
 

‘Het Krantje’, nu 25 jaar  

 

In januari 2014 deden we een oproep om het eerste krantje dat we ooit 

schreven terug te vinden. Het was het enige exemplaar dat ontbrak in ons 

archief. Het bleef stil, geen reacties. We hadden ons er al bij neergelegd, en 

plots een paar weken geleden krijgt onze ondervoorzitter Ghislain Hardy een 

stapel papier en boeken in zijn handen, afkomstig van zijn ouderhuis in Kleine 

Spouwen. Eerder toevallig ziet hij dat er één ‘Krantje’ tussen zit. Tot zijn ver-

bazing vindt hij uitgerekend het allereerste ‘Krantje’! Het is februari 1989. 

Hier het toenmalige logo en ons eerste artikeltje: 

25 jaar geleden,  en nog brandend actueel.  

IK HOU VAN • • •  

 
“Ik hou van de natuur” sprak de ene.  

“Dat is, het pure”, en hij toonde mij zijn tuin. 

Glad geschoren gazon, strak gestructureerde per-

ken, vierkant gesnoeide hagen. “Het vraagt in-

spanning,” ging hij voort” en het ongedierte zo-

als mieren, mollen, slakken, kan het je lastig 

maken. Gelukkig heb ik goede producten om ze te 

vernietigen. De vogels moet ik ook al zien weg 

te houden, want zij plunderen mijn borders en 

pikken het zaaizaad weg”. Maar zoals hij er nu 

bij ligt, mag mijn tuin best gezien worden! Een 

fraai en ordelijk stukje natuur. 

 

“Ik hou van dieren”, zei de andere. “Dat is een 

echte passie. Op mijn jachtterrein voeder ik ‘s 

winters de reeën bij. Ik kweek zelfs (en de he-

mel weet hoeveel geld mij dat kost) everzwijnen 

om mijn bossen te bevolken.  

Zomerwandeling 
Maasbempder Greend, Maasmechelen 

Zondag 27 juli 2014 
Een wandeling in een bijzonder natuurgebied van Natuurpunt Maasmechelen.  

Aan de binnenzijde van een oude afgesloten Maasarm is door ontgrinding een 

grote waterplas ontstaan. Eens je in het gebied bent kan je je nauwelijks voor-

stellen dat dit rijke natuurgebied amper 20 jaar geleden nog een grindgroeve 

was waar graafmachines en transportbanden de hele dag door ratelden.  

Bij hoge waterstanden stroomt er Maaswater doorheen dit zeer gevarieerde 

terrein. De bever is hier thuis net als tal van watervogels. Er komen typische 

kruiden voor zoals kleine kaardebol, poelruit, en wilde marjolein. Het ziet er ruig 

uit met een grillig microreliëf. Het graasgedrag van Galloway-runderen en Konik-

paarden zorgt er voor een gevarieerde en rijke natuur. 

Iedereen welkom! 
 

Pracktisch:  

Samenkomst en vertrek: 13.30 u Dorpsplein Kleine-Spouwen 

Start Wandeling: 14 u 

Aanrader: stevige wandelschoenen 

Onderweg koffie en vlaai!  

* * * 
 

Wat bloeit daar? 

 

Plantengroei in de “De Molenbeemden” te Weert, wordt van nabij 

gevolgd 

 

Om de natuur te beschermen riep Europa in het begin van de jaren ’90 
het Natura 2000-netwerk en LIFE in het leven. Via LIFE, het vroegere Life-
natuurfonds, trekt Europa financiële middelen uit om de ontwikkeling van 
verschillende Natura 2000-gebieden te ondersteunen. Het geld gaat naar 
projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor het Europese natuurbe-
leid. “De Molenbeemden” te Grote-Spouwen maken deel uit van het Life-
project “Vochtig Haspengouw”. 

 

Sinds dit jaar draagt Europa ons op om de flora in dit gebied te monitoren 

(m.a.w. in kaart te brengen en op te volgen). Vooral in die percelen die 

onlangs werden gerooid in functie van de ontwikkeling en herstel van 

soortenrijke hooilanden, is floramonitoring een leerrijke en boeiende be-

zigheid!   
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Ik bestudeer dieren, hun gewoontes en hun manier 

van doen. Soms sta ik echt verbaasd over hun 

slimheid. Bijna al mijn tijd en geld steek ik 

daarin. Maar ik heb dan ook prachtige jachttro-

feeën!. 

 

“Wel” zegt een derde. “Volgens U zijn vogels ook 

dieren? Maar ik zeg U, ze zijn veel meer dan 

dat! Een vogel, dat is een droom, een gedicht, 

een verrukking. Ik zou eenvoudigweg niet meer 

kunnen leven zonder hen”. En hij toonde mij zijn 

volière. 
 

