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Beste lezer,
Je hebt het eerste ‘Krantje’ van het nieuwe jaar in handen.
Wij – alle vrijwilligers van de Natuurpunt kern SpARo - wensen je een
schitterend jaar!
Samen met het krantje ontvang je ook onze wervingsfolder. Misschien ben
je zoals veel andere dorpsgenoten al lid van Natuurpunt. Mooi zo!
Zo steun je samen met 130.000 andere Vlaamse gezinnen onze moederorganisatie Natuurpunt.
De covid-pandemie beperkt(e) onze bewegingsvrijheid enigszins waardoor
er meer aandacht is voor de natuur in de onmiddellijke woonomgeving. De
vele wandelaars en fietsers ontdekten dat heel wat van de groene plekken
dicht bij huis door Natuurpunt of andere natuurverenigingen in stand worden gehouden. Na hun wandeling of fietstocht beslisten in het jaar 2020,
meer dan 15.000 gezinnen om ook lid te worden van Natuurpunt.
Het afgelopen jaar steeg het aantal leden opnieuw met 5%.
Deze mooie cijfers zijn een erkenning voor het werk van de vele vrijwilligers en weerspiegelen de
trend dat de maatschappelijke bewustwording voor
meer natuur toeneemt.
11 december 2021:
Vijftien Natuurpuntvrijwilligers gooien zich in de
strijd voor het vijfjaarlijks terugsnoeien van de inheemse
struiken en bomen rond de
kerk van Kleine Spouwen. !

Natuurpunt SpARo zorgt naast het natuurgebied ‘De Molenbeemden’ in
Grote-Spouwen nog voor de aanleg en het onderhoud van heel wat andere
natuurhoekjes en kleine landschappelijke pareltjes. Denk maar aan onze
wandelroutes het Kalver- en het Geitenpad , onze boomgaarden, een paar
duizend meter meidoornhagen, wildakkers, houtkanten, poelen, kleine
bosjes tot zelfs het inheemse groen rond de kerk van Kleine Spouwen.
Meer informatie vind je op onze website: www.natuurpunt-spouwenamelsdorp.be
Met een lidmaatschap steun je de inzet en het werk van de vrijwilligers van
Natuurpunt SpARo en zo draag je bij aan een mooiere en gezondere omgeving om in te leven, te wandelen, te genieten of te werken. Daarnaast geniet je ook van tal van voordelen. Meer uitleg vind je in de wervingsfolder.
Roland Vanherle, secretaris

***

Pluim van het jaar
Ondertussen is het haast een traditie. Jaarlijks reiken we een pluim van
het jaar uit aan iemand, een gezin, een vereniging of een groepje van
mensen die een verdienstelijke bijdrage leveren aan de natuur of aan het
landschap waarin we leven.

De Pluim van het Jaar 2022 gaat naar de landbouwers
die ervoor hebben gekozen om bepaalde akkers speciaal voor akkervogels in te zaaien!

Hiervoor sloten ze een beheerovereenkomst af met de Vlaamse overheid
(VLM). Zo krijgen akkervogels die het de voorbij decennia erg moeilijk
kregen, terug meer kansen in het ons omringende landbouwgebied. Denk
hierbij aan de prachtige geelgors, de kneu, de groenling, de grauwe gors,
de leeuwerik en andere kleine zangvogels. Voor één keer kijken we iets
verder dan Spouwen, Rosmeer en Amelsdorp en is deze ‘Pluim van het
Jaar’ ook bedoeld voor een paar boeren uit Hees en Mopertingen.
We hebben met genoegdoening vastgesteld dat het aantal vogelakkers in
onze dorpen - al of niet in combinatie met gemengde gras- en kruidenstroken - in 2021 met circa 10 ha is toegenomen.
Het zijn dus akkers waarop een wintergraan (al of niet gemengd met een
kruiden- en bloemenmengsel) wordt ingezaaid en gedurende de winter op
het land blijft. Zo voorzien ze veel kleine zangvogels en akkervogels in de
winter van voedsel. Momenteel kun je tussen Rosmeer en Kleine Spouwen
en tussen Hees en Rosmeer meerdere van deze akkers aantreffen. Als er
dan nog wat opgaande bomen en struiken in de buurt staan, zoals langs de
Bosstraat tussen Kleine Spouwen en Rosmeer, dan is het een plezier om
te zien hoe grotere groepen van deze rondtrekkende zangvogels zich

