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Je kan ons ook lezen op de cultuur site van Bilzen: 
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.   

Zomerwandeling  

 

Zondag 29 aug. 
 

In en rond de kleinste deelgemeente van Voeren,   

Sint-Pieters-Voeren 
 

Samenkomst: Kerkplein Kleine-Spouwen — 13 u 30 
 
Prachtige, gevarieerde  wandeling. Vertrek in het centrum, door het 
Vrouwenbos, de gehuchtjes Drink, Zwaan en Rullen en terug naar het ver-
trekpunt door het Alsbos.  
 

Afstand wandeling: ongeveer 7,5 km. 
 

Ongeveer halfweg koffie en vlaai tegen een schappelijk prijsje. 
 

Iedereen is van harte welkom. 
 

We wensen jullie alvast een aangename wandelnamiddag met natuurpunt. 
 

Het goede nieuws: 

Hubkespoel met weide blijvend voor natuur ! 
 

 

Natuurpunt Spouwen heeft met de eigenaars van de prachtige reliëfrijke 

boomgaard rond de Hubkespoel een overeenkomst bereikt. Jos en Magda 

Biesmans verhuren de weide aan Natuurpunt.  
 

Hierdoor kunnen we deze boomgaard langs het Kalverpad (omgeving Weerter-

bos), natuurvriendelijk gaan beheren. Dat betekent dat we dit weiland jaarlijks 

zullen hooien. Door het afvoeren van het hooi en het weglaten van bemesting en 

pesticiden zullen we hier over enkele jaren een  minder rijke bodem krijgen, en 

net daardoor een rijker plantenleven. Soorten zoals Knolsteenbreek met zijn 

mooie witte kelkvormige bloemen, Margrieten, Wilde bieslook,… tot en met be-

paalde minder veeleisende orchideeën kunnen zich op niet bemeste gronden 

weer een plekje 

veroveren.  

Op minder rijke 

gronden kunnen ze 

de concurrentie be-

ter aan met planten 

die van stikstof 

houden. Grassen 

zijn van die stikstof-

minnende planten. 

Hoe meer wilde 

planten van hier, 

hoe meer vlinders, 

kevers en andere 

insecten. Op hun 

beurt profiteren ook 

kleinere zangvogels 

hiervan. Het ene 

kan niet zonder het  

Zolang  ze hun houding goed willen praten met:  

“we moeten wel spuiten want de gemeente onderhoudt de bermen niet 

goed”, levert men het bewijs van onkunde. Of is het onwil?  

Het heeft er alles van dat enkel een dode berm of iets dat als een gazon 

wordt gemaaid, een mooie berm kan zijn.  
 

De voeling van een meerderheid van de landbouwers met “natuur” reikt 

niet veel verder dan:  

“zal het goed of slecht weer zijn voor de gewassen in het veld”.  
 

Hoe zo zouden we ons in dit stukje van de wereld druk maken over de re-

genwouden in andere werelddelen, als we hier er zelfs niet in slagen om 

een snippertje berm op een natuurvriendelijke manier te laten bestaan.  
 

 

Lambert Schoenmaekers 



andere. Hubkespoel staat momenteel droog. De droge zomer die we momenteel 

kennen zal daar niet vreemd aan zijn. Eerdaags laten we de poel opnieuw verrui-

men en lichtjes verdiepen. Hopelijk krijgen we in het najaar voldoende regen en 

stijgt het grondwater daar op die ‘kleikop’. Dat moet opnieuw water en leven 

brengen in deze eeuwoude poel.  
 

Het landschapsteam (een ploeg van landschapsarbeiders) van het Regionaal 

Landschap Haspengouw zal in de komende maanden ook een paar honderd meter 

meidoornhaag planten rond grote delen van de boomgaard. Het Kalverpad dat 

langs deze weide loopt wordt nog charmanter.   
 

We danken Jos en Magda voor de vlotte samenwerking . 
 

Namens het Bestuur Natuurpunt Spouwen 

Lambert Schoenmaekers      Ghislain Hardy 

Voorzitter        Verantwoordelijke beheer 

Het minder goed nieuws:   
 

Bermen in Bilzen 
 

We hebben het gemeten en berekend. Bilzen heeft alleen langs Ruilverkave-

lingswegen 15 hectaren openbaar domein ter beschikking. Dat zijn maar liefst 

30 voetbalpleinen eigendom van de gemeenschap, grond van u, van mij, van 

iedereen.   

Dertig voetbalpleinen die samen een mooie, weliswaar bescheiden, bijdrage 

aan het dieren- en plantenleven in onze directe omgeving zouden kunnen leve-

ren.  

Dertig voetbalvelden die in ons industrieel bewerkt landbouwgebied moeten 

kunnen ontsnappen aan spuit, ploeg en mest.  
 

