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Beste lezer 

Als lezer verwacht u in dit boek een geschiedenis van 20 jaar inzet voor het leefmilieu, de 

natuur en de natuurontwikkeling in de onmiddellijke omgeving van Borgloon. 

Er zullen u dan ook concrete feiten, acties en denkwijzen voorgelegd worden waaruit blijkt 

dat geschiedenis geschreven wordt door bezig te zijn met iets wat in het begin niet altijd 

theoretisch helder kan zijn. 

Bij de start van de milieuvereniging in Borgloon was niet meteen een duidelijke visie op 

papier gezet; er was wel een zeker doel, nl. verbetering van de leefomgeving en vermits de 

leefomgeving in Borgloon heel nauw samenhangt met de natuurlijke omgeving was 

verbetering van de natuur een duidelijke tweede doelstelling. 

Deze doelen konden alleen verwezenlijkt worden met mensen: talrijke bestuursleden, leden, 

bezoekers, wandelaars, natuurwerkers hebben hun steentje in de rivier verlegd. 

Al deze vrijwilligers, en Vlaanderen is sterk in vrijwilligers, die geëngageerd en gemotiveerd 

zich hebben ingezet, verdienen een grote 'dank u'. Zij hebben heel wat resultaten geboekt, zij 

hebben ook momenten van ontgoocheling verbeten en doorgewerkt. Zij hebben ervoor 

gezorgd dat puur amateurswerk uitgroeide tot een professionelere aanpak. 

Door o.a. hun inzet is de aandacht voor milieu en natuur een maatschappelijk probleem 

geworden dat ondertussen ontwikkelde tot een bedrijfseconomische sector en andere sectoren 

heeft versterkt zoals landbouw, toerisme … 

Gedurende zo’n 20 jaar verandert ook het leven; enkele goede vrienden zijn niet meer, andere 

goede vrienden vonden in andere acties een nieuwe uitdaging, heel wat nieuwe goede 

vrienden treden toe tot een vrij groot bestuur dat nog steeds verder wil werken om de 

verspreiding van goede gezonde ideeën waar te maken. 

Aan allen: dank, dank, dank! 

 

 

Luk Robijns 
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1 De geboorte 

Het gelukkige toeval wilde dat er in de beginjaren 80 een paar natuurgidsen verbleven in Borg-

loon, ze wisten het echter niet van mekaar. In 1982 werd er een natuurgidscursus in 

St.-Truiden ingericht en er studeerden enkele “Lonenaars” af: Armand en Mia Celen, Willy 

Vanreusel. Marcel Hendrickx was reeds een gekend gids in het domein Bovy (Heusden-

Zolder). Door deze natuurkenners samen te brengen en hun opdracht als natuurgids indachtig 

(ga, gids en vermenigvuldig uw ideeën) werd gepoogd een milieuvereniging te stichten. 

Aangezien ik geen cursus gevolgd had (nog steeds ontbreekt me de tijd) nam ik dan de 

organisatie in handen. De kerngroep vergrootte ook stilaan door andere natuurgidsen (Rik en 

Marijke Rappé) en belangstellenden (Roger Schreurs) aan te trekken. 

De eerste wandeling in 83 (in de lente!) was een voltreffer. Veel volk, veel aandacht. 

Dus was Leefmilieu Borgloon geboren. Nieuwe wandelingen werden georganiseerd en de 

vuisten die voordien gemaakt werden in de broekzak tegen allerlei milieuschendingen, 

werden op tafel gelegd. Het educatieve via de wandelingen en het actievolle via brieven, 

klachten en acties en het wetenschappelijke via onderzoeken werden de middelen om groene 

ideeën door te drukken. 

De uitnodiging voor de eerste vergadering; het krantenbericht over de eerste wandeling en de 

namen van de eerste belangstellenden vindt u een beetje verder. 
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Verslag 21 maart '83 Leefmilieu 

Inleiding 

Grootschaligheid is bedreiging voor leefmilieu van de mens; alles opnieuw vatbaar 

maken binnen menselijke, natuurlijke grenzen en groeien naar harmonieus ruimtelijk 

beleid. 

Vergadering 

 bewaren en bewaken van b.v. paddengracht, bloeiers in Rullingen; wandelingen 

exploreren in Rullingen; 

 wandeling naar Rullingen op 4 april; 

 bewaren van holle wegen, servitude wegen, spoorwegbermen, vooral door 

verhinderen van sluikstorten, houtkappingen; 

 sensibiliseren van bevolking zeer concreet aanpakken; 

 bescherming van vogelsoorten nastreven; 

 voorstellen naar beleid richten om projecten te ontwikkelen; 

 eigen acties organisren met hulp van b.v. jeugdbewegingen, scholen. 

Concreet 

 brief naar schepencollege i.v.m. spoorwegtracé 

 brief naar schepencollege i.v.m. milieuwerkers (cfr. beslissing Lenssens) 

 wandeling Rullingen op 4 april. 

Volgende vergadering 18 april in "de Club" Stationsstraat te Borgloon. 

Agenda: structuur, doelstellingen van de vereniging. 
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2 Over logo's en tekeningen 
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Nog 10 jaar later...  

In voorgaande tekst wordt ons logo van een goede 10 jaar geleden verklaard. Alleen is de 

kikker ondertussen in een pad veranderd. Goede natuurkennis blijft dus belangrijk op termijn. 

Anderzijds wil ik een woordje over het ontstaan van dit logo (?) vertellen. 

Eind jaren 80 schreef de stad Borgloon een wedstrijd uit om een logo te bekomen. Er waren 

heel wat inschrijvingen en het logo “Parel van Haspengouw” won. Begin jaren 90 prijkte dus 

op alle briefwisseling van Borgloon een nieuw logo en een vernieuwd stadswapen (met 

bloesems).  

