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Beste lezer,  
 
Doorgaans proberen we in het Krantje zoveel mogelijk positieve berichten 
te brengen over wat er in onze omgeving zoal gebeurt rond natuur, land-
schap en klimaat. Echter in deze editie van het Krantje hebben we door 
de actualiteit moeten kiezen voor een paar artikels die man en paard 
noemen. We zagen het liever anders, maar het heeft geen zin om de din-
gen onder de mat te vegen. Zoals u weet: zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden.  
 

Gemeente blundert met bomen! 
 

Een 35 jaar oude lindeboom vlakbij de lagere school van Kleine-Spouwen 
moet tegen de vlakte. De reden: de aanleg van twee extra parkeerplaat-
sen. In totaal worden 12 nieuwe parkeerplaatsen voorzien in de buurt van 
de school. Bij de wenselijkheid van zo’n ingreep kan je je al vragen stel-
len. Inzetten op minder auto’s rond de school, het aanmoedigen van fiet-
sen, meer groen en minder verharden zijn keuzes voor een veiligere en 
duurzame mobiliteit die in heel Vlaanderen worden gemaakt. Maar niet in 
Kleine-Spouwen. Hier kiest men ervoor auto’s naar de schoolomgeving te 
trekken door parkings aan te leggen. Dat er voor 2 van de 12 parkeer-
plaatsen bovendien een boom moet sneuvelen is pijnlijk (waren die 2 
plaatsen zo onontbeerlijk?). En het wordt helemaal cynisch als ons ge-
meentebestuur uitpakt met het aanplanten van twee zogenaamde kli-
maatboompjes als klimaatmaatregel terwijl ze op diezelfde plaats een 
bijenvriendelijke lindeboom kappen die 35 jaar geleden op vraag van Na-
tuurpunt SpARo werd aangeplant.  
 

Niet de eerste keer 
 

Het is de schepen van Openbare Werken, die die bevoegd is voor dit pro-
ject. En het is niet de eerste keer dat foute keuzes worden gemaakt bij ’t 
kappen van bomen. Enkele jaren geleden liet het gemeentebestuur al een 
reeks lindebomen rooien in de Keistraat in Kleine-Spouwen.  

De schepen van openbare werken beweerde bij hoog en bij laag dat het geen 
lindebomen waren, maar hinderlijke “bosbomen” die daar niet op hun plaats 
waren. Pas toen we het bewijs leverden dat het weldegelijk om lindebomen 
ging, klonk er een “oei dat wisten we niet!”.  Daar  moesten we het dan mee 
doen.   
 
Hoewel de schepen steevast beweert dat hij bomen zeer belangrijk vindt, 
maakt hij deze overtuiging blijkbaar toch gemakkelijk ondergeschikt aan an-
dere belangen. 
 
Lelijke boom 
 

Het schepencollege wist trouwens vooraf dat deze actie omstreden was. De 
Milieuraad van Bilzen gaf op 26 juni een negatief advies over het voornemen 
tot kapping. Bovendien hing er eerst een officiële mededeling uit dat de kap-
vergunning voor de boom op 27 juni was geweigerd. 
Om toch door te gaan met het voornemen gebruikt de schepen het argument 
dat het een lelijke boom is. Over kleuren en smaken valt niet te twisten, 
daarom dat er ook geen beleid op gebouwd wordt. Behalve blijkbaar in Bil-
zen. Gelukkig zijn er in dit land wetten en procedures die dit soort willekeur 
moeten vermijden.  
 
Niet iedereen gelijk voor de wet. 

 

Maar dan wordt het pas helemaal flagrant. Voor het kappen van een dergelij-
ke boom is een vergunning nodig. Enkele dagen na de officiële aankondiging 
dat de vergunning voor de boom is geweigerd, wordt deze vervangen door 
een aanplakking mét vergunning. Hoe die bocht van 180 graden tot stand 
kwam is onduidelijk. Maar hoe dan ook hebben burgers wettelijk 30 dagen de 
tijd om beroep aan te tekenen tegen zo’n beslissing. De gemeente heeft de 
boom echter al op 28 juni  laten kappen, nog voor  de beroepstermijn van 
start kon gaan. Daarmee ontneemt ze burgers hun wettelijke recht en over-
treedt het gemeentebestuur de Vlaamse wetgeving. Als een bestuur zelf de 
regels aan zijn laars lapt die ze haar burgers vraagt te respecteren, dan is 
het hek van de dam. Zoveel slechte wil en geklungel kunnen we niet onge-
stoord laten voorbijgaan.  
Vandaar deze aandacht in het Krantje. Zulke mistoestanden mogen we niet 
normaal vinden. Daarom zal Natuurpunt SpARo bij de hogere overheid be-
zwaar indienen. Hoe moeten burgers onze democratisch vastgestelde wetge-
ving nog ernstig nemen als een overheid zelf een loopje neemt met de wet-
geving? 
We kunnen ons niet voorstellen dat het dit soort misplaatste vrijheid is  
(als overheid de vrijheid nemen om je eigen wetgeving  te negeren) waar 
politieke partijen voor staan? Hoog tijd voor verandering.  
 

Het bestuur van Natuurpunt SpARo 

 



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 

Stikstofsaga 
 

Hoe grote landbouworganisaties de boeren een doodlopende 
straat blijven insturen.  

