“Hierdoor. worden geschikte leefplaatsen gecreëerd voor vlindersoorten zoals het oranjetipje, en voor de zeggekorfslak, een zeer zeldzame en beschermde slakkensoort. In de toekomst zal iedereen kunnen meegenieten
van dit herstelde bloemrijke grasland.”
De werken passen in het Europese natuurherstelproject “LIFE Vochtig Haspengouw”. Om de natuur in de Molenbeemden zodanig te beheren dat
meer soorten wilde planten en dieren er kansen krijgen ontvangt Natuurpunt van 2012 tot 2018 Europese subsidies via het Milieufonds LIFE+.

Herfstwandeling
De bronnenwandeling in deVoerstreek
Zondag 27 okt.2013
De Bronnenwandeling in de Voerstreek is verkozen tot de ‘Mooiste Wandelroute
van Vlaanderen Vakantieland 2012’.
Een wandeling met verrassende vergezichten, authentieke vakwerkhuisjes, een
commanderie, en gastvrije Voerenaars.
Het vertrekpunt van deze afwisselende wandeling ligt aan cultuurcentrum ‘Het
Veltmanshuis’ in Sint-Martens-Voeren. De wandelroute voert de wandelaar door
bosrijke stukken en over heuvels met idyllische uitzichten. Zoals de naam doet
vermoeden, passeer je onderweg talrijke bronnen, ook die van de Voer, landmarks
zoals de vakwerkhuisjes in Veurs, het spoorwegviaduct in Sint-Martens-Voeren
en de Commanderie in Sint-Pieters-Voeren kleuren dit landschap. Het genoemde
kasteel (commanderie) is één van de twaalf filialen van de landcommandeurs van
Alden Biesen hier bij ons. Een heerlijke wandeling met vergezichten over idyllische heuvels, beekvalleien en pittoreske Voerdorpjes.
Praktisch:
op zondag 27 oktober 2013 om 13u00 verzamelen we aan de kerk te KleineSpouwen
Startpunt: om 13u45 uur op de parking van het Cultuurcentrum
‘Het Veltmanshuis’, Kwinten 3, 3790 Sint-Martens-Voeren (Voeren).
Aanrader: stevige waterdichte wandelschoenen

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be
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Ook Lindebomen Keistraat gekapt: toch een brug te ver!
Natuurpunt Spouwen Amelsdorp stelt vast dat in de Keistraat in Kleine
Spouwen alle laanbomen gekapt werden door de gemeentelijke groendienst. De reden daarvoor is dat de boomsoorten die daar stonden destijds niet goed gekozen waren omdat ze te groot zouden worden of teveel onderhoud vergen. Dat beleid werd reeds gedurende vorige legislatuur ingezet. We kunnen ons daar slechts ten dele in vinden. Dat men de
paardekastanjes kapt is nog te verkopen. Dat is inderdaad een boomsoort die minder geschikt is als laanboom en bovendien de voorbije jaren
veel last heeft van een hardnekkige ziekte en daardoor zijn blad ook
vroegtijdig verliest. Dat men daarnaast ook alle lindebomen heeft gekapt
is voor ons een brug te ver.
In een tijd dat er steevast alarm wordt geslagen over de bijensterfte is
het heel bevreemdend dat een openbaar bestuur een reeks relatief jonge
en ondertussen ook zeer dure lindebomen, een belangrijke voedselbron
voor bijen, zomaar kapt om werk en kosten te besparen. Of omdat individuele burgers, hoe gek ook, geen raad weten met een vallend blad.
Als deze vorm van vervreemding de norm wordt, dan is een kwaliteitsvol
groenbeleid ver weg. Het openbaar groen is van groot belang voor de
aantrekkelijkheid van onze woonomgeving, zeker in een streek waar het
landschap rondom de dorpen al grotendeels werd uitgekleed. We leven
zonder meer in boom-arme straten en dorpen. In een stad als Maastricht
zijn hele wijken, straten en lanen voorzien van grote doorgroeiende lindebomen. Als je tijdens de bloei van de linde door bepaalde stadsdelen
wandelt, kan je de heerlijke zoete lindegeur ruiken.
Natuurpunt Spouwen - Amelsdorp roept op om de groendienst te

versterken of zodanig te organiseren dat het openbaar groen in Bilzen net
zoveel aandacht en zorg krijgt als de grote zorg die wordt besteed aan
het vele beton en asfalt van straten, stoepen en pleinen. Dan wordt Bilzen echt een stad om ‘sjeloes op te zin’. Verder rekenen we er op dat de
(her)aanplant van zogenaamde minder onderhoudsgevoelige laanbomen
in enkele straten van Kleine-Spouwen snel en consequent wordt uitgevoerd.
Lambert Schoenmaekers.

