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Plantenverkoop 2020 

Bomen brengen vreugde in het leven!  
 

 Een mooie boom in je tuin, dat is gratis airco voor de zomers van 
de toekomst. 

 Een tuin of een weiland met bomen en planten ‘van hier’ is aantrek-
kelijk voor zangvogels, vlinders en ander mooi leven.  

 Planten van hier zijn bovendien minder gevoelig voor ziekten 
 

Redenen genoeg om je tuin te verrijken met bomen en struiken die hier 
thuis horen. 
Bestellen is noodzakelijk en kan via de bestelbon in dit Krantje of via 
’www.natuurpuntlimburg.be’ en moet vóór 15 november 2020. 
 

Afhaalpunt op zaterdag 28 november van 10 tot 12 u aan Parochiaal 
centrum St.-Amandus, St.-Aldegondisstraat 3, Kleine - Spouwen. 



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 

Monumentale Kastanjebomen vervangen! 
 

De tweeling-kastanjeboom in de Mwotkoule te Kleine-Spouwen zit in het 

collectieve bewustzijn van iedere Kleine-Spouwenaar die ouder is dan 40 

jaar. Een ideale en uitdagende klimboom, een uitkijkpost, een tijdelijke 

kampplaats voor meerdere generaties spelende kinderen. De bomen zijn 

afgestorven. De oorzaken voor dit afsterven kunnen meervoudig zijn. Al-

leszins zijn de bomen niet gestorven van ouderdom… .  

We doen ons uiterste best om deze winter de twee afgestorven paarden-

kastanjes te vervangen door waardige opvolgers. Door de klimaatveran-

dering, die ons toch steeds meer 

opzadelt met droge en hete zo-

mers lijkt het ons verstandig om 

geen paardenkastanjes maar 

twee tamme kastanjebomen te 

planten van een stevig formaat. 

De tamme kastanje is familie van 

de eik. Het is een prachtige boom 

met een dieper wortelstelsel en is 

goed bestand tegen droogte. Het 

is een boomsoort die het in zuid 

Europa erg goed doet. 

Hopelijk kunnen we voor de uit-

voering van dit werk rekenen op 

actieve hulp van het gemeentebe-

stuur!! 

 

 

 

 

Citaat: 

“Natuurbescherming wordt vaak als een belemmering voor de economie gezien. 
Maar wij komen tot exact de omgekeerde conclusie: de wereldeconomie zou veel 
baat hebben bij een grootschalige uitbreiding van het aantal beschermde  
gebieden op land en op zee. De voordelen wegen op tegen de kosten met een ver-
houding van ten minste 5 op 1." 

Als 30 procent van het aardoppervlak beschermd zou worden, levert dat minstens vijf 

keer meer economische voordelen op dan het kost. Dat blijkt uit een grootschalig rapport 

door meer dan honderd economen en wetenschappers. 

Aankoop natuurgronden Waltwilder 
 

 

Voor het eerst kocht Natuurpunt nu ook gronden aan in buurdorp Waltwil-

der. Het gaat om ruim een half hectare beemdgronden in het brongebied 

van de Krombeekvallei. De drie percelen sluiten aan bij eigendommen van 

de Stad Bilzen. Hopelijk kunnen we op termijn samen met de stad  de na-

tuurwaarden in de vallei van de Krombeek versterken en doen toenemen. 

Op een van de drie gekocht perceeltjes overwegen we om een loofbos aan 

te planten.  

 
Herfstwandeling Genoelselderen - Membruggen 

 

Zondag 25 oktober 2020 
 
 

 
In de zomer van 2019 nam Yvo Thijs ons mee voor een leuke wandeling door  
Genoelselderen en Membruggen.  
Dit keer doet hij het in de herfst. Hij zal ons tonen  dat een tweede wandeling in 
deze landelijke dorpen nog ruim voldoende ontdekkingen te bieden heeft.  
Verwacht je aan landschappelijk moois, trage wegen en authentieke verhalen. 

 

Praktisch: 

13.45 u in  Genoelselderen, St.Maartensstraat 54 (parking St.Maartenshof) 
14u: start wandeling 

Afstand circa 7 km.  

We houden ons op corona-afstand tijdens deze georganiseerde wandeling. 

Bij regenweer best aangepast schoeisel. 

 

Iedereen van harte welkom! 

 

http://www.greven.be
https://1natuurpunt.cmail20.com/t/r-l-jkiulhuk-iivgjds-b/
https://1natuurpunt.cmail20.com/t/r-l-jkiulhuk-iivgjds-b/