Op een bepaalde avond komt een goede kennis L. Haenen thuis binnengevallen en begint een 

hele discussie over wat wel een logo en wat niet een logo is. Volgens hem was de winnende 

tekening helemaal geen logo en was ik daarvoor verantwoordelijk. Ik was toen schepen van 

de stad en dus betrokken bij die wedstrijd. 

En hij gooide een eigen ontwerp op tafel om te bewijzen dat een symbooltekening geen echt 

logo is. 

Na een avondvullende en halve bierbak legende discussie kwamen we toch maar overeen zo’n 

tekening ook een logo te noemen en was hij bereid zijn tekening af te staan aan Leefmilieu. 

Het is een logo waar we nog altijd fier op zijn. 

Luk Robijns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14  



 

15  

 II ONZE  

NATUURRESERVATEN  
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1 De Meersbeemden te Hoepertingen-Borgloon (1988) 

1.1 Situering 

Het gebied is terug te vinden op de NGI-stafkaart 33/9-10. Volgens het Gewestplan zijn de 

Meersbeemden volledig in N-gebied (natuurgebied) gelegen. 

Topografisch: de Meersbeemden kent een reliëf van 50-60 meter. 

De lineaire inkleuring van de oude spoorwegzate Tongeren-St.Truiden vormt een verbinding 

tussen de gebieden St-Annavallei (Jesseren), Kuttekoven en Meerbeemden (Hoepertingen). 

De Meersbeemden maken deel uit van de vallei van de Herk. De vallei heeft hier een duidelijk 

asymmetrisch profiel. De vallei gelegen aan de linkeroever is relatief breed (enkele honderden 

meters) en is zacht hellend. De valleiflank aan de rechterzijde is veel smaller (orde van een 

tiental meters) en is relatief steil. 

1.2 Geologie en bodem 

De Meersbeemden zijn van oudsher bekend om hun natte hooilanden.De ondergrond wordt in 

de vallei gevormd tot in de mergellaag van Heers. In de vallei zijn de meest voorkomende 

originele bodemtypen: leem met textuur B, alsmede profielloos (alluvium) Dit leidt tot een 

hoge vochtigheidsgraad (vochtklasse F en hoger). 

1.3 Historiek 

In de vallei van de Herk vinden we rond de historische dorpskernen Hoepertingen, Berlingen 

en Kuttekoven nog zeer rijke natuurwaarden. In het open Haspengouwse landschap zijn 

immers de beken, de oude spoorwegberm en de verschillende beeldgebieden rustpunten voor 

mens en dier. 

Deze natuurlijke rijkdommen moeten we ten allen prijze vrijwaren en vergroten, voor onszelf 

en voor onze kinderen. 

Een eerste aanzet tot deze doelstelling werd gegeven door de stad Borgloon door het afsluiten 

van een erfpachtovereenkomst met de Belgische Vogel- en Natuurreservaten (BNVR). Een 

uniek stukje natuurgebied genaamd de Meersbeemden (1 ha 30), werd geschonken aan de 

natuurvereniging om er een doelgericht biotoopbeheer te realiseren. 

Op zondag 8 mei 1994 werd het gebied ingewandeld door de leden en sympathisanten van 

Leefmilieu Borgloon. 

Een 30-tal wandelaars trotseerde het regenachtige voorjaarsweer om zich te vergewissen van 

een unieke flora in het mooie landschap rondom de Meersbeemden. 

Leefmilieu Borgloon wilde met deze actie geïnteresseerden bereiken die willen meewerken 

aan het bewaren en uitbreiden van de natuur en ook de gaafheid van de dorpskernen willen 

behouden. 

De omgeving van de Meerbeemden werd lange tijd beheerst door molenactiviteiten op de 

Herk. De stroomopwaarts gelegen gronden bleven hierdoor zeer vochtig en bleven lange tijd 

gebruikt als nat hooiland. Een belangrijk deel van het gebied vertegenwoordigt nu een 

populierenpopulatie. 

1.4 Flora en vegetatie 

De streek kan op floristisch vlak gerekend worden tot het Brabants district. Ze vertoont veel 

gelijkenissen met de Brabantse leemstreek en onderscheidt zich van andere streken in 

Limburg door het voorkomen van leemminnaars als heggerank, kruisbes, agrimonie, wilde 
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kardinaalsmuts, kleine maagdenpalm, bos-vergeet-me-nietje, gladde ereprijs, moesdistel, 

zeegroene rus, boszegge en boskortsteel. 

De knolsteenbreek en knolboterbloem doen het eveneens zeer goed op de bodems en zijn 

goede indicatoren voor mesotrofe graslanden. 

In de omgeving van het gebied groeien enkele soorten die potentieel ook binnen de 

belangrijkste flora’s behoren n.l. kattedoorn, karwijselie, ruige weegbree, geel walstro, 

moerasstreepzaad. 

1.5 Fauna 

1.5.1 Vogels 

De koepelvereniging LIKONA coördineerde de inventarisatie van broedvogels in Limburg. 

Als belangrijskte soorten werden de kraamvogel, de geelgors, de ijsvogel, buizerd, boomvalk, 

houtsnip, tortelduif, kleine bonte specht, nachtegaal, spotvogel en braamsluiper aangetroffen. 

Deze verhogen de avifaunistische waarde van het gebied. 

1.5.2 Zoogdieren 

Zonder een uitgebreide inventarisatie kan men vaststellen dat de streek een rijke 

zoogdierenfauna bezit. Vooral de aanwezigheid van de das in de omgeving van Rullingen 

(een burcht tot 1985) èn van de steenmarter geven de waarde aan. 

