
Spouwen/Amelsdorp 
Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Juni 2015, 27ste jaargang, nr. 105, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen 

 

Citaat “Buikgevoel”  

kerkwegje belanden we bij het Amanduscentrum. Hier is er tijd om rond te 

snuffelen in de rijk gevulde Natuurpunt-materiaalwagen. Jos geeft uitleg 

over onze eigen streekproducten: sap en sjroep van Spaân. We sluiten af 

met een proeverij: een fris glas appelsap van Spaân, een toastje met Sj-

roep uit eigen dorp en als toetje vers geplukte kersen uit één van de Na-

tuurpunt boomgaarden. Blij verrast door deze afsluiter en met de grote 

vakantie in het vooruitzicht trokken de kinderen voldaan terug naar 

school. 

 

Met dank aan Jos Vandebroek, Ghislain en Johnny Hardy. 

 

Bik Lathouwers 
 

Zomerwandeling  
Zondag 26 juli 

Vrijhern, haspengouw op zijn mooist! 
 

Onze wandeling vangt aan bij de kluis van Vrijhern, een idyllisch plekje in de 

schaduw. We trekken door een zeer afwisselend landschap met holle wegen, uit 

de kluiten gegroeide houtkanten, hooilanden en bos. We genieten van mooie pano-

norama’s in de omgeving van het 

Wijngaardbos.   

 

Praktisch: 

Samenkomst Kerkplein Grote 

Spouwen 

Vertrek wandeling 14 u  

Afstand 8 km 

Onderweg koffie , vlaai en appel-

sap 

Aanrader: stevige wandelschoenen 

Iedereen  van harte welkom!!! 

“Wat we nodig hebben, is een begrip en een buikgevoel dat de na-

tuur een onderdeel is van onze erfenis. Dit is de enige planeet die 

we hebben en we moeten haar beschermen. Mensen voelen dat, 

diep en instinctief, het is immers (de natuur) waar je heengaat in 

momenten van vreugde én in momenten van verdriet." 
Sir David Attenborough in een interview afgenomen door President Obama 

 

Begaan met natuur dichtbij huis ? Word lid van  
Natuurpunt!  

 

Je lidmaatschap vergroot de mogelijkheden van Natuurpunt om sterker 

op te komen voor natuur en landschap in je eigen buurt. En wie ons een 

beetje volgt, weet dat we daar ook echt werk van maken. Voldoende re-

den om snel lid te worden. Dat kan door 27 euro te storten op BE17 2300 

0442 3321 met vermelding ‘lidgeld kern Spouwen’. U krijgt er een mooi  

ledenblad en nog veel meer voor terug. 

Vanop de Klimaatconferentie in de VN... 

Misschien merken de mensen 
het als ik een selfie tweet 



 

Waterkwaliteit minder slecht maar geen enkele beek of 
rivier in Vlaanderen voldoet 

 

Op 12 juli werd op meerdere plaatsen opnieuw in het water gesprongen. 

Een actie om aandacht te vragen voor propere rivieren en beken. Die zo-

genaamde BIG JUMP is een goed moment om naar de waterkwaliteit in 

Vlaanderen te kijken. Er is nog erg veel werk aan de winkel - want ner-

gens halen we de Europese doelstellingen voor waterkwaliteit en die nor-

men zijn echt niet buitensporig. We zijn daarmee de slechtste in de Euro-

pese klas. 

Fosfaat is het grootste knelpunt, en daar zijn vooral landbouw 

(meststoffen) (43%), huishoudens (o. a. wasproducten) (41%) en in min-

dere mate industrie (15%) verantwoordelijk voor. 

De afgelopen jaren verbeterde de toestand in ongeveer één derde van de 

waterlopen. In 63% was er echter geen verbetering te zien (!) en in 5% 

van de gevallen gaat de kwaliteit er zelfs op achteruit. 

Hoog tijd dus om een tand bij te steken! 

 

* * * 

De kracht van duizend tuinen 

 

In het ledenblad van Natuurpunt verscheen er een inspirerend artikel van 

Joeri Cortens, bekend van beestige tv-programma’s als ‘Wild van Dieren’.  

