Sjroep en Sap van Spaân zolang de voorraad strekt
Ook deze winter loopt de verkoop van zowel sjroep als sap voorspoedig. We
deden al huisbezoeken in een aantal straten. Ook in de komende maand gaan
we nog minstens een keer op pad. Onze voorraad is nog niet uitgeput. Je kan
beide natuurlijke producten van eigen bodem nog kopen. Je kan bestellen via
onze website of gewoon door een van onze vrijwilligers aan te spreken. De
sjroep is bovendien te koop bij enkele lokale handelaars in Spouwen , Waltwilder en bij de toeristische dienst van de stad Bilzen. Smakelijk! Met de
aankoop van deze producten die lokaal zijn geproduceerd zonder pesticiden
en zonder gebruik van kunstmest of toevoegingen steun je niet alleen onze
werking maar verlaag je ook je ecologische voetafdruk. Alle beetjes helpen.

***

Winterwandeling
Zondag 25 januari wandelen we in KANNE op de St-Pietersberg.
Samen met een ervaren gids klimmen we naar het Plateau van Caestert, waar
we o.a. vernemen wat er met de imposante hoeve van Caestert nog staat te
gebeuren. Bij de vele vergezichten krijgen we een mooi zicht op de gebieden
die door de vrijwilligers van de kersverse Natuurpunt afdeling RIEMST worden beheerd.
SAMENKOMST: kerkplein Kleine-Spouwen om 13u30 of om 14 u in Kanne: parking in de Steenstraat.
AFSTAND: ongeveer 7 km.
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We wensen u allen een gezond, veilig en aangenaam
2015 met mooie dagen en veel blije momenten.
Ook dit jaar zetten we ons in voor initiatieven die ons aller woonomgeving
aantrekkelijker maken. Het is veelvuldig onderzocht en aangetoond: een
groene en natuurrijkere omgeving zorgt voor meer blijheid en geluksmomenten in vele levens. Daarnaast zal Natuurpunt ook dit jaar verder werken aan
de verruiming van zijn vrijwilligerskern, het aantrekken van nieuwe leden, én
de broodnodige verjonging.
Wij nodigen iedereen uit, en vooral de jongere generaties, om de handschoen mee op te pakken en een bijdrage te leveren aan meer genietbare
groene en natuurrijke plekjes in onze dorpen.
Interesse om ons te helpen als vrijwilliger? Aanmelden kan via een contactformuliertje op onze website www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp /contact.
Lid worden van Natuurpunt of lidmaatschap cadeau geven?
www.natuurpunt.be/lidworden
Stort € 27 op BE17 2300 0442 3321 met de vermelding “nieuw lid”.

Ongeveer halverwege de wande-

***

ling is er een pauze met koffie/

Pluim van het jaar 2014

appelsap en taart aan democratische prijzen.
EINDE: voorzien om 17 u.
Wij raden u aan om aangepast
schoeisel te dragen.
De deelname is gratis en
iedereen is van harte welkom!

Vorig jaar startten we met de uitreiking van “de Pluim van het jaar” tijdens
onze ledenavond. De familie Wilfried en Roos Schols-Lambrix waren onze
eerste laureaten. Wie hen opvolgt en de pluim van het jaar 2014 ontvangt,
werd tijdens de laatste bestuursvergadering van Natuurpunt beslist. Afgaande op een interne rondvraag waren er vijf genomineerden. Na rijp beraad
werd er gekozen.
De pluim van het jaar 2014 gaat naar:
de vijftienjarige Kevin Poesen van de Biestertstraat, Grote Spouwen
voor zijn jong en aanstekelijk enthousiasme. We ontmoetten Kevin samen
met zijn ouders en broertje tijdens de nestkastenactie die we in het voorjaar

van 2014 organiseerden met het lager onderwijs van Grote-Spouwen en Rosmeer. Sindsdien is Kevin steevast van de partij op onze werkzaamheden op
het terrein. Hij steekt de handen uit de mouwen en leert onder goede begeleiding ondertussen al tractor rijden. Hij is zeer geïnteresseerd in alles wat er
zoal aan planten, vogels, zoogdieren en insecten leeft in onze omgeving. Een
jonge kerel van vijftien die zichzelf een ‘cameraval’ aanschaft om te kunnen
zien welke dieren er zich zoal bewegen (ook ’ s nachts) in onze omgeving, is
niet alledaags, maar wel veelbelovend. We hopen dat hij ook zijn leeftijdgenootjes inspireert om samen met hem zich voor onze omgeving en voor Natuurpunt in te zetten. We zullen Kevin ‘de Pluim van het Jaar 2014’ op een
gepaste wijze overhandigen tijdens de ledenavond van Natuurpunt op 7 februari in Kanne. Nu al een dikke proficiat!