Als vliegende indicatoren zijn de kleine vleermuis en de watervleermuis (langs de Herk) 

trouwe bezoekers van het gebied. 

1.5.3 Amfibieën en reptielen 

De bruine en groene kikker, de gewone pad, kleine watersalamander en de 

alpenwatersalamander zijn in het gebied goed vertegenwoordigd. Via een GNOP-project 

(gemeentelijk natuurlijk ontwikkelingsprogramma) werden in de Meersbeemden 8 poelen 

aangelegd met de bedoeling de voortplantingsplaatsen te vrijwaren. 

Stefan Carolus  
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2 De Sint-Annavallei (1993) 

 

 

 

 

Het scheppingsverhaal 

Eerst was er Dieu 

hij schiep het leefmilieu 

tekende alles op 

alles stond op zijn kop 

Wie is toch Maurice Maes 

van al ons geld is hij de baas 

al kan hij beter tellen 

toch moet hij nu zijn zus bellen 

En daar zit Roger Schreurs 

bibliotheek opgezet met onze beurs 

op de milieuraad een echte ster 

tussen de kastanjes een bolster 

Theo en Hub 

geef die maar een schup 

Henry en zijn hond 

maken het bont 

Heb je hagel in je lip 

kijk niet zo sip 

konijnenleer in de schoenwinkel 

dat is de schuld van J & J van Schoenwinkel 

Als gids langs Vlaamse wegen 

kom je hem tegen 

geloof niet wat hij vertelt 

van al die kruiden ben je zo uitgeteld 

Peter Heedfeld 

Natuurgids 
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De werkgroep Sint-Annavallei 

2.1 De startvonk 

Zondag 14 juni 1992 … Er staan wel meer dan 50 wandelaars aan de kerk van Jesseren. Het 

hele dorp is die dag uitgenodigd door Leefmilieu Borgloon. We gaan vandaag kijken naar de 

mooiste plekjes van Jesseren. Na een paar honderd meter verlaat de keuvelende groep de 

openbare weg en duikt de donkerte van de spoorwegzate in. Waar zijn we nu wel terecht 

gekomen? Zijn dat de mooiste plekjes van ons dorp? Een wirwar van kruiden, struiken, 

bomen, omgevallen en rottende houtmassa’s, hier en daar een “hoopje”, achtergelaten door 

een sluikstorter en een hoge hoop afval naar beneden gegooid vanaf de “stenen brug”. 

Met hand en tand trachten de begeleiders, Luk Robijns (Leefmilieu Borgloon), Eddy Roggen 

en Rik Rappé (Regionaal Landschap Herk en Mombeek VZW) de toehoorders te overtuigen 

van de schoonheid en noodzaak van “ONZE NATUUR”. Het probleem is echter dat deze 

natuur GEEN EIGENAAR heeft. De bedoeling is vandaag een groep van enthousiaste mensen 

te vinden die in hun vrije tijd willen opkomen voor de natuur van Jesseren. Er wordt een lijst 

rondgegeven waar de kandidaten zich kunnen opgeven. En de oogst is wel 10!! 
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2.2 De uitnodiging 

De geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd op de vergadering van Leefmilieu Borgloon. 

Plaats: Gemeenschapshuis van Jesseren 

Datum: 12 oktober 1992 

Uur: 20 u 

Agenda: 

 Voorstelling werking natuurreservaat Zammelen (als voorbeeld). 

 Natuurreservaat “Vallei van de Sint-Annabeek” 

 erfpachtovereenkomst 

 beheersopties 

 uitbreidingsmogelijkheden, aankoop, huur. 

 Officiële opening natuurreservaat 

 wandelpad 

 informatiebord 

 acties 

 Spoorwegbedding 

 Varia 

Met natuurvriendelijke groeten 

Eddy Roggen 

2.3 Het verslag van de allereerste vergadering 

Aanwezig: Lieve Schalenbourg, Theo Maes, Nico Dieu, Pol Gelders, Hubert Liesens, 

Roger Schreurs, Peter Heedfeld, Henry Delvaux, Geert Kempeneers, Luk 

Robijns en Eddy Roggen. 

Afwezig of verontschuldigd: Guy Digneffe, Johan Reweghs, Jos Van Clee, Sonja Karin, 

A. Ceelen 

Bij gebrek aan een vaste structuur van de vergadering wordt Roger Schreurs aangeduid voor 

het opmaken van het verslag van deze bijeenkomst. 

Verslag van de besproken agenda 

1 Voorstelling en werking Natuurreservaat Zammelen 

Geert Kempeneers, conservator schetst de geschiedenis. Aandacht wordt speciaal besteed 

aan de nieuwe aankopen van een waardevol “hellingsbos” met een onderbegroeiing van 

daslook met een oppervlakte die als 2de grootste van Limburg wordt beschouwd. 

Verder werd een verbond met hoogstamaanplanting verworven. Deze weide wordt niet 

verhuurd. Er is met boer Jozef Coemans een BEHEERSCONTRACT afgesloten met o.a. 

bepalingen voor de begrazing en het onderhoud. 

2 Natuurreservaat “Vallei van de Sint-Annabeek” 

Eddy stelt het kadastraal plan voor èn geeft toelichting over volgende punten: 

- de percelen welke in een eerste stap het domein vormen; 
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- de percelen welke bij een volgende stap in aanmerking komen voor mogelijke 

uitbreiding; 

- het ontwerp van erfpachtovereenkomst met de gemeente Borgloon, welke hopelijk in 

1992 nog wordt goedgekeurd. 