Hij vertelt hoe we met al onze tuintjes samen kunnen bijdragen tot een 

fijnere omgeving en dat met minder werk. Omdat niet iedere Spouwenaar 

lid is van Natuurpunt en het grote ledenblad niet ontvangt, brengen we 

hier een uittreksel uit dat bewuste artikel. 

De oppervlakte van alle Vlaamse tuinen bedraagt 8% van Vlaanderen, bij-

na 3 keer meer dan alle natuurgebieden samen. In tuinen liggen daarom 

ook grote kansen voor de natuur, vooral in regio’s waar weinig natuur is. 

Gewezen hitmachine Sam Gooris zong er in de jaren 90 al over: elke za-

terdag het gras afrijden kan een ware kwelling zijn. Veel mensen zouden 

gerust wat luier mogen zijn als het op  tuinieren aankomt. Het is zowat de 

laatste plek waar je geen doelen moet halen en waar je eens echt aan je-

zelf mag denken. Je moet je de vraag stellen: waarvoor dient mijn tuin 

eigenlijk? Als het is om te genieten of om de kinderen zich te laten amuse-

ren, dan moet je ervoor zorgen dat je dat ook doet en je niet onnodig er-

gert aan dat ene madeliefje in je biljartlaken. 

Met 7 eenvoudige ingrepen kan je van elke tuin, hoe klein ook, een para-

dijsje maken: 

• Maak een (mini)vijver 

• Plant minstens 1 boom, inheemse struik of klimplant 

 

• Laat bladeren liggen 

• Creatief met tuinafval 

• Geef een thuis aan wilde diertjes 

• Kies voor een natuurlijke omheining 

• Plant minstens 15 soorten insectenvriendelijke planten 
 

Meer info: www.Wonderlijkwild.be. Bekijk het prachtige filmpje van de 
“Groene Gorilla”. 

* * * 

Een gezellige zomeravond in en voor natuur, iets voor u?  

Wat je geeft, krijg je ruimschoots terug! 

 

Wie een steentje wil bijdragen - aan de zorg voor zijn eigen woonomge-

ving, het dorp waar in je woont - is van harte welkom tijdens onze Zo-

merse-doe-avonden. Iedere woensdag avond trekken we erop uit om 

broodnodige kleinere of wat grotere werkjes uit te voeren. Het gaat om 

maaien rond één van onze poelen of tussen de jonge boompjes van een 

bosje dat we onlangs konden aanplanten, onderhoud van hoogstam-

boomgaarden, of een stukje van het Geitenpad of Kalverpad, herstellen 

van weideafsluitingen, enz. Werken in een fijne en gemoedelijke sfeer! 

We eindigen meestal met een gezellige drink ergens op een mooi plekje. 

Zin om deel te nemen? Vervoeg ons op een van de woensdagavonden in 

juli en augustus. Je hoeft niets mee te brengen.  Gewoon even bellen met 

0474/305902 of 0477/278639 om te vernemen waar we die woensdag 

aan het werk gaan. Niet twijfelen! 

 

* * * 
 

Schoolkinderen Kleine Spouwen op  bezoek 

 

Op vraag van de juffen hadden collega Jos Vandebroek en ondergeteken-

de op vrijdag 26 juni afspraak met 65 kinderen en 3 juffen. Na een korte 

kennismaking namen we dit bijzondere gezelschap mee op het Geiten-

pad, dat bijna 30 jaar geleden door onze vereniging werd gerealiseerd. 

Via “Bergerwegske” werd spelenderwijs kennis gemaakt met meerdere 

soorten bomen. Wat meer aandacht ging er naar het jonge bosje dat we 

in het najaar hebben aangeplant niet ver van het Amanduscentrum. Met 

de belofte dat de leerlingen van de laatste 3 leerjaren ons een halve dag 

komen helpen bij het onderhoud van dit bosje trekken we verder langs 

“het poeltje”, tevens bron van de Wilderbeek. Via ’t Menneke van Spaân  

en wat uitleg bij de vierkantshoeve Boelhof, Sisses Strjetje en een  

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be   


