- 444 mensen zijn professioneel aan werk bij Natuurpunt
- 70 commerciële partners steunen Natuurpunt.
- 166.129 amfibieën overgezet tijdens de paddenoverzetactie
- 60 grote bijenhotels geplaatst door onze terreinwerkers
- 1,22 miljoen euro giften van particulieren: Hard nodig!!
- 1116 ha bijkomende natuur in beheer genomen in 2015
- 21958 ha natuur worden doorheen Vlaanderen door Natuurpunt beheerd.
Het zijn dé plaatsen waar een aantal zeer kwetsbare soorten het wél goed
doen.
- 95.000 gezinnen die lid zijn!
Kortom, een vereniging om lid van te worden!!
www.natuurpunt.be.
***
Citaat:
‘Bij elk blaadje dat valt, haalt papa de bladblazer tevoorschijn en in
de lente wordt het terras onder handen genomen, want o wee als er
wat groen te zien zou zijn.’
Dan kan het niet verwonderen dat milieulessen jongeren niet verbinden
met de natuur, aldus schrijfster Maartje Luif (in de Standaard van 1 april)

Lentewandeling
Zondag 26 april: wandeling “het Geitenpad” KleineSpouwen.
De frisse bloesems en het ontluikende groen zetten het Geitenpad extra in
de verf. Kom meegenieten van Haspengouw op haar mooist.
Samenkomst: kerkplein Kleine-Spouwen : Sint-Aldegondisstraat.
Vertrek wandeling: 14 u - Einde
is voorzien omstreeks 17u.
Afstand: 8 km (4 km voor de wandelaars die de afkorting kiezen)
Halverwege plannen we een pauze
met koffie/appelsap en vlaai aan
democratische prijzen. Stevig
schoeisel is aangeraden.
De wandeling volgt hoofdzakelijk
verharde paden.
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Schoolkinderen van Grote - Spouwen werken mee aan
herstel hoogstamboomgaard.
Buurtcomite “Bwostert” heeft
met de hulp van Natuurpunt
Spouwen-Amelsdorp en de
gemeente Bilzen een hoogstamboomgaard gered aan de
rand van Grote -Spouwen.
De Nationale Boomgaarden
Stichting (NBS) is de nieuwe
eigenaar en plantte op 13
maart samen met de leerlingen van de basisschool “De Bammerd” nieuwe jonge hoogstambomen aan.
De kinderen van Grote - Spouwen plantten fruitbomen voor de toekomst en kregen info over de waarde van hoogstamboomgaarden. Het
gaat om fruitvariëteiten met smaken die we niet meer vinden in het huidige winkelaanbod. Ze zijn minder ziektegevoelig en worden niet behandeld
met pesticiden. Het zijn bovendien echte toevluchtsoorden voor allerlei
planten en dieren (insecten, vogels, vlinders). Met de mooie samenwerking
zal deze verwaarloosde boomgaard terug tot leven komen en deel uitmaken van een symbolisch bloesemlint tussen de belevingsboomgaarden
van Sint-Truiden, over Borgloon tot in Voeren
(www.belevingsboomgaard.be).

Doel hierbij is om via tal van activiteiten en projecten de hoogstamboomgaarden weer dichter bij de mens te brengen
Via het herstel van deze boomgaard worden ook enkele oude perenbomen
gered. Het gaat om een uiterst zeldzame perenvariëteit die we zo kunnen
behouden voor de toekomst.
Met op termijn een nieuwe haag en hekwerk ontstaat er voor mens en dier
weer een mooi hoekje langs het Kalverpad en het Limburgs fietsroutenetwerk. Een plekje om in de verschillende seizoenen te komen bewonderen
en in de herfst iets lekkers mee te maken. Langs deze weg danken we de
kinderen en het onderwijzend personeel van “De Bammerd” alsook buurtcomité “Bwosterd” voor de fijne samenwerking.
***

Lokale werking Natuurpunt en kleine natuurgebieden
bedreigt
Als het van de Vlaamse administratie, meer bepaald het Agentschap Natuur en Bos, afhangt, wordt het vrijwilligerswerk zoals dat door Natuurpunt
Spouwen-Amelsdorp en honderden andere lokale groepen in Vlaanderen
gebeurt, zeer sterk bemoeilijkt of ontmoedigd. In een landje waar natuur
schaars is en gemeenschapsvorming via verenigingswerking en vrijwilligerswerk zo belangrijk, is dit onbegrijpelijk. Er zijn plannen opgedoken om
de nu al ontoereikende ondersteuning voor verenigingen nog verder te
kortwieken. De uitbouw van kleinere lokale natuurgebiedjes wordt volgens
deze plannen onmogelijk gemaakt.

Wat staat er op het spel?
Kleine natuurgebiedjes ten dode opgeschreven want men wil de steun voor
aankoop en beheer van gebiedjes die kleiner zijn dan 10 ha schrappen.
In de aanleg van speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers
wordt het mes gezet (40% korting).
Steun voor samenwerking met de gemeenten verdwijnt. Voor natuurgebiedjes die Natuurpunt samen met de gemeente beheert wordt de steun
geschrapt. In de praktijk zal dat het einde betekenen van veel lokale natuurgebiedjes.
Gelukkig is het nog niet te laat. Ga naar www.natuurpunt.be/
petitie en zet je naam onder deze petitie en overtuig zo Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen in de zogenaamde uitvoeringsbesluiten “betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en financiering” grondig bij te sturen.

Maand van de bij ook bij ons!
19 mei in CC St-Amandus te Kleine - Spouwen
Wij nodigen u van harte uit voor een infoavond over wilde bijen.
Tijdens deze infoavond verneem je meer over de verschillende wilde bijensoorten, hun nestjes en waar ze te vinden. Men komt meer te weten
over de manier waarop bloemen insecten lokken en wat het belang is van
bijen als bestuivers. Verder maakt men kennis met een aantal courante
soorten zoals de tronkenbij of de wolbij en hun specifieke levenswijze. De
avond wordt afgesloten met tips om wilde bijen een handje te helpen.
Onze gastspreker is Nobby Thijs.
Aanvang 19u30 - dinsdag 19 mei.
Iedereen van harte welkom, deelname is gratis!
Een organisatie van de Stad Bilzen en Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp
***

Landschapsdoedag in de boomgaarden van
Alden Biesen
Op zondag 3 mei 2015 is iedereen welkom in Alden Biesen voor de jaarlijkse Landschapsdoedag van het Regionaal Landschap Haspengouw &
Voeren.
Naast het BIESONDER appelsap kan je op de streekmarkt ook proeven
van ander lekkers. Je komt te weten waarom wilde bijen zo nuttig zijn,
waarom de hoogstamboomgaarden zo uniek zijn en wat de kleine erfgoedelementen vertellen over vroeger. Er zijn gegidste wandelingen, een
streekmarkt en allerhande activiteiten en workshops voor de kinderen .
Aanvang 14.00 u
Voor de workshops en de geleide wandelingen kan je je vanaf
13.30 uur inschrijven aan de infostand van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Deelnemen is gratis.
***

Indrukwekkende cijfers Natuurpunt Vlaanderen
Natuurpunt is actief in heel Vlaanderen. Dat deze organisatie - die in hoge mate draait op het werk van duizenden vrijwilligers - de bakens verzet, mag blijken uit volgende cijfers uit het jaarverslag 2015:
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