Aan de deelnemers van deze vergadering wordt gevraagd: 

- een gepaste naam te zoeken voor het reservaat, 

- het ontwerp van de erfpachtovereenkomst kritisch te evalueren en 

verbeteringsvoorstellen te formuleren. 

3 Bestemming van de spoorwegbedding 

Eddy Roggen licht de plannen toe met betrekking tot de bestemming van de spoorwegzate 

tussen Tongeren en Sint-Truiden. De fietsroute zoals aangeduid op de plannen wordt 

uitvoerig besproken. De aanwezigen worden binnen de 14 dagen om advies gevraagd voor 

het gedeelte tussen Piringen en Abdij Mariënlof te Kerniel. 

4 Eddy Roggen en Luk Robijns lichten de toekomstperspectieven toe met betrekking tot deze 

werkgroep van Leefmilieu: 

- officiële opening van het reservaat, 

- mogelijke aanleg van een wandelpad, 

- plaatsing van informatieborden, 

- beheersactiviteiten op kleinere percelen. 

5 Varia 

- Nico Dieu, Henry Delveau en Roger Schreurs worden voorlopig als contactpersonen 

aangeduid. de aanwezigen plannen een eerste verkenningstocht door het reservaat op 

zondag 18 oktober 92 om 09.30 uur. 

Opgesteld 13 oktober 1992 

Roger Schreurs 

En vijf jaar later 
Toespraak door Peter Heedfeld – SAV bestaat 5 jaar! 

09.11.97 

Als voorzitter van de werkgroep heb ik de taak u tijdelijk van het lekkers weg te houden. Vijf 

jaar is niets als we weten hoe lang de natuur al bestaat. 

Maar vijf jaar in Borgloon u recht houden als vereniging is wel iets en dat ligt niet aan de 

voorzitter maar aan de doelstelling. 

De man of frontstrijder van onze vereniging noemt men conservator, hij moet veel schipperen 

om geen aanvaring te krijgen met onherstelbare schade. 

En zonder logistieke steun van de andere leden zou het hem ook niet lukken, daarom zijn wij 

één vereniging. 

We hebben in die vijf jaar uitschieters gekend, van vreugde en teleurstelling, denken we aan 

de verschillende aankopen, de hooiweide, de blauwweide, colenbeemd en nog andere 

naamloze stukken in Zammelen. 

En dan het getreuzel met de erfpacht, beheer van Sint-Annabeek, vernieling van de 

aanplantingen en aanwijsborden. Eigenlijk hoort dit laatste niet op een feest. De medewerkers 

hebben, ondanks alles, de moed niet verloren. 
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Op naar de tien! 

2.4 Vervolg van de successtory 

Na de startvergadering van 12 oktober 2002 volgden de wapenfeiten zich in snel tempo op.  

Samen met onze mentor, Eddy Roggen werd werk gemaakt om met de plaatselijke overheid 

een overeenkomst af te sluiten. De eigendommen van de gemeente in de SAV 4, 5 ha. Het 

schepencollege onder leiding van burgemeester Leon Wathion, stelde een 

erfpachtovereenkomst op. Deze werd door alle partijen aanvaard. Tijdens de zitting van de 

gemeenteraad op 27 april 1993 werd deze overeenkomst goedgekeurd voor 27 jaar (einde 

30.04.2020). Vervolgens werd dit op 23 juni 1993 door de provinciale overheid bevestigd. 

Leefmilieu Borgloon, werkgroep Sint-Annavallei, werden de beheerders van deze 

waardevolle beekvallei. 

2.5 De officiële opening van SAV 

Onze kersverse voorzitter Peter Heedfeld liet er geen gras over groeien. Hij was ervan 

overtuigd dat de inwoners van Jesseren en Kerniel toegang moesten krijgen tot hun natuur. 

Hiervoor was een goed uitgerust wandelpad nodig, en een actie om de mensen er naartoe te 

krijgen. 

Met de werkgroep SAV werd, samen met de jagers, hel wandelpad gemaaid en bewegwijzerd. 

Om iedereen diets te maken van het nieuwe initiatief, werd door één van onze leden een bord 

geschilderd en geplaatst langs de weg naar Gors-Opleeuw ter hoogte van het Sint-Annabos. 

Dit bos werd in 1988 door de plaatselijke jeugd aangelegd en vormde zo het fundament voor 

alle latere initiatieven. Het toenmalige kantoor van de Kredietbank te Borgloon zorgde voor 

de sponsoring van het bord. We hadden NUL frank om te starten!! 

Zondag 20 juni 1993 was de "grote dag". De voetbalkantine van Jesseren deed dienst als 

"feesttent". Met 150 mensen stonden we klaar om het gloednieuwe wandelpad te verkennen 

en onderweg het lint door te knippen. Onder leiding van enkele "ingehuurde" natuurgidsen 

(die van ons bestuur waren nog 'bleukes') werd het traject afgestapt.  

Aan het glanzend bord van het Sint-Annabos volgden de toespraken van Bestendig 

Afgevaardigde Steve Stevaert, Schepen van Milieu Marc Roosen en de Limburgse BMVR-

voorzitter Jan Gabriëls.  

Drie uren later stonden we met grote dorst (mooi weer hé!) terug in de voetbalkantine. Daar 

werd een receptie aangeboden door het Loonse gemeentebestuur. 

NATUURGEBIED SINT-ANNAVALLEI STOND NU OP DE WERELDMARKT!! 

2.6 Situering 

De “Sint-Annavallei” is gelegen ten noorden van de dorpskern van de deelgemeente Jesseren 

(Borgloon). 

