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Vakantie ! 
 

Vakantie komt van het Latijnse ‘vacare’ vrij zijn. We proberen ons vrij te 

maken van de tijd waarvan we zo de slaaf zijn. We slapen uit en doen niet 

wat moet gedaan worden, maar wat we graag doen.  

We zoeken contact me de natuur waarvan we in het dagdagelijkse leven 

gescheiden zijn door een jachtig bestaan in een harde wereld. We onder-

gaan het rustgevende ritme van de natuur: de weldoende regelmaat van 

het op- en ondergaan van de zon, eb en vloed, regen en zonneschijn, we 

begeven ons in fraaie landschappen. Ontspannend, verrijkend, levensnood-

zakelijk… .  

Waarom ook  niet meer werk maken van natuur in onze omgeving, onze 

tuin, ons dorp. Hoe verklaren dat er toch nog steeds mensen vies zijn van 

een vallend blad, wat mos in het gazon of op de oprit, problemen maken 

van een boom in de straat of in het veld. Vanwaar die tegenstrijdigheid in 

onze houding ten aanzien van een beetje natuurlijkheid?  

Rare kronkels, toch?  

 

Niettemin, veel zomergenot! 

* * * 

Voeding zonder waarde, een veelzeggend symptoom 
 

Hierna een ingekorte versie van een opiniestuk van Mathias  

Bientsman, Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu, in de Stan-

daard van 6 juli 2016. 

 

De Boerenbond pleit voor een beter loon voor de boer. De voedingsprijzen 

zijn veel te laag. De Bond legt de verantwoordelijkheid bij diegenen die 

het minst vat hebben op de huidige landbouwcrisis: de consumenten. 

Veel hoef je niet van economie te begrijpen om de landbouwcrisis te vat-

ten. Eén : als er meer landbouwproducten zoals vlees op de markt komen 

dan er vraag naar is, dan dalen de prijzen. Twee: als exportmarkten zoals 

Rusland wegvallen, dan dalen de vraag en de prijs nog verder. Drie: alleen 

wie het goedkoopst produceert, overleeft. 

Landbouwministeries en –organisaties spiegelen landbouwers al decennia 

lang voor dat zij bij de winnaars kunnen  horen door schaalvergroting, 

technologische voorsprong en dus zware investeringen.  

Resultaat: de landbouw produceert steeds meer, de overschotten stapelen 

zich op en de prijzen zijn historisch laag. Terwijl boeren elkaar dood con-

curreren, komt er voor een paar euro een biefstuk op het bord.  

 

Hoge menselijke prijs 

Maar kan de consument daar veel aan doen? Kunnen we simpelweg meer 

betalen uit medelijden met de landbouwer die zwoegt om geen geld? Fair 

Trade ontstond uit een gelijkaardig ongenoegen over de negatieve keerzij-

de van de landbouwmarkt. Als niet alleen de koffieteler in Mexico, maar 

ook de varkensboer in Vlaanderen Fair Trade nodig heeft om te overleven, 

dan zouden de alarmbellen moeten afgaan. Ons goedkoop voedsel komt er 

tegen een hoge menselijke prijs.  

 

Wie beter kijkt, merkt dat niet alleen de landbouwer wankelt onder 

de prijzendruk in de landbouwmarkt. Hij is slechts de laatste domi-

nosteen die dreigt om te vallen. Industrieel dierenleed, bovenma-

tig antibioticagebruik, vervuilde bodems en rivieren, zwaarlijvig-

heid en welvaartsziekten, een verschraald landschap en aftakelen-

de natuur: het lijstje is bekend. Het zijn allemaal effecten van de druk 

om goedkoper te produceren. Door de boer wat meer te betalen verdwij-

nen al die problemen niet.  

 

Europees Landbouwbeleid 

Het huidige Europees Landbouwbeleid (GLB) slokt 40%  van alle Europese 

middelen op, of een slordige 60 miljard euro per jaar. Maar de landbouw 

hinkt van crisis naar crisis. Na 58 jaar Europees Landbouwbeleid is het  

Citaat:  “Het is nodig om te stoppen met het eindeloos verkavelen en 

de Vlaamse natuur te verspillen. Er is geen enkel gebied in Europa dat 

zoveel open ruimte per woning kapot maakt.” 

Dat zegt Leo Van Broeck, de nieuwe Vlaamse bouwmeester in het BvL van 6 juli 2016 



hoog tijd om het over een heel andere boeg te gooien. Daarbij zouden we 

de verschillende maatschappelijke waarden en functies van landbouw en 

voeding moeten erkennen en stimuleren. Dat betekent het stimuleren van 

een landbouw die ook oog heeft voor een mooi landschap, een gezonde 

bodem, meer biodiversiteit en minder broeikasgassen.  