***

Sjroep en sap van ‘Spaan’, de nieuwe oogst!
Onze hoogstam fruitbomen hebben dit jaar een massa peren opgeleverd.
Tijdens het laatste weekend van september hebben we, geholpen door de
kleutertjes van Kleine-Spouwen, maar liefst 3 ton peren verzameld. Aangevuld met zo’n 800 kg appelen zorgde dit voor een mooie voorraad
‘sjroep’. Op onze website kan u zien wat er allemaal moet gebeuren vooraleer de ‘sjroep’ in het potje zit.

Jaarlijkse bomen en struikenverkoop!
Natuurpunt wil de achteruitgang van onze fauna en flora stoppen. Vele vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zoveel mogelijk soorten.
Maar met natuurgebieden alleen kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit niet stoppen. We hebben ook uw hulp nodig.
Indien alle tuinen natuurvriendelijk ingericht zouden worden, vormen ze
samen het grootste natuurgebied in Vlaanderen. Eigenaars van een grote
of kleine tuin kunnen zo meehelpen om de biodiversiteit vooruit te helpen
en hun eigen woonomgeving verrijken. In onze eigen tuin helpen we zo de
natuur en onszelf. Vul als de bliksem de bestellijst in via
www.natuurpuntlimburg.be en bereid je tuin alvast voor op veel extra
leven.
Natuurpunt kiest voor planten van hier. Dat plantgoed is gegarandeerd afkomstig van zaad van inheemse planten uit eigen streek. De planten zijn
milieuvriendelijk gekweekt en hebben dat genetisch materiaal dat belangrijk is voor de klimaatomstandigheden van hier.

Begin oktober was het de beurt aan de appels om geplukt te worden. Het
resultaat - puur appelsap van eigen bodem - is ook dit jaar weer erg lekker
van smaak.

Bestellen voor 28 oktober 2013!

Als natuurvereniging willen we benadrukken dat ons appelsap en onze

Meer info: 0474 305902

sjroep niet alleen lekkere natuurproducten zijn, maar ook nog eens lokaal
geproduceerd zijn. Het appelsap wordt volledig in eigen gemeente geperst
met de sapmobiel. De transportketen voor de productie van de sjroep is
iets langer, omdat onze stroopstoker ‘Nyssen’ in Aubel gevestigd is.
In vergelijking met gelijkaardige producten in uw vertrouwde winkel, is dit
zonder meer de kortste keten die er bestaat. Alweer een niet te verwaarlozen kleine bijdrage aan het verkleinen van onze ‘ecologische voetafdruk’.
Hoe kan ik aan al dit lekkers geraken?
Naar goede gewoonte gaan we ook dit najaar en winter weer op pad en
komen we met onze producten bij u langs tijdens onze ‘sjroepronde’.
Ieder jaar vliegt onze voorraad de deur uit. Het is dus best mogelijk dat we
niet tot aan uw voordeur geraken, omdat we al uitverkocht zijn. We doen
ons best om dit jaar enkele straten te bezoeken waar we vorig jaar niet
geraakt zijn.
Beter nog is zelf langs komen op 19 oktober(10-12u) of 23 november (1012u): Kleine-Spouwen, zaal St-Amandus of bestellen via het invullen van
het contactformulier op onze website:
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be.
***

U mag de planten op 23 november van 10u tot 12u komen afhalen aan het
parochiaal centrum St-Amandus te Kleine Spouwen. Betaling ter plaatse.
***

Natuurpunt heeft onlangs herstelwerken uitgevoerd in het
natuurgebied Molenbeemden te Grote-Spouwen.
Een groep vrijwilligers werkte zich gedurende 8 mooie
zomeravonden uit de naad.
Dit noeste werk werd overdag verder gezet door twee
beroepskrachten van Natuurpunt Vlaanderen. Een
gigantisch tapijt takken afkomstig van de populierenkap werd opgeruimd. Na het
frezen van de stronken kunnen we het maaibeheer opstarten.
“Door deze totaal verruigde
graslanden opnieuw te maaien geven we allerlei waardevolle planten- en diersoorten een nieuwe kans,”
zegt conservator Ghislain Hardy van Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp.

