
Spouwen/Amelsdorp 
Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Okt. 2015, 27ste jaargang, nr. 106, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen 

 

 
 

Nieuwe oogst van Sap en Sjroep van Spaân staat voor 
u klaar!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bloesem wordt fruit, fruit wordt sap, sap wordt stroop en van dit alles 

wordt men gelukkig  
appelsap en stroop uit Spouwen  

geplukt en met zorg gekozen  
door de vrouwen en mannen van Natuurpunt  

 

deze biologische Grand Cru wordt  
u te koop aangeboden op  

Zaterdag 28 november van 10 u tot 13 u  
Wij verwachten u bij het St-Amanduscentrum in Kleine Spouwen 

Natuur bij Munsterbos mag nu ook natuur blijven 
 
Al meerdere jaren was er de dreiging dat een groot stuk bos langs 
het Albertkanaal en grenzend aan het Munsterbos zou moeten ver-
dwijnen voor een industrieterrein. Deze strook van 1,2km lang en 
200 meter diep staat op het gewestplan ingekleurd als reserve-
industrieterrein. Aangezien Vlaanderen op vele plaatsen langs het 
kanaal industrieterreinen wilde uitbouwen als een soort langgerekte 
binnenhaven van Antwerpen tot Lanaken, was ook dit fraai en rijk 
stukje bestaande natuur mogelijks gedoemd om onder het beton te 
verdwijnen.  

 

Jaren hebben we met een groep mensen en sommigen van onze po-
litici geijverd om dit niet te laten gebeuren. Het was de afgelopen 
jaren een zaak van de juiste mensen te overtuigen. En dat deden 
we met zeer steekhoudende argumenten. Maar toch liet de beslis-
sing lang op zich wachten. Er was twijfel en discussie uiteindelijk tot 
binnen de Vlaamse regering. Debat en onzekerheid tot het laatste 
moment.  

 

Op 17 juli, een prachtige zomeravond kregen we dan toch het be-
richt dat de regering net beslist had om het gebied niet te ontwikke-
len als industrieterrein en meteen ook de logische stap te zetten om 
het terrein op het gewestplan als Natuurgebied in te kleuren. Dat 
laatste is een broodnodige garantie voor het behoud op langere ter-
mijn. Hiermee valt een grote bedreiging weg voor de natuurwaarden 
in en rond het prachtige Munsterbos. Een opsteker voor velen. 

 

Zo blijkt weer dat in sommige dossiers sterke en onderbouwde ar-

gumenten het uiteindelijk toch kunnen halen. 

* * * 

Citaat:  

“De natuur heeft blijkbaar minder rechten dan een bedrijf 
dat eerder gemaakte beloftes breekt.” 
 
Hendrik Schaukens, docent internationaal milieurecht Universiteit 
Gent, over de zaak Essers in “De Morgen”. 



 

Plantactie 
 

 

Een plant van hier in je tuin!  
 

Oktober is de maand waarin je weer ‘plantgoed’ kan bestellen. 
Dit plantgoed is een samenstelling van streekeigen struiken, zoals; 
kardinaalsmuts, haagbeuk, kornoelje, meidoorn, sleedoorn, Gelder-
se roos, hazelnoot, enz. Op het bestelformulier (zie bijlage van dit 
krantje) vindt u de volledige lijst. (online bestellen kan ook). 
Je kan er zelfs een houtkant of haag mee aanplanten. 
Voordelen van dit soort hagen en houtkanten: 
-  onmisbaar toevluchtsoord voor veel vogels, egels, enz. 
- herstel van een typisch Haspengouws landschapselement 
- het levert je vruchten op zoals sleedoornpruimpjes (die je kan 
verwerken 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 
20 cm ingekort, waarna de struiken opnieuw stevig zullen groeien.  

 
Je merkt dat het de moeite loont 
om er eens over na te denken.  
 
Bestellen van planten (met 
behulp van bijgevoegd bestel-

formulier) kan tot 8 novem-
ber!! 

 
Afhalen van de bestelde planten: 
zaterdag 28 november van 10u 
tot 12u, achterzijde van Zaal St.-
Amandus,  
St.-Aldegondisstraat, nr. 5 te 
Kleine Spouwen (vlak bij de 
kerk). 
 

Herstwandeling  
Zondag 25 oktober 

Sippenaken, Geulvallei 

 

Maak kennis met het typische Zuid-Limburgse landschap! 
We ontdekken het schitterende heuvelachtige Zuid-Limburgse landschap. 
Onderweg wandelen we langs bronnen en beekjes, door weilanden, eiken- en 
beukenbossen, appel- en perenhoogstamboomgaarden en over holle wegen. 
Je ziet overal in het Geuldal scheerhagen en graften (hoge grachten).  

 

Het meanderende, kronke-
lende water van de Geul 
zorgt voor steile buiten-
bochten, en kwelwater 
voedt de natte hooilanden. 
Langs dit snelstromende 
water kan je met wat geluk 
de ijsvogel, de water-
spreeuw en de grote gele 
kwikstaart bewonderen. 
 

Het bekendste gebouw in het Geuldal is waarschijnlijk de Volmolen bij Epen, 
gerund door enthousiaste vrijwilligers! 
 

Afspraak om 13.30u op het plein in Kleine-Spouwen.  

Vertrek wandeling om 14.30u aan de kerk te Sippenaken.  

Zoals gebruikelijk 

voorzien we koffie, 

vlaai en Sap van 

Spaân,  

ergens onderweg ! 

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


