olifant. Die werd ons ter beschikking
gesteld door Dirk Claesen uit Hasselt.
De mensen die wilden, konden hun
kinderen laten fotograferen op het
podium bij de olifant. De foto werd
hen later digitaal toegestuurd. Allemaal gratis.
Ons was het zoals altijd te doen om te
laten zien hoe belangrijk het is om
oog te hebben voor de natuur in onze
dagelijkse leefwereld. Het overbekende verhaal: al de stukjes berm die wij
ieder jaar terloops inpikken en verharden, al die hoekjes in onze tuinen die
almaar properder moeten, de nieuwbouw, de steeds grootschaliger methoden in de landbouw. Speldenprikken die bij elkaar steeds een zware
klap vormen voor toch al bedreigde
soorten. Waarom de olifant dan?

Achter de olifant hing een 3 x 3 meter
groot zeil met daarop de afbeeldingen
van zo’n 150 diersoorten die bij ons
op de lijst van bedreigde dieren staan.
Meestal zijn het in tegenstelling tot de
olifant maar kleine beestjes: kikkers,
vogels, kleine zoogdieren, insecten.
De olifant en de panda worden vaak
ingezet als symbool voor bedreigde
diersoorten. Bij ons zijn het geen Grote Exoten maar Kleine Fijnen die het
zwaar hebben.
Zoals steeds willen wij graag in gesprek blijven met de onder andere
landbouw om te kijken wat er mogelijk is. Daarom waren de Landbouwdagen een mooie gelegenheid voor contact naar de landbouw en naar het
grote publiek.
Het NP-team

Zomerwandeling
Zondag 30 aug. 2009 organiseren wij een landschapswandeling in de groene schatkamer van ZAMMELEN

Spouwen/Amelsdorp
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis aan huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
Aug 2009, 21ste jaargang, nr. 81, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen

Eindelijk aandacht voor het landschap rond
Alden Biesen ?
We maken ons al geruime tijd zorgen over de stille aftakeling van het
boomgaardenlandschap rond Alden Biesen. Verhardingen van wegen,
gebrek aan nieuwe aanplantingen en natuurvriendelijk graslandbeheer
zijn de oorzaak van een langzame achteruitgang.
Op 15 maart schreven we hierover een brief aan de directie van Alden
Biesen en het gemeentebestuur. Op 9 juli kwam er een antwoord per
aangetekende zending. Wil u weten hoe het zit ? Lees dan hierna een
ingekorte versie van de brief van Natuurpunt en het antwoord van de
directie van Alden Biesen
Kijk vooral eens goed naar deze twee foto’s.

Vertrek kerkplein Kleine-Spouwen om 13.30 uur stipt met eigen vervoer.

Afstand: ≈ 7 km.
Stevig wandelschoeisel is aanbevolen.
Op de wandeling maak je kennis met een grote variatie aan natuur, hellingbosjes,
poelen en boomgaarden.
Hoewel je hem wellicht niet ontmoet op de wandeling, hij is er wel: de das. Dit is
zijn geliefde leefomgeving. Redenen genoeg om je wandelschoenen aan te trekken en op ontdekking te gaan in deze groene schatkamer.
Iedereen, van harte welkom.
Je kan ons ook lezen op de cultuur site van Bilzen:
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.

Kamp anno 1976

Kamp anno 2007

Weg van Kasteel Alden Biesen (Maastrichterallee) naar
Kerkhof.

Weg van Kasteel Alden Biesen (Maastrichterallee) naar
Kerkhof.

Mevrouw de directrice ,

Bilzen, 15 maart 2009,

Betreft: landschapszorg rondom het Alden Biesen complex
Het bestuur en de leden van Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp voelen zich betrokken bij
de landschapszorg in onze regio. Enkele jaren geleden waren we hoopvol gestemd toen
we vernamen dat… er daadwerkelijk aandacht zou worden besteed aan het “erfgroen”
in de iets ruimere omgeving van het kasteel .
Maar nu, jaren later, stellen we vast dat grote delen van het boomgaardencomplex
rondom het kasteel stilletjes blijven aftakelen. Een duidelijk voorbeeld is de toestand
van de boomgaarden “in de Kamp” (zie foto’s). Evenmin zien we initiatieven om bijkomende landschapselementen aan te brengen.
Als trouwe bezoekers van het domein (niet zelden met groepen wandelaars) zijn we ten
zeerste ontgoocheld en verontwaardigd over de stille veronachtzaming van belangrijke
delen van het groene erfgoed van Alden Biesen.
De twee bijgevoegde foto’s van ‘de Kamp’ anno 1976 en anno 2007 zijn zeer illustratief
voor wat als “omgevingsblindheid” kan worden omschreven. Men vergeet hoe anders
(rijker) het landschap er 30, 40 of 50 jaar geleden was omdat de verandering zich zo
sluipend heeft voltrokken. Die omgevingsblindheid dreigt er toe te leiden dat we een
onwenselijke situatie als gewoon en normaal gaan ervaren. De langzame teloorgang
van het landschap rondom het kasteel is niet meteen wat je zou verwachten bij de
naam Alden Biesen: een domein dat een belangrijk uithangbord van de streek wil zijn
en dat grote bekendheid geniet.
Wij zouden graag willen vernemen of er – en op welke termijn – vooruitzichten zijn in
de richting van herstel en versterking van de landschappelijke structuren rondom Alden
Biesen. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van het omliggende landschap? Wie moet instaan voor planning en uitvoering? Is er een contactpersoon die ons
aangaande dit thema kan informeren?
De uitvoering van een goed landschapsbeheerplan (onderhoud, verjonging en aanleg
van nieuwe landschapselementen) zal zeker gewaardeerd worden én zal de uitstraling
van het domein ten goede komen.
met oprechte achting,
Voorzitter