van daaruit in zo’n akker storten om er zich te goed te doen aan de granen en de zaden die daar te vinden zijn.
Minstens zo belangrijk is dat het hier niet gaat om maximale opbrengsten
aan graan, integendeel zelfs. Het heeft dus weinig of geen zin om deze
akkers te bemesten. Bovendien is het pesticidengebruik op deze akkerranden en akkers of overbodig of in hoge mate verboden. Dat is mooi
meegenomen in een wereld waar we nog steeds kampen met resten van
pesticiden en een overschot aan mest en dus ook stikstof in de bodem, in
het water (grondwater, beken en rivieren) en in vele kwetsbare natuurgebieden.
De landbouwers worden voor deze groene maatregel door Vlaanderen en
Europa billijk vergoed. Dat hoort ook zo! De boer krijgt voor 1 ha vogelvoedselgewas 1.931 euro/jr. Voor de aanleg en onderhoud van een gemengde gras(kruiden)strook bedraagt de tegemoetkoming 2.108 euro per
hectare per jaar! Hopelijk zijn deze initiatieven het begin van een verdere
vergroening van de landbouw die ons omringt en in hoge mate de kwaliteit van ons landschap (of het ontbreken daarvan) bepaalt.
Met de Pluim van het Jaar feliciteren we deze landbouwers met deze hulp
aan ‘de stakkers van de akkers’ (de akkervogels). Tevens willen we andere landbouwers uit Rosmeer, Grote en Kleine Spouwen, Rijkhoven en
Waltwilder aanmoedigen om ook dergelijke initiatieven te nemen om hun
landbouwactiviteiten te vergroenen.
Proficiat namens alle vrijwilligers van Natuurpunt SpARo!!
***

Op uilentocht bij maanlicht 18 februari 19.30 u!
Door de aanhoudende Coronaperikelen zal het niet mogelijk zijn om in februari onze jaarlijkse Natuurpunt-feestavond te organiseren. Niet getreurd. We hebben een alternatief aanbod.
We nodigen je van harte uit voor een sfeervolle Uilentocht bij Maanlicht,
op 18 februari, 19.30 u.
Samenkomst aan het Apostelenhuis van Alden Biesen
Gepassioneerd vogelkenner en verteller Karel Sauwens neemt ons mee
voor deze bijzondere avondwandeling in de omgeving van Alden Biesen
(circa 5 km).
Uilen zijn vroeg op het jaar al erg actief. Ze beginnen vroeg aan hun legsels en het opkweken van hun jongen. We gaan in de duisternis op pad
om de markante geluiden of misschien zelfs een glimp op te vangen van
Steenuil, Ransuil, Kerkuil of wie weet een Bosuil. Zelfs als we geen uil
zouden horen of zien, dan nog ga je die avond uit de mond van Karel fascinerende verhalen horen over deze nachtdieren en hun duistere levenswijze.
Iedereen, zeker ook gezinnen met kinderen, van harte welkom!!

Oproep: tweedehands tractor voor ons vrijwilligerswerk
Om de werken in onze boomgaarden, bosjes of natuurgebied de Molenbeemd te ondersteunen, beschikken we over een oude tractor die zijn beste tijd heeft gehad. Daarom zijn we op zoek naar een nog degelijke, niet al
te zware tweedehands tractor! Ook een kleinere tractor die gebruikt wordt
in de fruitteelt komt in aanmerking. Heb je zelf een tweedehands in aanbieding of ken je een bedrijf, een landbouwer of particulier die een tractor van
de hand wil doen, laat het ons dan even weten aub.
Alvast dank voor de gouden tip!!

Winterwandeling in de Maten te Genk
Zondag 30 januari 2022
Het natuurgebied de Maten, tussen Genk en Diepenbeek is een van de oudste beschermde natuurgebieden van Vlaanderen. De vroegste geschriften
over De Maten dateren van 1437 en hierin worden vijvers al met hun huidige naam vermeld.
Dieren als de roerdomp of woudaap zeggen je misschien niet meteen iets,
en dat is niet zo verwonderlijk. Het natuurgebied ‘De Maten’ is een van de
weinige plaatsen waar je deze zeldzame vogels nog kan spotten. We starten onze wandeling bij ‘De Slagmolen’. Dit is het oudste gebouw van Genk.
Deze voormalige watermolen herinnert aan het boerendorp dat Gen(c)k ooit
was. De route loopt door een oud cultuurlandschap met tal van vijvers met
brede rietkragen, afgewisseld met weilanden en heide. Een oase van rust
en ruimte.
Praktisch:
13.30 u: vertrek op het dorpsplein van Kleine Spouwen.
14.00 u: vertrek wandeling, parking de Slagmolen, Slagmolenweg 76, Genk
Wandelafstand: circa 6 km met begeleiding van een ervaren gids.
Goed wandelschoeisel aanbevolen.
We sluiten de wandeling af bij de buitenbar van de Slagmolen. Voor zij die
willen,even napraten met een koffie of een drankje .
Iedereen van harte welkom !
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

