Lentewandeling
Zondag 30 april:
We verzamelen om 13u30 aan de kerk van Kleine-Spouwen voor onze lentewandeling. Dit keer verkennen we Waltwilder en een stukje Hoelbeek. Beide
dorpen zijn nog authentieke ‘kerndorpen’ omgeven door een groene gordel.

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer

We maken er kennis met kerkwegjes ,en een verrassend afwisselend landschap. Het voorjaar is bij uitstek het seizoen om dit deel van Haspengouw te
bezoeken.
Vertrek om 14 u aan de kerk van Waltwilder, Waltwilderstraat.

Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
April 2017, 29ste jaargang, nr. 112, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

Afstand: ongeveer 8 km.
Stevige schoenen zijn een aanrader.
Tijdens de wandeling voorzien we een korte pauze met koffie en vlaai aan een
democratische prijs.

ONTDEK DE NATUURGIDS IN JEZELF!
Wil je graag groepen begeleiden in een natuurgebied in je buurt? Zoek je
naar een combinatie van inhoudelijke kennis, natuurbeleving en engagement? Dan ben je bij Natuurpunt CVN aan het juiste adres voor de cursus
Natuurgids.
Natuurpunt CVN organiseert samen met o.a. Natuurpunt SpouwenAmelsdorp-Rosmeer een cursus natuurgids.
De activiteiten gaan door op zaterdag van 9u00-12u00. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen activiteiten. De eerste bijeenkomst is op 2 september 2017 en de afronding is op 23 juni 2018. De daguitstappen zijn
voorzien op 2 en 23 juni 2018. De lessen gaan door in Parochiecentrum
Sint-Gillis, Fonteindreef, 3700 Tongeren. Een voorlopig programma vind je
op de website van Natuurpunt CVN. CONTACT: Kijk op
www.cvn.natuurpunt.be of contacteer Natuurpunt CVN.

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…!
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten
Matrassenland ! 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 212-214
Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen, Maastrichterstraat 394
089/50 36 65
011/23 43 84
www.greven.be
info@greven.be

Betonstop een fabel of redder van de open ruimte?
De Vlaamse regering wil de bouwregels in landschappelijk waardevol landbouwgebied drastisch versoepelen. Net nu de eensgezindheid over een betonstop groter is dan ooit, dreigt het platteland verder te verstenen. En
daar zijn landbouwers én het landschap het slachtoffer van.
335.600 ha, of bijna de helft van het Vlaamse landbouwgebied staat op de
gewestplannen aangegeven als landschappelijk waardevol, de laatste meer
weidse landschappen, een welkome afwisseling in het verstedelijkte Vlaanderen. Het is open ruimte die beschermt tegen overstromingen en ruimte
biedt aan landbouw, bewoners, planten en dieren. Het is een onmiskenbare toeristische troef.
Schoonheid, bij wet beschermd
Die landschappelijk waardevolle landbouwgebieden zijn op een aantal
plaatsen zo mooi zelfs, dat de bescherming van de schoonheid van het
landschap bij wet is vastgelegd. Die wet stelt onomwonden: “In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd […] zover
zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.”
Maar schoonheid is een relatief begrip, zo blijkt. De voorbije jaren worden
veel aanvragen vergund en verschijnen overal megastallen, grote loodsen
en serres. Die verminken het landschap.
Als er discussie ontstaat of een nieuwe aanvraag die schoonheid al dan
niet schaadt, dan kiezen rechtbanken doorgaans voor het landschap. Daar
wil de regering nu van af. Ze wil dat de rechter meer toelaat. Het moet, zo
vindt de regering, nog makkelijker worden om te bouwen in landschappelijk waardevol landbouwgebied.
Minder landbouwers, toch meer gebouwen
Elk jaar stoppen in Vlaanderen maar liefst 1000 landbouwers (4 per dag).
Ondanks het feit dat er steeds minder landbouwers zijn, wordt er voortdurend bijgebouwd op het platteland, in gebieden die aangeduid zijn voor de
landbouw.
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Minder landbouwers, maar toch meer bouwprojecten? Hoe valt dat te verklaren?
Bestaande complexen voldoen vaak niet langer aan de eisen van de moderne tijd, ook al zijn ze goed gelegen. Afbraak is duur, waardoor landbouwers eerder kiezen voor nieuwe, ongerepte plekken. Tegelijk zijn bestaande panden in trek bij ondernemingen die geen of nauwelijks uitstaans hebben met landbouw (bouwmaterialen, tuincentra, bandencentrales of groothandelaars). Voor hen is het een goedkoop alternatief voor een perceel op
een lokaal bedrijventerrein.
Uit een doctoraatsonderzoek van Anna Verhoeve blijkt dat niet minder dan
twee derde van de ondernemingen in landbouwgebied geen landbouwbedrijven meer zijn. 85% van deze gebruiksveranderingen zijn onvergund,
een evolutie die zich trouwens steeds opnieuw herhaalt, en dit op grote
schaal. Waar landbouwers stoppen, blijft het oude beton liggen, en waar
nieuwe landbouwers opstaan, wordt vers beton gegoten.
Vlaanderen heeft nood aan een betonstop om de grote uitdagingen van de
klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden om grond te sparen voor
landbouw en natuur. Vooral op het platteland valt er nog veel open ruimte
te redden met zuinig ruimtegebruik.
Boerderijen voor boeren
Goed gelegen agrarische bebouwing die vrijkomt, dient op de eerste
plaats gevrijwaard voor de landbouwsector. Zo hoeft er geen bijkomende
ruimte in landbouwgebied ingenomen te worden.
Enkel en alleen als die voorraad ontoereikend is, of ongeschikt blijkt, kan
worden nagedacht over nieuwe inplantingen. Dat verdient een oefening die
per regio moet gebeuren en niet bedrijf per bedrijf. Op basis van landschapswaarden moet de overheid plekken aanduiden waar nog gebouwd
kan worden, en plekken waar dat niet kan, in plaats van de regels algemeen te versoepelen.
Daarbij rijst de vraag of industriële varkens- of kippenstallen waar de dieren nooit buitenkomen, nog thuishoren in die open ruimte. Zouden ze niet
beter gebouwd worden op bedrijventerreinen? Dat spaart niet alleen het
landschap, het biedt ook veel logistieke (schaal)voordelen.
En wat met locaties die geen toekomst hebben voor landbouw? Charmante
hoeves en historische boerderijen met erfgoedwaarde kunnen perfect een
tweede leven krijgen, voor zover de nieuwe functies in de omgeving passen. Maar heel wat gebouwen (vaak van meer recente oorsprong) hebben
zo’n waarde niet, en zijn eerder een smet op het landschap. Afbraak en
herstel van het landschap zijn dan aan de orde. Dat kan betaald worden