Het moet gezegd, een aanzienlijk deel van de bermen wordt door de gemeente 

Bilzen op een goede natuurvriendelijke manier beheerd. Dat geeft goede resul-

taten voor wilde planten en de insecten die daar weer op af komen. In delen 

van de Eikendreef zien we daarvan de positieve resultaten. Een berm vol wilde 

bloemen van hier.   

Niettemin is het in de  uitgesproken landbouwgebieden dan weer zeer slecht 

gesteld met veel van die bermen. Ze zijn minstens 1m breed. Langs sommige 

wegen zoals de eiken- en de notendreef naar het Apostelhuis ligt er zelfs aan 

weerszijden vier meter openbaar domein. 
 

Naar schatting de helft van de bermen in landbouwgebieden worden of kapot 

gespoten met pesticiden en voor de helft of meer mee omgeploegd en inge-

zaaid met bieten, maïs, of granen. Afgaande op wat we in de voorbije maanden 

zagen langs Ruilverkavelingswegen mogen we rustig stellen dat de helft van de 

15 ha openbaar domein in het landbouwgebied wordt mismeesterd, ingepalmd, 

kapot gespoten en noem maar op. Dat is niet overdreven. Je kan het telkens 

opnieuw vaststellen. Dat zijn vijftien voetvalvelden die door slechts 1 a 2% van 

de bevolking ontstolen worden aan de gemeenschap. In Godsnaam, wat zou er 

gebeuren als morgen een paar burgers links en rechts in het landbouwgebied, 

15 voetbalvelden aan vruchten van de boeren zouden gaan vernielen.  

Stel het je eens voor? Moord en brand, schande, vandalisme,…!  Geen scheld-

woord zou volstaan. Een politieonderzoek zou worden ingesteld. Opgetreden 

zou er worden. Terecht!  

… Vreemd toch dat we buiten de mompelende onvrede van vele niet-

landbouwers, zo weinig reactie horen als het omgekeerde gebeurd. Wat doet 

ons gemeentebestuur hier aan? Wanneer volgen er administratieve boetes? Ge-

woon direct innen!  
 

Zelfs als de gemeente de gewassen op de ingepalmde bermen laat maaien 

helpt dat weinig aan de aangerichte schade. Hoe moeten we nu ook maar een 

momentje geloven dat een meerderheid van de landbouwers een hart hebben 

voor natuur of  houden van een mooi landschap.  

Lentewandeling met Natuurpunt:  
gezien door de ogen van een van een deelnemer  
 

Kruidenwandeling langs de Maas bij Stokkem, op zondag 9 mei 
 

Ze hadden zwaar bewolkt weer voorspeld met kans op een bui.  

We hadden geluk want rond de middag kwam de zon al opdagen. Het was wel fris-

jes, maar aan de waterkant is dit normaal. 
 

We waren met een groep van 25 vrouwen en mannen inclusief twee pubers, jong 

geleerd!!! 
 

Lambert ging ons samen met plantenspecialiste Els, gidsen door zijn Maaskant. 

Zoals gewoonlijk ontbrak het niet aan grappen, want de grapjassen zijn ook altijd 

van de partij, eentje heb ik nog gemist maar die moest zijn prille grootvaderschap 

in ere houden. 

De Maaskant is gewoon prachtig, het geeft me een vakantiegevoel en dan die over-

vloed aan kruiden, zoals koningskaars, St. Janskruid, Kaardebol, Zilverschoon, Wil-

de Reseda, Gewone Veldsla, Knolsteenbreek, Glad Walstro, Smeerwortel, Herts-

munt, Fluitekruid, Gewone Vogelmelk, Vogelwikke, Streepzaad, Ereprijs, Vijfvinger-

kruid, Robertskruid, enz. 
 

Robertskruid ook genaamd Bickruid! Een grapje voor wie Bik Lathouwers kent.  En 

dan was er een heel zeldzame vijfvingerplantjemet groene vingers en een witte 

boord. 
 

Ja, we hoorden zelfs de koekoek roepen, spijtig dat hij enkel zijn naam riep want 

Hardyke heeft hem ook al eens “smerges”, “snoenes” en “swoffes” horen roepen!!! 
 

Toen we zo langs de nieuwe brede en natuurrijke oever van de Maas liepen kreeg 

de jeugd het idee om stenen over het water te laten springen of kaatsen. Er zijn 

mensen die eeuwig het kind in zich blijven dragen, en dat siert.  
 

De vlaai en koffie die de mensen van Natuurpunt onderweg serveerden was zoals 

altijd zeer welkom. Bedankt!  

Kortom een geslaagde zondagse kruidenwandeling aan de oevers van de Limburgse 

Maas. 
 

Marleen. 