2.7 Beschrijving 

Het gebied beslaat gronden van drie gemeenten: Jesseren, Kerniel en Gors-op-Leeuw. Het is 

terug te vinden op de NGI-stafkaart 33/7.8. De percelen en de vallei situeren zich sinds 

midden 2002 gedeeltelijk in natuurgebied, en in een landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied. Op de biologische waarderingskaart worden de gebieden deels als “biologisch 

waardevol” deels als “biologisch zeer waardevol” aangeduid. 

De gebieden liggen, qua reliëf in het heuvelland van vochtig Haspengouw, in het 

overgangsgebied van laag naar midden België. De vallei van de Sint-Annabeek is zacht 
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glooiend. Ze is symmetrisch van vorm en is in haar totaliteit een paar honderd meters breed. 

De Sint-Annabeek is een zijtak van de Mombeek. 

2.8 Vegetatie 

De huidige vegetatie op onze percelen bestaat uit volgende te onderscheiden typen: 

 gesloten vegetatie van hoge helofyten  

hieronder valt ons rietveld; 

 vegetatie van grote zeggen 

deze bestaat op ons perceel vooral uit moeraszegge; 

 dottergrasland 

met vooral slanke sleutelbloem, dotterbloem, echte koekoeksbloem, kalejonker en echte 

valeriaan. Door ons maaibeheer vanaf 1993 is de aanwezigheid van de sleutelbloem 

minstens vervijfvoudigd; 

 natte ruigten 

hieronder vallen moerasspirea en netelruigten, 

 opgaande wilgenstruwelen, 

 jonge eiken- en essenbossen 

op de beide aangeplante gebieden, 

 hoogstamboomgaard. 

2.9 Fauna 

De voorkomende vogelsoorten zijn vrij 

algemeen, wat eveneens geldt voor de 

zoogdieren. Interessant is evenwel de 

aanwezigheid van steenmarter, eikelmuis en 

eekhoorn. Ook werd, na lange jaren 

afwezigheid, de terugkeer van de das 

vastgesteld. 

Amfibieën zijn goed vertegenwoordigd in het 

gebied. Het voorkomen van de hazelworm werd recent opgemerkt. 

Belangrijk is ook de grote aanwezigheid van de wijngaardslak. Wat insecten betreft, is er tot 

heden nog niet veel bekend. 

2.10 Beheer 

In ons beheersplan streven we naar het versterken van de verbindingsfunctie van het gebied. 

In een sterk voor de landbouwproductie ingericht gebied speelt een lineair element een zeer 

belangrijke functie. 

We willen de klemtoon leggen op aan de vallei gebonden, natte natuurwaarden, 

levensgemeenschappen stimuleren die gebonden zijn aan structuurrijke en bloemrijke natte 

graslanden, opgaand valleibos, alsook aan hun overganglevensgemeenschappen, struweelrijk 

grasland en hoogstamboomgaarden. 
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2.11 Hoe werden we rijk? 

Met de uitbouw van het reservaat werd begonnen in de loop van 1992, onder impuls van Eddy 

Roggen uit Zepperen en werkzaam bij het Regionaal Landschap Herk en Mombeek. Al snel 

werd er een enthousiaste groep van vrijwilligers gevonden die het beheer op zich wilde 

nemen. 

Als start werd er 5 ha 43 a en 20 ca in erfpacht genomen van de stad Borgloon, maar dankzij 

ondoorgrondelijke administratieve en politieke wegenwerken en omleidingen werd dit dossier 

pas in de loop van 1997 ondertekend. 

De eerste aankopen gebeurden in 1994. Vooral Peter Heedfeld en Henry Delvaux hielden zich 

hiermee bezig. Op 1 maart 1994 werden twee akten afgesloten bij notaris Jageneau te 

Diepenbeek.  

Het eerste perceel betrof een stuk van 33 a en 65 ca gelegen te Jesseren, rechts van de weg 

komende van Kerniel. Dit perceel was eigendom van Joseph Bollen uit Jesseren en werd 

vooral gekocht als ruilobject voor de komende ruilverkaveling.  

Van de familie Vranken, afkomstig uit Jesseren, werden twee percelen gekocht via Henry 

Delvaux. Het betrof een perceel in de Sint-Anna-Vallei van 44 a 90 ca en een klein perceeltje 

richting Zammelen, achter het oude stort van Jesseren, ter grootte van 4 a en 40 ca. Eveneens 

op deze dag werd de blauwe weide gekocht van Alphonse Groven uit Kerniel. Deze 

hoogstamweide bestond uit 6 perceelnummers met een totale oppervlakte van 56 a en 32 ca. 

Op 29 april 1994 werd de volgende akte afgesloten voor een perceel gelegen in de vallei van 

klooster Colen. Het stuk had een oppervlakte van 65 a en 35 ca en was voorheen eigendom 

van Dhr. Marguilier uit Tongeren. 

Zo werd een zeer vruchtbaar jaar 1994 afgesloten met de aankoop van maar liefst 2 ha, 4 a en 

62 ca. In de loop van 1995 werd het dossier van de spoorwegzate afgerond met de NMBS en 

de provincie. Aldus verkregen we, vanaf Jesseren tot de Groenstraat in Kerniel, 4 ha, 74 a en 

11 ca in huur. 

Op 1 augustus 1995 werd de akte afgesloten voor een perceeltje naast het fietspad ter hoogte 

van klooster Colen, eigendom van de familie Vreven uit Borgloon, ter grootte van 7 a en 

54 ca. 

Dan bleef het enkele jaren rustig tot in 1998. Dankzij de steun van het OCMW van Borgloon 

en na onderhandelingen met de ruilverkaveling konden we 3 percelen aankopen in de Sint-

Anna-Vallei. Het eerste stuk, 47 a en 45 ca, was eigendom van het OCMW, terwijl het eraan 

grenzende perceel van dezelfde grootte, eigendom was van Mevr. Goffin Maria uit Kerniel. 

