
Spouwen/Amelsdorp 
Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis aan huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Aug. 2011, 23ste jaargang, nr. 89, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen 

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

Gemeente herstelt boomgaard en geeft deze in huur 

aan Natuurpunt. 
 

Als je eerdaags nog eens een wandeling maakt richting Apostelhuis en omgeving, 

passeer je  misschien langs de landweg tussen de Bosselaar en de Keiberg. Daar 

heeft de stad Bilzen een boomgaard in aftakeling hersteld.  
 

Een veertigtal jonge hoogstambomen werd er de voorbije winter aangeplant en 

voorzien van stevige boombescherming. Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp huurt 

dit weiland nu van de gemeente. De huurovereenkomst werd bekrachtigd door de 

gemeenteraad van 5 april.  

We zullen samen met de Nationale Boomgaardstichting er in de komende jaren 

voor zorgen dat  die jonge boompjes een goede vormsnoei krijgen. Een veehouder 

zal er zijn koeien kunnen laten grazen, mits het naleven van een paar afspraken. 

Zo is bemesting met kunstmest of de gierton niet toegestaan, ook het gebruik 

van pesticiden (behalve voor distels) kan niet in overeenstemming worden ge-

bracht met onze betrachting om ook hier terug meer weidebloemen te zien op-

duiken.  

Interessante weidebloemen zoals Knolsteenbreek, Marjolein, Wilde bieslook, de 

Margriet en nog vele andere leggen er het loodje bij neer in graslanden die stevig 

bemest worden en/of behandeld met pesticiden. Vandaar deze afspraken.  

Het Geitenpad bij Alden Biesen wordt weer wat fraaier! 

We danken het gemeentebestuur voor de samenwerking en het vertrouwen.  
 

Het bestuur  

* * * 

Markant citaat 

Natuurgebieden verbinden planten en diersoorten  zodat deze  ongestoord van  

A naar B kunnen trekken. Maar natuurgebieden verbinden allang niet meer alleen 

leefgebieden van populaties en soorten, ze verbinden ook mensen met hun 

leefomgeving, ze verbinden mensen met schoonheid, met rust en ruimte en mis-

schien verbinden ze wel mensen met zichzelf en met anderen.  

Dat is het mooie van een netwerk van natuurgebieden waaraan Natuurpunt werkt. 

Deze groene infrastructuur biedt de mogelijkheid tot talloze nieuwe verbindin-

gen.  
 

(bureau Triple E, bewerkte versie) 

7de Landschapsdoedag bij Rentmeesterij Alden Biesen  
 

Zondag 18 september 2011 – 13.30 -18.00 uur 

Dit jaar werken we actief mee aan de zevende editie van de Landschaps-

doedag van het Regionaal Landschap Haspengouw.  

Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp zal er de uitbating van het terras in het 

park van de Rentmeesterij verzorgen. We voorzien een paar bijzondere 

streekbieren en kleine lekkere hapjes afkomstig uit Haspengouw… én de 

klassieke koffie en vlaai. Het is bovendien een schitterende plek om rustig 

te nazomeren. Nu nog de eieren naar de Clarissen!  
 

Naar goede gewoonte gaat het Regionaal Landschap ieder jaar op zoek naar een 

unieke locatie voor de Landschapsdoedag. Niet toevallig dat ze dit jaar neer-

strijken  in deze omgeving. 

Het centrale thema van de dag zijn de kleine natuurelementen in ons landschap:   

hagen en heggen, poelen, hoogstam boomgaarden, knotbomen, holle wegen, bij-

zondere bomen…  Kortom de dag staat in het teken van de “kleine landschaps-

elementen”. Ze bepalen het typische landschap in Haspengouw en Voeren en ze 

zijn zeer belangrijk voor wat ons nog rest aan natuur. Ook de ‘beheerders’ van 

De rentmeesterij zal speciaal voor die dag open worden gesteld. Je kan 

met een gids een kijkje nemen in een aantal woonvertrekken.  

