25 km berm opgeruimd!
Op zaterdag 10 maart namen vrijwilligers van Natuurpunt deel aan de opruimactie van Limburg.net. We raapten zwerfvuil langs bermen en wegen
in Spouwen en Waltwilder. Met deze inspanning ontdeden we 25 km wegberm van allerhande zwerfvuil zoals blikjes, plastics, en hier en daar soms
ook grotere voorwerpen.
***
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Welkom op onze Lentewandeling
Molenbeemden en Kalverpad Grote Spouwen
Zondag 29 april 2012
Ook in eigen dorp is de lente zeer genietbaar. De Molenbeemden en het
Kalverpad hebben veel te bieden. Mooie vergezichten en besloten natuurhoekjes wisselen elkaar af. Bovendien is het volop broedseizoen en wie
weet genieten we nog van late bloesems.
Roland Vanherle, onze secretaris is, die dag de natuurgids van dienst! Hij
trakteert ons op een mooie tocht.
Afstand: circa 8 km
Samenkomst: dorpsplein Grote Spouwen tegenover “Zaal Onder Ons”
13.30 u
Schoeisel: Wandelschoenen
Iedereen is van harte welkom
Onderweg koffie en vlaai aan een mobiele post.

Je kan ons ook lezen op onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be
of de cultuur site van Bilzen:
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.

Eerste Natuurpuntcafé
Beste dorpsgenoot,
Je kent Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp vast wel, je hebt minstens al
iets over ons gehoord of je leest zoals nu wel eens “Het Krantje”.
We hebben, al zeggen we het zelf, in de loop der jaren wel een en ander
gerealiseerd dat gezien mag worden. Als je in onze dorpen gaat wandelen langs ons Kalver-of Geitenpad dan passeer je nog wel eens een mooi
of verrassend groen en besloten hoekje. Deze bijzondere natuurhoekjes
zijn geen toeval, maar zijn nu precies de plekken waar de vrijwilligers
van Natuurpunt, dus sommige van je dorpsgenoten, al jaar en dag zorg
voor dragen. Zonder hen waren een aantal van deze fraaie hoekjes er
niet geweest of gewoon verdwenen.
Denk aan de bijzonder mooie omgeving van het Weerterbos in Grote
Spouwen, een aantal boomgaarden en kleine bosjes in de omgeving van
het Apostelhuis, houtkanten en hagen in het veld tussen Spouwen en
Rosmeer, enkele poelen, heropende voetwegen én verschillende hoogstamboomgaarden die nu in volle bloei staan, … . Die boomgaarden leveren ons bovendien “Sjroep en sap van Spaân”.
Om dit alles in stand te houden of nog verder uit te bouwen zijn we met
een aantal vrijwilligers regelmatig aan de slag ergens te velde. Meestal
gebeurt dat in stilte en nogal onopgemerkt. Het feit dat weinigen van
onze dorpsgenoten precies weten waar we het verschil maken, baart wel
een beetje zorgen. Want wie zal straks de zorg voor een aantal natuurhoekjes van ons overnemen? Het is tijd dat we meer mensen nader kennis laten maken met ons werk en nieuwe mensen aantrekken. Iedereen
is welkom, jong of al iets ouder, nog actief of gepensioneerd. Overigens

is het helemaal niet nodig om een groot natuurkenner te zijn om van je
dorp of je streek te houden en je in te zetten voor je eigen omgeving en
die van je kinderen.
Eén ding is zeker! Natuurpunt biedt iedereen de mogelijkheid om iets ten
goede te veranderen in zijn eigen buurt, zijn eigen dorp.
Tijdens ons eerste Natuurpuntcafé maakt u op een aangename en vrijblijvende manier kennis met de mooiste hoekjes van uw dorp. We sluiten
af met een traktatie en een gezellige babbel in het CC St-Amandus. Als
je geboeid raakt door wat wij doen of je wil jezelf een beetje inzetten
voor een dorp met ook in de toekomst nog aangename plekjes, dan stellen we dat zeer op prijs! Hoe meer zielen hoe meer vreugde!
Wanneer? Donderdag 26 april, 19.00 u
Waar? Verzamelen aan St-Amanduscentrum Kleine Spouwen
Programma:
19.00u – 21.00 u bezoek aan de mooiste natuurplekjes
21.00 u - 21.30 u bij een drankje krijgt u een korte fotoreportage
van Natuurpuntvrijwilligers in actie
21.30 u. … tijd om van gedachten te wisselen en na te praten.
Van harte welkom!!
Roland Vanherle
Secretaris

Lambert Schoenmaekers
Voorzitter

***

verder opgroeien en worden klaar gemaakt voor de markten. Ik kan het
amper geloven. En dat voor een onnozel “lobeliaatje”, zoveel transportkilometers. Die plantenman treft geen verwijt. Maar is dit duurzame landen tuinbouw? Neen toch! En daar gaan we weer, de klant vraagt dit, en
de commerce moet draaien. Het oude ordewoord is springlevend.
Er is de lamentabele situatie van de natuur in onze landbouwgebieden.
Tekenend voor deze toestand is dat zelfs een minimale vereiste om de
1m zone openbaar domein langs veldwegen met rust te laten, niet wordt
nageleefd. Nog steeds circa de helft van onze boeren lappen er hun laars
aan. Zo komt het dat meer dan de helft van de Bilzerse bermen (circa
8ha) nog steeds wordt mismeesterd.
Helemaal erg wordt het als de Europese commissie een voorstel lanceert
om 7% van de landbouwoppervlakte in te zetten om de achteruitgang
van de natuur in Europa een halt toe te roepen. Dit is geen luxe maar
pure noodzaak. Nog voor het voorstel ter tafel ligt roept de Boerenbond
al dat dit toch zeker niet kan in Vlaanderen ,want wij zijn zo’n bijzondere
regio. Hier moet die ‘vergroening’ anders aldus de voorzitter van de Boerenbond. Kortom, opnieuw is de Boerenbond er als de kippen bij om een
kansrijk voorstel ten gunste van natuur en landschap de nek om te draaien. En zo zaagt men steeds verder aan de tak waar we met zijn allen op
zitten!
Dit Krantje is veel te klein om al de voorbeelden verder op te sommen.
Hier en daar heeft men inderdaad een inspanning gedaan, maar laat ons
een kat een kat noemen. Als de landbouwsector zich aanpast in functie
van duurzaamheid dan is dat bijna altijd onder grote druk van de overheid. Vooral Europa maakt er werk van. De Vlaamse regering daarentegen loopt ondertussen al weer enkele jaren gedwee aan het handje van
de best beschermde beroepsgroep die we kennen in dit land. Uiteindelijk
gaat het om 2% van de hele beroepsbevolking. Niettemin heeft deze historisch goed georganiseerde sector een invloed en een macht die je zou
verwachten van een groep die, zeg maar, 80% van de bevolking zou vertegenwoordigen.
De boerenbond als sponsor en medeauteur van een blad “Duurzaam ondernemen”: huichelarij verheven tot volkscultuur!
Als het niet zo cynisch en bedrieglijk was, zou ik er eens om lachen.
Helaas! Het is “ duurzaam” boerenbedrog. Geslaagd met grootste onderscheiding!
Ik kijk uit naar de dag dat de Vlaamse landbouw grote sprongen maakt
richting duurzame productie. Die dag word ik een vurig supporter!
Lambert Schoenmaekers
Voorzitter