Het derde stuk, kleiner van omvang, met 6 a en 45 ca was van Mevr. Coenegracht Maria uit 

Riemst, maar afkomstig uit Kerniel. 

Tot nu toe is het op het aankoopfront opnieuw rustig, mede als gevolg van het voorkooprecht 

van de ruilverkaveling. Toch hebben we nu in totaal al een aanzienlijke oppervlakte in beheer, 

namelijk 13 ha, 30 a en 52 ca. 

Zo werden we rijk aan natuur en natuurwaarden. 

2.12 Begrazingsweiden 

Intussen beschikken we over twee weilanden die we laten begrazen. Het eerste perceel is in 

ons bezit als ruilobject voor de ruilverkaveling Jesseren. Sinds 1996 wordt dit perceel eerst 

gehooid en later door enkele koeien, van landbouwer Coemans uit Jesseren, begraasd. 

Het andere perceel is onze hoogstamweide of Blauwe Weide. De eerste jaren kwamen telkens 

de weerwerkers van het Regionaal Landschap deze weide maaien en afvoeren. Een jaar werd 
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dit ook gedaan door de familie Rappé. Dit werk was echter redelijk arbeidsintensief door de 

aanwezigheid van de hoogstambomen. In 1999 werd dan ook besloten het perceel te laten 

begrazen.  

Na het plaatsen van een nieuwe omheining en bescherming rond de nieuw aangeplante 

hoogstambomen, kon landbouwer De Clerq van Kerniel er een drietal koeien in loslaten. 

Tot nu toe gaat de samenwerking met deze twee landbouwers uitstekend. 

Nico Dieu 

 

 

3 Kuttekoven (1997) 

3.1 Ecologische en landschappelijke waarden van een vallei-gebied in vochtig 

Haspengouw 

Plaats: reservaat “Kuttekoven”- te Borgloon  

Ligging : het gebied is terug te vinden op de NGI-Stafkaart 33/7-8 

Gewestplan: gedeeltelijk in parkgebied en anderzijds in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied.  

Topografisch: de vallei van Kuttekoven kent een reliëf van 70-90 meter.  

3.2 Historiek 

De oude spoorwegzate Tongeren-St-Truiden: de zaten werden aangelegd in 1879. Het bracht 

o. a verbetering in de ontsluiting van het zuidelijk deel van Limburg voor industrie en 

personenvervoer. De regio ontwikkelde zich verder: vele akkers werden omgevormd tot 

boomgaarden. Door de opmars van het eigen vervoer, verminderde het passagiersaantal, met 

als gevolg dat in 1958 de laatste pendeltrein reed.  

Rond 1965 werd ook het goederenvervoer gestaakt. Om aan het steeds drukker wordende 

wegverkeer tegemoet te komen, werden de zaten ingekleurd op het gewestplan als 

reservatiezone voor een expresweg. Hiertegen kwam een hevig verzet. "Géén expresweg door 

onze dorpen". Gelukkig hadden deze plannen geen uitvoering gekend en werden de zaten 

enkele jaren terug aan natuurverenigingen in beheer gegeven.  
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Het gebied in Kuttekoven werd samengevoegd met de aangekochte gronden van het OCMW, 

om alzo een mooi natuurreservaat te kunnen ontwikkelen.  

Het reservaat zal in de vallei worden beheerd als: 

a hoogstamboomgaard (op de hellingen) 

b als nat hooiland (in de bron- en kwelgebieden).  

De vallei van Kuttekoven is het brongebied van de Rullingenbeek die later uitmondt in de 

Herk. De waterkwaliteit van het bronwater is zeer goed, enkel de verder aangesloten 

woningen zorgen voor een lichte vervuiling door afvoer van stallingen en huishoudwaters.  

3.3 Bodemgesteldheid 

Het reservaat ligt in het heuvelland van vochtig Haspengouw, in overgangsgebied van laag- 

naar midden-België. Het reliëf van de streek is zacht tot sterk glooiend. In de ganse vallei 

variëren de hoogten van 70 tot 90 meter.  

De drogere gedeelten fungeren voornamelijk als hoogstamboomgaarden en op de lagere 

gedeelten werden vroeger veel populieren aangeplant wegens de vele bronnen.  

De zate die ook tot het reservaat behoort, heeft een hoogte tot 5 meter, die door de mens is 

aangelegd in een vroeger stadium, waardoor ze samen met de omgeving een eigentijds 

karakter vormen.  

3.4 Geologie  

De zaten werden aangelegd op een ondergrond van Tongeriaan- en Rupeliaan-afzettingen die 

bedekt zijn met leem.  

Voor de aanleg van de zaten werd materialen aangevoerd van de mijnbouw. Dit mineraalrijk 

materiaal komt vooral voor op de taluds. Langs de zaten gelegen gronden bestaat het meest 

voorkomende bodemtype uit leem.  

Op de vochtige gedeelten van het reservaat is ook een grote concentratie van kalk vastgesteld 

(maretakken in populieren en oude appelbomen).  

3.5 Ecosysteem 

We willen het fraaie kleinschalig karakter van het cultuurlandschap hier accentueren. De 

abiotische diversiteit (reliëf, aanwezigheid van bronnen) willen we in de biologische 

gemeenschap tot uiting laten komen.  

3.6 Levensgemeenschappen  

We willen vooral de levensgemeenschappen stimuleren die gebonden zijn aan structuurrijke 

natte graslanden, middenhoutbos (zate), ruigte met laag struweel (zate), en een 

hoogstamcultuur.  