via een fonds voor ruimtelijk herstel, dat gespijsd wordt door de planbaten die verkopers winnen uit omgevormde boerderijen.
Ondanks de aangekondigde betonstop, zien we dat de Vlaamse regering
vandaag voor het omgekeerde kiest. Ze stimuleert niet-landbouwers in
landbouwcomplexen, zonder maatregelen om agrarisch vastgoed voor de
sector te vrijwaren. Ze versoepelt de bouwmogelijkheden in waardevolle
landschappen, in plaats van zelf een doordacht beleid uit te stippelen voor
de toekomst. Koren op de betonmolen.
Een tekst van Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt herwerkt
door Lambert Schoenmaekers.
***

“Natuurpunt-APP”
De lente is in het land en dus is het stilaan tijd om de fiets of de wandelschoenen weer vanonder het stof te halen. Natuurpunt helpt je met deze
app op weg om de mooiste wandel- en fietstochten in de natuur te vinden.
Je stelt zelf de maximum afstand en regio in en de app toont je waar je
terecht kunt. Tijdens de tocht is de app een (offline)routekaart, die je onderweg bovendien nog tips en weetjes geeft.
Voor: Android en iOS
***

“Wat is mijn drijfveer om bij Natuurpunt actief te zijn?”
Ann, vrijwilliger en bestuurslid bij Natuurpunt Spouwen-AmelsdorpRosmeer.
“Het mooie maar ook kwetsbare van de natuur is de drijvende kracht om
me als vrijwilliger in te zetten in ons lokale beheerteam. Met dit werk en
de lokale projecten op het terrein laat je de wereld iets wezenlijks na.
Jong en oud komen maandelijks samen om de handen uit de mouwen te
steken om zo mooie plekjes te onderhouden en herontdekken in onze onmiddellijke omgeving. Het is elke keer een combinatie van gezelligheid en
outdoor fitness, perfect om de stress van de werkweek van me af te werken. Ook mijn drie kinderen laat ik mee proeven. Snoeihout verzamelen
en ondertussen in de poel kikkervisjes spotten of hooien en vlinders achterna rennen.”
Wil jij mee helpen de natuur te beschermen, je lijf te trainen met gelijkgestemde, gezellige zielen! Neem gerust contact of kom een zaterdagvoormiddag kijken. Nieuwsgierige groene kinderen mogen steeds meekomen.
Meer info: 0474 305902
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

