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Je kan ons ook lezen op onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be  
of de cultuur site van Bilzen: 

Eén vierkante meter nieuwe natuur per inwoner 
 

Een heldere en boeiende uitdaging voor  
het nieuwe gemeentebestuur! 

 

Natuurpunt  wenst  de nieuwe bestuursploeg van Bilzen veel succes toe!  
Laat ons vooral mikken op een verdere ontwikkeling van Bilzen die duur-
zaam is: een evenwichtig beleid waar mens (people), natuur (planet) en 
economie (profit)  beter van worden.   

Het bestuur van Natuurpunt Spouwen-
Amelsdorp  heeft alvast één heel concreet 
voorstel voor de aankomende burgemeester 
en schepenen: “Geef elke inwoner van Bilzen 
1m² nieuwe natuur per jaar.” Dat is een realis-
tische ambitie voor de komende legislatuur.  
Door dit, samen met enkele andere maatrege-
len  uit te voeren, maakt Bilzen kans om op 
het eind van de legislatuur verder op te klim-
men naar de top van natuurvriendelijkste ge-
meenten in  Vlaanderen.  Nu zitten we in de 
middenmoot. Vandaag is slechts  7%  (547 
ha) van de totale oppervlakte van Bilzen na-
tuur.  Op de overige 93% van de Bilzerse bo-
dem zijn wij, mensen, heer en meester. Wij 
kunnen er ons ding doen: wonen, werken, za-
ken doen, boeren, ons verplaatsen, recreëren, 
sporten. Natuur moet er dikwijls het loodje bij 
neerleggen.  Een paar procentjes meer ruimte 

voor natuur kan best zonder onze economische en andere activiteiten in 
het gedrang te brengen.  
Deze vraag naar een kleine bijstelling van deze verhouding van 93 % 

versus 7% is haalbaar en geen enkel goed mens die daar rouwig om zal  

Ledenavond 

Op zaterdag 26 januari 2013 organiseren we samen met Natuurpunt Zuidoost Lim-
burg onze jaarlijkse ledenavond .  

Al onze leden en sympathisanten  worden uitgenodigd in zaal St.-Amandus,  St.-
Aldegondisstraat, nr. 5, Kleine-Spouwen. 
Vanaf 19.00 u verwelkomen we u met een drankje. Om 19u30 krijgt u een fotore-
portage van het voorbije werkjaar. Na een boeiende gastspreker is er vooral tijd 
voor een fijne babbel bij een tas koffie en een stukje vlaai of een lekkere pint.  
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen. 

 

Het bestuur van Naturpunt Spouwen-Amelsdorp 

* * * 

Welkom op onze Herfstwandeling 
 

 

Zondag 18 november 2012 
 

Door de gevallen bladeren stappen op en rond de Beukenberg in Tongeren.  

We maken er kennis met een schitterend stukje natuur en de sporen van  eeu-

wenoude  geschiedenis.   
 

We verzamelen om 13u30 op het kerkplein van Kleine-Spouwen. 

Start wandeling aan Mulkerweg 16, 3700 Tongeren om 14 u. (naast het kerkje  

van Mulken) 

Einde omstreeks 17 u. 
 

Korte pauze met koffie en vlaai. 

Stevige stapschoenen zijn een aanrader. 

Leden natuurpunt: gratis. 

Niet-leden NP:  €1 per deelnemer of €2 per gezin  

Iedereen welkom ! 



Snoeiles 

 

Op zaterdag  8 december organiseren we voor iedere geïnteresseerde een 
snoeiles hoogstamfruitbomen. Onder  deskundige begeleiding van enkele 
medewerkers  van het Regionaal Landschap Haspengouw, maakt u kennis 
met het snoeien van fruitbomen.   
 
Geen moeilijke theorie, maar  een bondige uitleg in het veld. 
Een echte aanrader en een unieke kans voor wie fruitbomen heeft aange-
plant. 
We verzamelen om 9u in de Sinckesstraat te Rosmeer.  
Voor meer info bel naar 0474/305902 
 
 

* * * 
 
 

Appelsap en Sjroep van Spãan. 
 
Wanneer u dit leest, is de appel- en perenoogst uit onze hoogstamboom-
gaarden alweer verwerkt tot lekker appelsap en ambachtelijk bereide 
stroop. 
“Sap van Spãan” en onze “sjroep van Spãan” kunnen dus weer besteld 
worden. Velen onder u hebben in de voorbije jaren deze producten van ei-
gen bodem al leren kennen. U kan heel eenvoudig uw bestelling plaatsen 
door een bezoekje te brengen aan onze website: 
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be 

 
In de rubriek ‘winkeltje’ ontdekt u onze pro-
ducten. Het contactformulier invullen en ver-
zenden, daarna verzorgen we uw bestelling. 
Misschien zijn onze heerlijke natuurproducten 

wel een leuk eindejaarsgeschenk?  

2012 Was een bijzonder jaar, goede kwaliteit 

maar jammerlijk een beperkte opbrengst. 

Haasten is de boodschap!  

De opbrengst van de verkoop investeren we 

terug in het landschap waarin we iedere dag 

leven. 

 

zijn, zeker de toekomstige generaties niet.  
Draai het en keer het zoals je wil:  natuurbehoud is uiteindelijk zelfbe-
houd!  
Langs deze weg  danken we ook het huidige en uittredende bestuur voor 
de aangename samenwerking in de afgelopen jaren. 
 

Lambert Schoenmaekers 

* * * 

Zorg voor je eigen ‘natuurpunt’ !  
 
November is de maand waarin je weer ‘plantgoed’ kan bestellen.   
Dit plantgoed is een samenstelling van streekeigen struiken, zoals; kardi-
naalsmuts, haagbeuk, kornoelje, meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, ha-
zelnoot,  enz.  Op het bestelformulier (zie bijlage van dit krantje) vindt u 
de volledige lijst. (online bestellen kan ook). 
 

Je kan er een houtkant of haag mee aanplanten.  
-Hoe ziet er zo’n haag of houtkant na enkele jaren uit?  
-Heb ik er veel werk aan? 
 

Dit zijn waarschijnlijk enkele vragen waar je mee zit. We zijn nu bezig 
met het onderhoud van de houtkanten en de hagen die we zelf hebben 
aangeplant. Misschien het moment om eens een kijkje te nemen in je di-
recte omgeving. (Kleine-Spouwen, Grote-Spouwen en Amelsdorp). 
 

Voordelen van dit soort hagen en houtkanten: 
- herstel van een typisch Haspengouws landschapselement 
- onmisbaar toevluchtsoord voor veel insecten, vogels, egels, enz. 
- het levert je vruchten op zoals sleedoornpruimpjes (die je kan verwer-
ken in een likeurtje) of hazelnoten die je in je zelfgemaakte chocopasta 
kan verwerken. 
- Na 7 à 8 jaar wordt een houtkant afgezet, d.w.z. tot op ongeveer 50 cm 
ingekort, waarna de struiken opnieuw stevig zullen groeien. Dit zorgt 
voor een mooi houtvoorraadje en snoeiafval om een leuke takkenwal te 
bouwen. 
 

Je merkt dat het de moeite loont om er eens over na te denken. Als je  
meer tips en/of antwoorden op je vragen wil, neem dan gerust contact 
met ons op. 
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be 

 
Afhalen van de bestelde planten: zaterdag 24 november, achterkant 
van Zaal St.-Amandus,  St.-Aldegondisstraat, nr. 5 te Kleine Spouwen. 
(vlak bij de kerk). 

* * * 