3.7 Soortgericht beleid aangaande de fauna en flora 

 De knolsteenbreek en maretak zijn een beschermende soort die in het gebied vrij 
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algemeen voorkomen. Het beheer van het gebied zal zich vooral op deze soorten richten.  

 De aanwezigheid van de das moet worden mogelijk gemaakt. Dassen prefereren 

voedselrijk, vrij vochtig en kort grasland in een kleinschalig landschap. Deze verlangens 

komen goed overeen met het structuurrijk landschap. Het kleinschalig karakter zal 

versterkt worden door een beheer dat aan de zaten zal worden gegeven èn door het 

promoten van de hoogstamboomgaarden.  

3.8 Floravegetaties  

a Beneden graslanden 

Vlakbij de spoorwegberm loopt door de vallei een bronbeekje met een 

merkwaardige vegetatie van vooral watergras aangevuld met witte waterkers 

en mannagras. Op de dottergraslanden en kamgraslanden treft men vooral de 

koekoeksbloem, slanke sleutelbloem, dotterbloem, moesdistel, kale jonker, 

moerasrolklaver, watermunt, bosbies en moeraszegge aan. De voornaamste 

aanwezigheid van een toch grote populatie van de zeldzame knolsteenbreek, 

bewijst dat met een goed beheer de biologische waarde van het gebied kan 

worden verbeterd.  

b Boven graslanden  

Door het intensieve gebruik van deze cultuurgraslanden treft men vooral 

Engels raaigras, veldbeemdgras, grote vossenstaart en madeliefje aan.  

c De oude spoorwegzaten  

De oude spoorwegzaten zijn vooral rijk aan jonge eiken-essenbossen.  

Jonge spoorwegzaten bezitten meer dan 5 m hoge bosvegetatie zoals zomereik, schietwilg, 

gewone esdoorn, robinia, Spaanse aak. 

Veldiep is vrij algemeen in de struiklaag onder vorm van hakhoutsoorten. In de 

kruidlaag verschijnen reeds de eerste soorten van voedselrijke bossen zoals 

de gevlekte aronskelk, muskuskruid, robertskruid, dagkoekoeksbloem, geel 

nagelkruid, klimop, schaduwgras …  

3.9 Nieuwe hoogstamboomgaard in Kuttekoven 

Op zondag 12 april 1998 werd gestart met het herstel en heraanleg van een 

hoogstamboomgaard in het reservaat Kuttekoven. 

Bestendig Bestendig Afgevaardigde, Mevrouw Fr. Brepoels en burgemeester, de heer Chr. 

Colla mochten samen de eerste hoogstamappelboom planten. In haar toespraak wees de 

Bestendig Afgevaardigde op het grote belang dat de provincie Limburg hecht aan de 

instandhouding van hoogstamboomgaarden in de regio, hierbij specifiek de boomgaarden in 

Grootloon en de fructuaria's van Rijkel en Rullingen.  

Leefmilieu Borgloon is de eerste natuurvereniging die een actieve rol wil spelen in het behoud 

van hoogstamboomgaarden. De nationale boomgaardenstichting, het fruitstreekmuseum, het 

regionale landschap Herk & Mombeek en de provincie Limburg hebben allen het behoud en 

uitbouw van boomgaarden tot doel. Het ecologisch belang van dergelijke aanplant heeft 

vooral landschappelijke en ecologische waarden. 

Haspengouw is van oudsher de fruitstreek bij uitstek en historisch gezien neemt Kutte-koven 

binnen die fruitstreek een belangrijke plaats in als hoogstamboomgaardengordel. 
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3.10 Het belang van hoogstamboomgaarden in de vallei 

Ecologisch is de hoogstamboomgaard voor plant en dier zeer belangrijk. De weilanden die 

onder de fruitbomen gelegen zijn worden door de landbouw niet zo intens bemest als elders.  

In principe wordt in het reservaat geen bemesting toegestaan, maar omwille van de goede 

verstandhouding met de terreinbeherende boer, wordt toch een lichte bemesting toegestaan.  

De runderen houden het gras kort en zorgen voor het beheer van de weilanden. Verschillende 

plantensoorten handhaven zich zo in de boomgaarden en voor de fauna betekent dit soms het 

laatste toevluchtsoord. De oude bomen met veel holten en de meidoornhagen zijn van groot 

belang voor heel veel vogels en insecten.  

De oppervlakte van hoogstam in het reservaat is ongeveer 6 hectare en in de toekomst zullen 

de oude variëteiten zeker terug worden aangeplant.  

3.11 Brongebied van de Rullingenbeek  

Diverse bronnen en kwellen zijn in de vallei aanwezig om de Rullingenbeek van het nodige 

water te voorzien. De waterkwaliteit is onderzocht met een waterkit.  

De resultaten: 

Datum: zondag 29-03-1998 

Weersomstandigheden: zonnig en 20 graden warm, geen regen of neerslag 

Plaats poel: langs moervegetatie 

Zuurstofgehalte: 21 mgtl O2 

Temperatuur water: 15 °C 

Ammoniumbepaling: NH4+ = 0,2 mg/l 

De kwaliteit van het bronwater dat de poel bevoorraadt is uitstekend. Er is geen aanwezigheid 

vastgesteld van een teveel aan nitraten of biociden. 

3.12 De ecologische betekenis van  poelen in het landschap 

De grote variëteit aan leven in een poel is enorm. Men schat dat één poel tot enkele honderden 

verschillende soorten organismen kan bevatten. Vele plantensoorten kunnen enkel gedijen in 

of nabij water, en ook verschillende diersoorten zoals amfibieën, insecten en slakken,zijn voor 

hun bestaan afhankelijk van het voorkomen van kleine waterpartijen met voldoende kwaliteit.  