 

Het stikstofdossier is momenteel hot. Een probleem dat nu plots opduikt? 
Landbouwers voelen zich bedrogen en zijn verbaasd dat er stevige maatrege-
len in het vooruitzicht worden gesteld.  Hoe kan dat? Vreemd toch! Het gaat 
hierover een probleem dat al minstens dertig jaar is gekend. Toen toenmalig 
minister Vera Dua omstreeks het jaar 2000 dit probleem een eerste keer pro-
beerde aan te pakken, werd ze al fors afgedreigd en tijdens een manifestatie 
uitgescholden voor ‘groene hoer’. De geschiedenis herhaalt zich. Zowel in Ne-
derland als in Vlaanderen - waar de verantwoordelijkheid van de landbouw in 
het stikstofprobleem het grootst is - wordt er ook nu opnieuw geïntimideerd 
en gedreigd. Het hele probleem van stikstof (net als andere milieudossiers die 
gelinkt zijn aan de agro-industrie)  werd door de grote landbouworganisaties 
en hun verlengstuk in de politiek (vooral CD&V en in mindere mate de VLD) al 
die tijd gewoon onder de mat geveegd en gebagatelliseerd.  
Boerenorganisaties hebben hun boeren nooit zwart op wit geïnformeerd over 
de ernst van de situatie. Integendeel, ze hebben al die tijd hun boeren gedes-
informeerd, dus gewoon de waarheid niet verteld. Ondertussen werd de mili-
eubeweging afgeschilderd als de grote vijand én zorgden ze ervoor dat men 
kon verder doen zoals men bezig was. Dat betekent steeds minder boeren en 
steeds meer beesten op kap van natuur en milieu, alsof steeds grotere boe-
renbedrijven een niet te ontkomen natuurwet is.  
Ondertussen telt Vlaanderen  5,8 miljoen varkens, 1,3 miljoen rundvee en 45 
miljoen kippen (in 2020 - cijfers VLAM). Dat zorgt ervoor dat we véél meer 
vlees produceren dan dat we in eigen land consumeren. Zeggen dat de af-
bouw van de veestapel onze voedselvoorziening in het gedrang brengt is dus 
een fabel. We zitten (in 2020) aan een zelfvoorzieningsgraad van: kippen- 
(210%), varkens- (228%) en rund- en kalfsvlees (144%). We hebben 
in Vlaanderen onvoldoende ruimte om zo’n export gerichte hoeveelheid te 
produceren, zeker als je weet dat we het teveel aan vlees uitvoeren maar de 
mest, de ammoniak, hier blijft en zorgt voor problemen. Dan hebben we het 
nog niet over de gigantische hoeveelheid grond- en drinkwater dat nodig is 
om die miljoenen dieren op te kweken. Een stimulans richting meer grondge-
bonden veeteelt, aangepast aan de draagkracht van de bodem, de natuur, 
onze watervoorraden,… kan een antwoord bieden op verschillende van deze 
problemen, en er voor zorgen dat we toewerken naar een diverse land-
bouwsector met meer landbouwers. 
 
Stop de waanzin 
 
Inderdaad: Stop de waanzin van het huidige landbouwmodel i.p.v deze slogan 
te gebruiken om het huidige systeem te verdedigen. De agro-industriële land-
bouw is zwaar ziek en overbelast het nest waarin en  waarvan we moeten le-
ven: onze leefomgeving (water, bodem, lucht, biodiversiteit, …). Het is boven-
dien slecht voor de boer en moet dus grondig hervormd naar een landbouw-
systeem dat beter is voor boer en leefmilieu.  

Om het in een slogan uit te drukken: meer gelukkige en beter betaalde 
boeren en minder beesten!!  
 
Een landbouwmodel waarbij boeren ook billijk  betaald worden om mee in te 
staan voor zuivere beken en rivieren, schonere lucht, herstel van de kwaliteit 
van landbouwbodems, natuurrijkere en genietbaardere landschappen,  minder 
geurhinder, gezondere voeding (door o.a. minder pesticiden), enz. Maar dat 
moeten ze dan wel met zijn allen willen inzien, zo niet blijft men met de kop 
tegen de muur lopen. 
 
Al die jaren heeft vooral de Boerenbond veel landbouwers willens en wetens 
een doodlopende straat ingestuurd en  dat probeert men nu opnieuw. Onder-
tussen zwemt de holding Boerenbond in het geld (3 tot 4  miljard euro eigen 
vermogen) en klagen boeren steen en been.   Boeren worden tegelijk gebruikt 
als schild en wapen ter bescherming van de agro-industrie waar BB voor staat.  
 
Ook Natuurpunt SpARo heeft in het kader van het Openbaar Onderzoek over 
het stikstofakkoord een bezwaarschrift ingediend bij de overheid. Je kan ons 
volledige bezwaarschrift  en onze analyse van dit probleem lezen op onze site: 
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be 

Zomerwandeling Munsterbos 
 

Zondag 31 juli 2022 
 

Op de grens van de arme Kempen en het vruchtbare Haspengouw ligt het Munster-
bos. Wandel door de dreven en langs pittoreske kapelletjes. Het Munsterbos kent 
een grote diversiteit aan vogels en leefgebieden. Bos, vijvers, grasland, maeras-
bossen, zure en lichtrijke oude eikenbossen. Variatie is hier troef. 
 

We gaan op pad met Ward Cielen, een man die een deel van zijn leven doorbrengt 
in Munsterbos. Als actieve vrijwilliger van Natuurpunt kent hij het gebied als geen 
ander. 

  

Praktische afspraken: 
13.30 u Samenkomst op het dorpsplein van Rosmeer  

 

14.00 u start wandeling in Munsterbilzen, op de parking aan de vijver, Waterstraat 
(Delhaize) 

 

Aangepast schoeisel is een aanrader. 

 

Mogelijkheid tot het nuttigen van een stukje vlaai, koffie of appelsap tijdens de 
wandeling. 

 

Einde: voorzien om 17u. 

http://www.greven.be
http://www.natuurpunt