Dat alles is net zo belangrijk als voldoende productie. Het zijn waarden die 

extra impulsen verdienen vanuit de overheid. We kunnen ze niet alleen 

aan de markt overlaten. Daarnaast ontwikkelen we een voedselstrategie 

die over meer gaat dan louter voedselzekerheid tegen de laagst mogelijke 

prijs. Daarbij richt het beleid zich op gezondheid, kwaliteit, meer plantaar-

dige voeding, de voedingscultuur. Er is zoveel meer mogelijk dan de enge 

impulsen die het Europees landbouwbeleid nu geeft  

We moeten naar een hybride model waarbij we de (vernielings)kracht van 

de markt inbedden, terwijl we de maatschappelijke meerwaarden nastre-

ven.  

Wat meer betalen voor hetzelfde is dweilen met de kraan open.  

 

* * * 

Aan de inwoners van Kleine-Spouwen  

 

Viering wapenstilstand 11 november 
wordt  in ere hersteld! 

 

Dit jaar zal een groep dorpsgenoten de feestdag van 11 november nieuw 

leven inblazen. Het is de dag waarop we het einde van de twee wereldoor-

logen vieren, en een eerbetoon brengen aan de gesneuvelden en de oud 

strijders van toen. Niet zelden gaat het om grootvaders of overgrootva-

ders van velen onder ons. U hoort hierover vast nog meer. Hopelijk ma-

ken we er met zijn allen een mooie herdenking van.  

 
 

* * *  
 

Oproep vrijwilligers 

 

Zin om mee te werken met Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp?  

Vrijwilligers blijven van harte welkom om een steentje bij te dragen aan 

de zorg voor natuur en landschap in eigen omgeving. In deze zomer-

maanden zijn we iedere woensdagavond ergens in Spouwen of omgeving 

aan de slag met een groep vrijwilligers. Een hart voor natuur?! Kom een 

handje helpen. Meer info bij onze voorzitter. Tel: 0474/305902 

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

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…! 
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten  

Matrassenland ! 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 212-214    

Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen,  Maastrichterstraat 394 

089/50 36 65                011/23 43 84 

www.greven.be 

info@greven.be 

 

Sap van Spaân: ook een frisse zomerdrank! 
 

Terwijl de Sjroep van Spaân alweer is uitverkocht en onze klanten nu al 
uitkijken naar de lading van 2016 hebben we wel nog een kleine voorraad 
Sap van Spaân (in verpakkingen van 3 liter). Dus, wie de komende twee 
zomermaanden nog heerlijk appelsap wil van ongespoten fruit uit eigen 
dorp, kan best nu nog een voorraadje indoen. 
 

Bestellen via www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp; of je belt naar 
Bik Lathouwers op 0496 33 48 64 

 

Uw bestelling wordt aan huis geleverd!  
Prijs : 3 liter puur appelsap van Spaân voor €7 

 

* * * 

Lentewandeling  
Zondag 31 juli in RivierPark Maasvallei te Borgharen 

 

Borgharen is een goed bewaard Maasdorp vlak te noorden van Maastricht. Oude cul-
tuur en nieuwe natuur zijn er naaste buren. Het is een oase van rust op een steen-
worp van de stad. Struinen over de bodem van de Maas dat kan bij Borgharen als de 
Maas laag staat. Die Maas brengt talloze bloemzaden mee uit zijn bovenloop. Door de 
natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan  en het inzetten van grote grazers ont-
staat een zee van wilde planten en bloemen met vlinders en bijen. Door al die planten-
zaden en insecten is het gebied bij Borgharen ook een vogelparadijs. Hoog in de lucht 
zingen de leeuweriken. In de ruigten doen vlasvinken zich te goed aan allerlei zaden, 
terwijl erboven een torenvalk bidt. In de Maas zelf zitten eenden, ganzen, zwanen en 
steltlopers.  
• Afspraak: 13.30 u dorpsplein Grote Spouwen. We proberen zoveel mogelijk te 

carpoolen.  
• Vertrek wandeling aan Kasteel van Borgharen omstreeks 14.00 u. 
• Begeleiding door Hettie Meertens, een gids die je zoveel meer laat genieten.  
• Onderweg voorzien we een stopplaats met koffie, vlaai en Sap van Spaân.  
• Stevige wandelschoenen aanbevolen.  