***

Welkom op onze ledenavond
We nodigen al onze leden en sympathisanten uit op onze ledenavond die we
jaarlijks organiseren samen met Natuurpunt Riemst en Natuurpunt zuidoost
Limburg. Dit jaar vindt deze avond plaats op zaterdag 7 februari 2015,
19.30 u in zaal ‘Onder de kerk’ op de Brugstraat in Kanne (Riemst). Naast
een kort jaaroverzicht van wat we in het afgelopen jaar uitspookten ten gunste van onze dorpse leefomgeving, staat de avond in het teken van 25 jaar
uitzonderlijke natuur op de Tiendeberg (Kanne).

***

Nieuwe wegwijzertjes voor Geitenpad en Kalverpad!
Als je onlangs nog een wandeling maakte in Grote - of Kleine-Spouwen dan
heb je misschien al opgemerkt dat de wegwijzertjes van het Geitenpad en het
Kalverpad over heel het wandeltraject zijn vernieuwd. Het prijskaartje hiervan
bedraagt 500 euro, en dan nog weten dat onze vrijwilligers zelf en natuurlijk
ook gratis het werk hebben uitgevoerd. We danken de Bilzerse Milieuraad
(ALEBI) voor zijn financiële steun om deze operatie mee mogelijk te maken.

***

Nieuw bosje voor Kleine-Spouwen
Een jaar geleden konden we een perceeltje grond kopen in Kleine Spouwen
(kort bij het St.-Amanduscentrum). Het gaat om een klein perceeltje dat aansluit bij een ander stukje Natuurpunt-eigendom en dicht bij het vogelbosje dat
we in 1981 mochten aanleggen achter het St.-Amanduscentrum. Het maakt
dus deel uit van één van die kleine landschapskernen - we noemen ze wel
eens de ‘Natuurpunten’ van onze dorpen - waarbinnen we stap voor stap werk
maken van meer landschapskwaliteit. In december werd dit perceeltje van 8
are bebost volgens de regels van de kunst. Op termijn kan ook dit bosje een

ideaal speeloord zijn voor kinderen. In een bosarme regio als Zuid Limburg
is ieder klein beetje extra bos betekenisvol.

***

Kleine-Spouwenaar niet schrikken
Bij de herinrichting van het dorpsplein Kleine Spouwen heeft Natuurpunt
zich geëngageerd om de beplanting rondom de kerk zelf aan te leggen en
zelf te beheren. Het doel van de beplanting en het beheer is het bekomen
van een dichte groene gordel van inheemse struiken en op termijn een paar
mooie doorgroeiende bomen die kunnen geknot worden. Eindbeeld: een
kerk die in een natuurlijk aandoende groene omgeving staat maar toch nog
in beeld blijft. Om dit doel te bereiken moet het overgrote deel van de beplanting rond de kerk af en toe worden teruggezet (afgezaagd) tot bijna aan
de grond. Dat is nu precies wat de vrijwilligers van Natuurpunt op zaterdag
17 januari zullen doen. Die stobben zullen binnen de kortste keren weer
nieuwe twijgen gooien en zo ontstaat er opnieuw een mooi aaneengesloten
struikenmassa. Enkele bomen zullen de kans krijgen om uit te groeien en
later op hoogte worden geknot. Dat is ook het beeld dat de kerkheuvel van
Kleine Spouwen van oudsher had. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw,
bij de aanleg van de St.-Aldegondisstraat, werd die streekeigen begroeiing
volledig op de schop genomen.
Dus niet schrikken als je bij een bezoek aan het kerkhof of een wandelingetje in het dorp vaststelt dat een groot deel van de beplanting op de kerkheuvel drastisch is ingekort. Dat zal de komende zomer wel weer zorgen voor
verdichting van de begroeiing. Deze ingreep maakt deel uit van een doordachte vorm van landschapsbeheer.
***

Grote-Spouwenaar niet schrikken
In Grote Spouwen staan eveneens beheerwerken op stapel in de omgeving
van het Weerterbosje. Het gaat om een van de mooiste plekjes langs het
Kalverpad. Dit jonge bos werd in 1998 aangelegd door Natuurpunt Spouwen
in nauwe samenwerking met de stad Bilzen. De stad staat in voor het onderhoud. Ook hier worden in opdracht van de stad momenteel bomen en struiken teruggezet door een ploeg landschapswerkers. Het ziet er altijd nogal
drastisch uit, maar weet dat het ook hier gaat om een ingreep in het kader
van een doordacht beheer, een beheer dat gericht is op hogere natuurwaarden in de bosrand en niet op vernieling of verwijderen van bomen en struiken. Het terugzetten van het struikgewas in de rand van het bos zal zorgen voor verjonging en verdichting van de boszoom.
Gevariëerde bosranden zijn voor vlinders en een aantal vogelsoorten zeer
interessant en belangrijk als leefgebied.
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