!! Bon voor gratis consumptie op binnenzijde Krantje 



het landschap worden in de kijker gezet: wie draagt er allemaal zijn steentje 

bij om het landschap te onderhouden en te herstellen? Ben je benieuwd wat er 

allemaal te doen is? Kom dan een kijkje nemen en schrijf je in voor een van de 

workshops of geleide wandelingen.   

De rentmeesterswoning is een herenhoeve uit de 17de eeuw. Ze werd opgetrok-

ken in Maaslandse renaissancestijl. Het gebouw ligt hoger dan het kasteel, het 

uitzicht op de omgeving is hier bijzonder. Je kan er heerlijke wandelingen ma-

ken. Natuurgidsen nemen je mee naar de mooiste plekjes. Duik je liever de ge-

schiedenis in, dan kan je mee met een cultuurhistorische gids die je het verhaal 

van de rentmeester uit de doeken doet. Ook het gebouw is speciaal voor deze 

gelegenheid (gedeeltelijk) opengesteld. 

Wie de weidse omgeving wil verkennen kan een fietstocht maken langsheen 

boomgaarden en holle wegen. Wie met het idee speelt om een haag of wat fruit-

bomen aan te planten en vragen heeft over de soortenkeuze, het aanplanten of 

het onderhoud, kan die dag terecht bij het landschapsloket. De mensen van het 

regionaal landschap geven gratis advies over hoe je dat het best aanpakt en 

welke subsidies er mogelijk zijn.  

Wie echt aan de slag wil, kan zich inschrijven voor een van de workshops 

(creatief met snoeiafval, fruit verwerken, foto’s maken, onderhoud van hoog-

stambomen,…).  

De kinderen kunnen boomklimmen, nestkastjes timmeren en mee op viezebeest-
jestocht. 

Op ons terras kan je terecht voor een pannenkoek of een streekbier. 

Praktisch: 

Rentmeesterij Alden Biesen, Reekstraat 138, Rijkhoven (Bilzen) 

Parkeren kan op de parking van Alden Biesen, met de fiets kan je tot aan de 

rentmeesterij rijden.  

Voor de workshops en de geleide wandelingen kan je je vanaf 13 uur inschrijven 

aan de infostand. Deelname is gratis. Voor de begeleide fietstocht worden er 

fietsen voorzien. Best stevige wandelschoenen aantrekken. 

De Landschapsdoedag is een organisatie van het Regionaal Landschap Haspen-

gouw en Voeren, Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem. Tel 011/31.38.98  

– info@rlh.be. Meer info op www.rlh.be.  

Zomerwandeling in de Kevie te Tongeren  
 

Zondag 28 aug. 
 

 

Een mooie natuurwandeling op een vlak parcours. We lopen langs beemdweiden, 

houtkanten, rietkragen, stroomopwaarts langs de oever van de Jeker. Met een 

beetje geluk zien we uitgesleten glijbaantjes (wissels) van de bevers en dikke 

“omgeknaagde” bomen.  

Hopelijk valt er ook nog wat te zien vanuit de prachtige van schuifdeur voorziene 

kijkhut die in het gebied is gebouwd.  
 

Vertrek: vanaf kerkplein Kleine Spouwen om 13.30 u stipt! 
 

Afstand: +/- 7 km 

Schoeisel: stevige wandelschoenen of laarzen 
 

ONDERWEG ! Ook dit keer zorgen we voor een tasje koffie en een stukje vlaai 

tijdens de wandeling. 
 

Iedereen is van harte welkom!  

BON 
 

Goed voor een gratis consumptie op het terras  

in het park van de Rentmeesterij.  
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………….……………………………………………… 

Email:………………………………………………………………….………………………………………………… 

Lid van Natuurpunt :  ja 0    Nee 0 

Deze bon is geldig voor alle inwoners van Spouwen en Amelsdorp.  

Leden van Natuurpunt kunnen genieten van 2 gratis consumpties. 
 

Alleen een volledig ingevulde bon geeft recht op de gratis consumptie 


