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Je kan ons ook lezen op onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be  
of de cultuur site van Bilzen: 
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.   

Opruimen zwerfvuil in onze dorpen.  
 

In het weekeinde van 10 en 11 maart nemen we opnieuw deel aan de op-
ruimingsactie van zwerfvuil langs onze wegen. Deze actie wordt georgani-
seerd door Limburg.net en de gemeente Bilzen. 
Het is het zoveelste jaar op rij dat Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp mee-

werkt aan deze bewustmakingsactie. Als we de zoveelste zak zwerfvuil bij 

elkaar rapen, worden we herinnerd aan onderstaand plaatje. Toch weige-

ren we te geloven dat onze soort gemaakt is om zich zo te gedragen!  

 

Vossen schieten...!  

Vrijdag  13 januari  besliste de Vlaamse regering, op voordracht van 

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur, Joke Schauvliege, tot een ge-

voelige uitbreiding van de jacht op de vos, zogezegd om de schade op 

kleinvee tegen te gaan. Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen 

vinden dit een compleet verkeerd signaal van minister Schauvliege: in 

plaats van aan te geven hoe we kunnen samenleven met de vos, vindt 

de minister voor natuur blijkbaar dat er voor de vos geen plaats is in 

Vlaanderen. Hij kan immers door het nieuwe voorstel quasi jaarrond en 

overal bejaagd worden. Toch zal ook deze uitgebreide jacht op de vos 

het probleem niet oplossen. Wie zijn kippen wil beschermen, moet inves-

teren in een gesloten nachthok, liefst aangevuld met een stevige omhei-

ning. 

Overigens zal al dat geschiet er niet toe leiden dat de vos verdwijnt. De 

vos is een territoriumdier. Als je er eentje doodt zal een (jonge) vos uit 

de buurt deze lege plek innemen. Het is een illusie om te denken dat we 

alle vossen in Vlaanderen kunnen uitroeien. Overigens als we dat al zou-

den kunnen, zullen vossen uit de omringende streken en landen ons land 

opnieuw bevolken.  De vos is alleen daar waar er voldoende eten is.  

Welkom op onze Winterwandeling  

“Diepenbeek (dorpsbemden, Dauteweyers)”  
Zondag 12 februari 2012 

 

Afstand: een kleine 7km. 

Langs beemden, graslanden, knotwilgen, over de oever van de Demer en de Kaats-

beek, voorbij een grote visvijver (Pomperik), langs een prachtig vijvergebied 

(Dauteweyers), vochtige weilanden en geboortebos....... 
 

Samenkomst: Dorpsplein Grote-Spouwen tegenover "Zaal Onder Ons" om 13u30. 
 

Schoeisel: Stevige waterdichte schoenen. 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Onderweg: koffie en lekkere vlaai voorzien aan mobiele post.  

Als we niet in staat zijn om onze omgeving te 

delen met zo’n prachtig en intelligent dier, 

leven we in een armgeestige  beschaving.   



De vos is zo’n typische soort die het wél goed doet in de omgeving van 

de mens. Met al ons (voedsel)afval zorgen we ervoor dat de vos meestal 

een gedekte tafel vindt in onze omgeving. Straffer nog: ook de jagerswe-

reld met zijn uitgezette fazanten zorgt ervoor dat Reintje over een goede 

voedselvoorraad kan beschikken. Deze soepkippen zijn een nogal makke-

lijke prooi. En daar wringt nu precies het schoentje. Veel wijst er op dat 

de invloedrijke wereld van jagers - die het vermeende vossenprobleem 

mee veroorzaken - hiermee zijn zin krijgt. Zij beschouwen de vos als een 

concurrent. Naar wij vernemen is het vooral het entourage van Kris Pee-

ters die deze inefficiënte maatregel er doordrukt.  