* * * 
 

   Bilzen, zijn bermen en zijn boeren 
 

 

Op 17 juni haalden de Bilzerse bermen de krant. Het goede nieuws is dat het 
gemeentebestuur niet langer aanvaardt dat bermen langs ruilverkavelingswe-
gen die openbaar domein zijn - dus bermen die er zijn voor het algemeen be-
lang -  worden bewerkt, beplant met landbouwgewassen of kapot gespoten, 
een praktijk waar vele Bilzenaren zich al jaren aan ergeren. Bilzen maait deze 
één-meter strook nu voluit, ook als er gewassen op staan. Dat is trouwens en-
kele jaren geleden ook al geprobeerd en bracht geen kentering teweeg.  Van-
daar onze vraag of deze houding van de stad voldoende kordaat is? 
 

Meten is weten!  

 

Bilzen ging niet over één nacht ijs. De bermen langs 620 landbouwpercelen 
werden in beeld gebracht. Maar liefst 523 van de 620 bermen (85%) worden 
‘mismeesterd’ door de aangrenzende grondgebruiker. Het wordt nog stuitender 
als nu ook vast staat dat 10%  van die bermen gewoon kapot gespoten zijn. 
Ondertussen maken boerenorganisaties zich druk over het imago van hun sec-
tor en zetten ze al jaren campagnes op, niet zelden met gemeenschapsgeld, 
om het imago van de landbouw te verbeteren. 
Begin in het veld, en dat letterlijk! Daar bouw je je geloofwaardigheid en je 

imago. Maak in je eigen rangen komaf met deze praktijk die niet alleen slecht 

is voor het imago van de landbouw maar ook het landschap en de beperkte 

natuur in landbouwgebied schaadt. De klassieke smoes van boeren is dat de 

gemeente haar bermen niet goed onderhoudt. Spijt me, maar dat is allerminst 

het geval: bij het maaibeleid worden alleen andere keuzes gemaakt dan som-

mige boeren zouden willen, en zelfs als het zo zou zijn, geeft dat niemand het 

recht om die berm dan maar te vernielen.  

Je gaat toch ook de tuin van je buurman niet volplanten met prei als je vindt 

dat er in zijn gazon planten staan die je in je eigen gazon wil weren.  De huidi-

ge praktijk bewijst overigens dat voor een aantal landbouwers alleen een dode 

berm een goed onderhouden berm is. 

 

 
 
 
 

Zachte heelmeesters…  
 

Het huidige gemeentebestuur vermijdt, net als de vorige coalities overigens,  

een meer kordate aanpak zoals het uitschrijven van boetes. Vanwaar die 
misplaatste schroom? Zijn sommige van onze verkozenen bang om iemand 
tegen de haren in te strijken, bang de ‘stem’ van enkele kiezers te riskeren? 
En is de ene stem dan meer waard dan de andere? Want ook al die mensen 
(waaronder ook  boeren met een goede praktijk) die zich ergeren aan het 
‘geploeg’ tot tegen het beton, hebben een stem! 
De stad Sint-Truiden loste dit probleem wel op met een rechtlijnige aanpak 

en schreef stevige boetes uit. Ja, dat werkt! Zeer benieuwd of dit nogal brave 

signaal van ons gemeentebestuur voor een kentering zorgt, zodat bermen 

weer kansen krijgen, net als alle soorten die er een plekje in kunnen vinden.  

Wordt vervolgd. 

* * * 

Nu al noteren 

 

18 oktober workshop ‘taarten bakken met hoogstamfruit’ 

 

Wat doe jij met het fruit van je hoogstamboomgaard? Bak eens een lek-
kere taart! Tijdens de workshop ‘taarten bakken met hoogstamfruit’ leer 
je zelf een taart bakken ‘op grootmoeders wijze’. 
  

Praktisch: 

 

Datum: zaterdagmiddag 18 oktober, van 13.30u tot 16.45u 
Locatie: Zaal Sint-Amandus, Sint-Aldegondisstraat 5, 3740 Kl. Spouwen 
Inschrijven: via www.vormingpluslimburg.be of bellen naar 011/56.01.00 
Kostprijs: 14 euro 

 
* * * 

 

Boomgaarden in het nauw! 

 

Dit jaar sneuvelden in onze omgeving weer een paar hoogstamboomgaarden, 

geheel of gedeeltelijk. Toch is het rooien van  hoogstamfruitbomen vergunnings-

plichtig. Die vergunning werd niet eens aangevraagd! 

 

Democratisch vastgestelde regels doen er blijkbaar niet toe. De bevoegde over-

heid reageert nauwelijks, ontmoedigd als ze zijn door het beleid van de Vlaamse 

regering, die weigert te investeren in controle en handhaving. Zo kan het dat 

cowboys schade blijven berokkenen. Het landschap waarin we leven - en dus de 

volledige gemeenschap -  is het kind van de rekening. 
 

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