Secretaris

L. Schoenmaekers

G. Hardy

Geachte,

9 juli 2009

Sinds het begin van 2009 buigt een werkgroep groenbeheer zich over het optimaal beheer van de tuinen en landerijen van het Landcommanderij van Alden Biesen.
…
Het streefdoel is om in de volgende jaren alle boomgaarden op het domein in ere te
herstellen. Er is naar de toekomst voorzien dat er enkele investeringsbestekken zullen
plaatsvinden om de grote herstelling van het park te verwezenlijken.
Bij het heraanplanten van de fruitbomen zal op uw vraag prioriteit gegeven worden aan
de weg naar het kerkhof. Na het winterplantseizoen zal de aanplanting dan ook een feit
zijn.
…
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en u dankend voor uw betrokkenheid bij het beheer van het landschap van de Landcommanderij van Alden Biesen.
Hoogachtend
Lies Kerkhofs
Directeur Alden Biesen

Meer natuur in onze tuinen!
(deel 2)

Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp
hoopt dat alle mensen die een tuin
bezitten of willen aanleggen daarmee een stukje natuur rond hun huis
halen. De natuurvriendelijk tuin: Hoe
doe je dat?
Zo begon ons artikel in het Krantje van
mei 2009. We hadden het over een tuin
met minder werk, waar je niet tegen de
natuur vecht maar er mee samenwerkt,
over meer afwisseling in uw tuin. We bespraken de haag en het vogelbosje als
boeiende tuinelementen. Vandaag kruipen we in een knotboom en duiken in de
poel (natuurvijver). Twee groenelementen die verassend veel natuur en plezier
op kunnen leveren.
De knotboom
Knotbomen ontstaan alleen door mensenhanden en zijn zeker niet een of andere eigen boomsoort. Wel laten veel
boomsoorten zich knotten en dus omvormen tot knotboom. We kennen allemaal
de knotwilg. Knoteik, knotes zijn evenzeer bomen die zich makkelijk laten terugsnoeien tot op de stam, zeg maar
knotten. In oude hagen zie je dikwijls de
prachtige vorm van de geknotte haagbeuk. Wat dacht je van de tegenwoordig
zoveel geziene leilinde, ook dat is een
vorm van knotboom. Linde verdraagt in
dat opzicht zeer veel. De Lindedreef bij
de kerk van Kleine Spouwen is een geknotte dreef, maar dan eentje met het
oog op de vorming van een groene tunnel. Een boomsoort die zich slecht leent
om te knotten is de okkernoot. In een
tuin heeft een knotboom het grote voordeel dat je hem zo groot kan laten worden als je wil. Als de kroon van de boom
te groot of te hoog wordt, knot je hem
gewoon terug tot op de stam of tot een
vorm die je zelf kiest. Zo kan je ook in
een kleinere tuin genieten van de knoestige stam van een knoteik, of de gedraaide sprookjesachtige stam van een geknotte haagbeuk. Voorwaarde is natuurlijk dat deze bomen de kans krijgen om

een beetje ouder te worden. Vele soorten
dieren profiteren van knotbomen. Zo is
geweten dat het steenuiltje (Koet-ail in
dialect) bij voorkeur vertoeft in de holten
van oude knotbomen.
De poel
In de meeste van onze tuinen zal de aanleg van een poel enkel kunnen door het
gebruik van een ondoordringbare vijverfolie. We spreken hier van een poel en
niet van een vijver omdat we in het geval
van een poel werken met een grotendeels door aarde afgedekte folie en minstens één zacht hellende oever zodat kikkers en salamanders kunnen zonnen in
het ondiepe water en makkelijk in en uit
de poel kunnen. Bij een tuinvijver denken
we veeleer aan een vijver die bedoeld is
voor het houden van - al of niet dure –
vissen. Zo’n vijver kan erg veel zorg, onderhoud en hulpmiddelen (pompen, allerhande producten) vergen. Een mooie
kikkerpoel met waterplanten van hier
vergt iets minder zorg en dure investeringen. Een goede start met voldoende
zuurstofplanten zet je op weg naar verrassend helder water en héél veel tuinplezier. Je ziet plots libellen (poeppesnaider in dialect) opduiken in je tuin. Zo
ontdekte ik dit voorjaar tot mijn eigen
verbazing dat twee soorten salamanders
leven in mijn poel en dat ze er met tientallen een goed leventje op weten na te
houden. Het is haast verslavend om het
leven in en rond een natuurgerichte tuinpoel te volgen.
L. Schoenmaekers.

***

Landbouwdagen 2009
De organisatie van de Landbouwdagen
op Alden Biesen had ons dit jaar uitgenodigd om een stand in te richten.
Omdat het aanbod voor het publiek er
enorm groot is, moest het iets in het oog
springend zijn.
Dat werd een levensgrote en levensechte

