen.  Toch goed om 
dat te onthouden als we straks weer lustig verder gaan met het vernielen van na-
tuur!”. 
Uitspraak van Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek.  

Opgelet: wandelen in groep is opnieuw toegelaten, maar we moeten nog steeds en-
kele preventiemaatregelen in acht nemen. Deze maatregelen worden toegelicht op 
ons verzamelpunt en voor we naar Elen vertrekken. Iedere wandelaar moet tij-
dens de wandeling een mondmasker dragen. We zullen geen pauze inlassen en de 
wandeling beperken tot 6 km. Mocht er, na de verspreiding van dit krantje, nieu-
we maatregelen worden afgekondigd, dan vindt u deze terug op onze web-site  
onder “activiteiten”.  

Zomerwandeling in Bichterweerd (bij Elen) 
Zondag 26 juli 2020 

 
 

Onze lentewandeling werd afgelast om de bekende reden. Zonder dramatisch co-
ronaontwikkelingen zal onze zomerwandeling wél plaats vinden.  
Deze brengt ons naar de Maas en het jonge natuurgebied “Bichterweerd”. Het is 
een Maasuiterwaard die na ontgrinding is omgevormd tot een natuurgebied van cir-
ca 120 ha. Het is een plek met een rijk vogelleven en daarom zeer bekend is bij vo-
gelspotters. Grondbroeders zoals leeuwerik en blauwborst vinden hier een plekje.  
Zelfs het visdiefje komt hier tot broeden. De bever voelt er zich helemaal thuis en 
er is een nog toenemende diversiteit van wilde planten. Het is een van de belofte-
volle natuurkernen van het RivierPark Maasvallei waar in het zuiden ook plaats is 
ingeruimd voor hengelaars. Deze wandeling laat u ook kennis maken met het Maas-
dorp Elen. De wandeling start trouwens op het kerkplein van Elen.  

- We vertrekken om 13.30 u. op het 
dorpsplein van Rosmeer 
- Vertrek wandeling in Elen 14.15 u.: 
Parking kerkplein Elen.  
- Carpoolen kan ! 
- Afstand: circa 8 km 
- Een ervaren Maasverkenner zal ons 
begeleiden.  
- Stevig schoeisel en verrekijker zijn 
aan te raden. 
- Er is een pauze voorzien met koffie 
en een stukje taart.  

 

Ijsvogel met zijn exotische kleuren aast op een visje bij de Maas 
Foto Marcel Moesen, Rosmeer’ 
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