… onder “strenge voorwaarden” 

Volgens minister Schauvliege 
gebeurt de bijzondere beja-
ging “onder strenge voor-
waarden”. Er is namelijk een 
jachtvergunning nodig. En 
het mag alleen binnen de 500 
meter van “waar schade ver-
wacht wordt”. De minister is 
echter “vergeten” om schade 
te definiëren. Ook de voor-
waarde in het (bestaande) 
besluit dat men moet aanto-

nen welke preventieve maatregelen reeds genomen zijn, krijgt geen en-
kele invulling. Met zo’n vage regelgeving  is het zeer de vraag of de be-
wering van de woordvoerder van de minister, dat de voorwaarden op het 
terrein zullen gecontroleerd worden, kan hard gemaakt worden. 
 

Kemel schieten? 
 

De vraag is dus of de minister niet vooral in haar eigen voet heeft ge-
schoten. Natuurpunt en Vogelbescherming staan immers niet alleen met 
hun kritiek:  
‘Groen!’ reageerde fel bij monde van Dirk Peeters: “Het is zoals in de 
sprookjes: de vos wordt nog steeds overladen met alle zonden.”   
Ook binnen de meerderheid klinkt kritiek. NVA’er  Mark Demesmae-
ker  wond er geen doekjes om: "Er is in deze legislatuur nog geen enkele 
stap vooruit gezet inzake natuur en biodiversiteit". "Integendeel, de aan-
koop van natuurgebieden loopt achter op de gemaakte afspraken, de 
hoeveelheid bos in Vlaanderen gaat achteruit in plaats van vooruit, pol-
dergraslanden zijn nog steeds niet beschermd. De zinloze beslissing om 

de jacht op de vos te versoepelen, komt helaas bovenop dat povere tra-
ject. 
 

Mijnheer Kris Peeters, mevrouw Joke Schauvliege, u schiet een kemel!   
Een voltreffer! 
 

Het bestuur Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp 
 

* * * 

Neem eens een kijkje op onze nieuwe eigen website 
 
 www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be 
 
Je vindt er meer uitleg over onze werking. Je kan er onder andere onze krantjes 
nog eens nalezen en je verneemt wanneer er een activiteit wordt georganiseerd. 
Heb je een vraag over onze vereniging, stel ze gerust via het contactformulier. 
Wens je lid te worden van Natuurpunt? Via de link in de website is dit zo gepiept! 

* * * 

Verkoop Sap en Sjroëp succesvol.  
 

Ondertussen is onze huis-aan-huis verkoop goed opgeschoten. Sommige straten 
deden we nog niet aan, ondermeer de Riemsterweg en Amelsdorp. Ook de ver-
koop aan onze werkplaats in het CC St.-Amandus verliep vlot. We verkochten tot 
dusver al 1400 liter fruitsap en niet minder dan 450 potjes sjroëp van Spaan.  
Daarmee is onze voorraad puur en gezond  appelsap weeral uitgeput voor dit sei-
zoen. Er is wel nog een aardige voorraad sjroëp (zonder enige toevoeging) van 
peren en appelen uit Spaân. 
We danken alle kopers en hopen dat het sap en de sjroëp u goed zijn bevallen.  
De winst van deze verkoop zullen we gebruiken voor het aankopen van plantgoed 
van bomen en struiken, het onderhoud en de aanschaf van materiaal, en voor het 
beheren of aanleggen  van boomgaarden, hagen, houtkanten en  poelen. Kortom,  
uw aankoop komt de eigen woonomgeving ten goede! 
“Sjroëp van Spaân”  bestellen kan via onze website www.natuurpunt-spouwen-

amelsdorp.be   of bij één van de bestuursleden. 

* * * 

Nu al noteren !!  Natuurpunt café op 26 april !!         

 

Heb je sympathie voor onze werking of belangstelling om mee te werken 
aan een mooier landschap in uw onmiddellijke omgeving, dan nodigen we 
je uit voor ons Natuurpuntcafé op donderdag 26 april. Na een korte bloe-
semwandeling in Spouwen geven we een toelichting over onze realisaties 
en plannen. We doen dat bij een drankje en een hapje. 
Plaats van afspraak en  meer details lees je in ons volgend Krantje! 

 

Het bestuur. 