Geen enkele poel is gelijk aan een andere. Zelfs één en dezelfde poel kan het ene jaar een 

totaal andere soortensamenstelling hebben dan het andere jaar. Bovendien bestaat er in een 

grote poel telkens een sterk verschillende fauna en flora.  
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In de poelen in het reservaat Kuttekoven werden de volgende organismen aangetroffen: 

Fauna Flora 

 bruine kikker  

 groene kikker 

 alpenwatersalamander 

 larven van de waterjuf 

 het schrijvertje 

 allerlei soorten slakjes 

 kleine waterkreeftjes 

 muggenlarven 

 beekpunge 

 blaartrekkende boterbloem 

 dotterbloem 

 gele lis 

 moerasvergeet-mij-nietje 

 gele waterkers 

 keverorchis 

 knolsteenbreek 

Door de algemene verdroging van het landschap, zijn er de laatste jaren tal van poelen die 

geen natuurlijke watertoevoer (bronnen) meer hebben. Enkel in goed beheerde weilanden 

heeft men een degelijk bestaan van deze voor de natuur belangrijke variatie aan organismen, 

kunnen in stand houden. De invloed van biociden en nitraten zijn eveneens een grote 

bedreiging voor het organisme dat zich in de waterplassen bevindt. De intensieve landbouw 

van de laatste decennia heeft er voor gezorgd dat in het vallei gebied tussen Kuttekoven en 

Rullingen slechts enkele waardevolle poelen zijn overgebleven.  

3.13 Fauna  

 Het voorkomen van de das in de streek is bekend. De zaten betekenen voor deze op 

Vlaamse schaal aandachtssoort een mogelijke uitbreiding van hun leefgebied.De vallei is 

een mogelijke habitat voor deze soort, daar het gebied de potentie heeft voor een 

mogelijke verblijfplaats.  

 Groene en bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, alpenwatersalamander zijn 

reeds goed vertegenwoordigd in het gebied.  

 Recent werd nog een vaststelling van de aanwezigheid van de hazelworm gedaan. Deze 

willen wij via een doelgericht beheer ondersteunen. 

3.14 Voornaamste  flora’s die in het gebied voorkomen: 

Aronskelk -  arum maculatum L.  /aronskelkfamilie 

Door de wortelstandige, pijlvormige bladeren en de door spitspuntige schede omgeven 

bloeikolf is deze plant goed kenbaar. Zij groeit in vochtige loofbossen op voedselrijke grond 

waar het niet te koud is. De bloeiwijze verschijnt veelal reeds in april en werkt als een 

vliegenval. De knots lokt, door een aasgeur, vliegen, die langs de gladde schede naar beneden 

glijden en zo in de val komen.  

Een krans van haren verhindert het ontsnappen. Nadat de stempels bestoven zijn, worden de 

bezoekers nog met stuifmeel bepoederd. Dan verslappen de haren in de schede en kunnen de 

insecten vrijkomen. In de ketel is het warm en bovendien is er nectar-bevattend water 

voorhanden , zodat de vrijgelatenen er niet van afgeschrikt worden op de eerstvolgende 

bloeiwijze te sturen. 

De aronskelk  is een zeer giftige plant, niet geschikt voor de geneeskunde.  

Stefan Carolus 
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4 De Bollenberg 

4.1 Situering 

Het reservaat “de Bollenberg” maakt deel uit van een groter natuurgebied dat zal ingericht 

worden door de Vlaamse Land Maatschappij in het kader van de ruilverkaveling Grootloon. 

Ten noorden grenst het gebied aan het centrum van Borgloon; ten zuiden aan het 

Manshovenbos. Op het nieuwe gewestplan Tongeren - Sint-Truiden is het als natuurgebied 

ingekleurd. Het wordt doorsneden door de huidige Romeinse Kassei, een deel van de 

voormalige Romeinse heirbaan Rijnland - Noordzee. (Tongeren - Kessel) 

4.2 Historiek 

Met de uitbouw van één van de jongste Limburgse reservaten werd begonnen in 1997. De 

start vormde een 2 ha grote weide die ons in beheer werd gegeven door de V.L.M. Intussen is 

de beheerde oppervlakte gegroeid tot 10 ha. 

4.3 Beschrijving 

Het gebied kenmerkt zich als een sterk glooiend landschap met een gevarieerde begroeiing 

bestaande uit hoogstamboomgaarden en kalkgraslanden. De Motbeek dankt zijn ontstaan aan 

de aanwezige bronnen. 

De bronpoelen vormen een geschikte voortplantingsplaats voor de vroedmeesterpad. Deze 

merkwaardige 5 cm-kleine pad is een zeldzame verschijning in Vlaanderen. Zij prefereert 

heuvelachtige gebieden met zonbeschenen stenige hellingen. 

Zij dankt haar naam “Vroede Meester” aan de broedzorg van het mannetje. Hij wikkelt 

namelijk de door het wijfje op het land afgezette eisnoeren rond de achterpoten en draagt de 

snoeren mee tot de eieren uitkomen. Pas dan worden de larven in het water afgezet. Ook zijn 

geluid is kenmerkend. De mannetjes produceren korte, per individu van toonhoogte 

verschillend, tu-tu-fluittonen die aan klokjes doen denken. 

Vandaar zijn bijnaam “klingelke”. De roep kan soms tot op enkele honderden meters afstand 

hoorbaar zijn. 

Een andere zeldzame bewoner van de bronpoelen is de kamsalamander. Onze grootste 

salamander (tot 18 cm) valt op door zijn kam op rug en staart. Hij heeft echt iets weg van een 

miniatuur-dinosaurus. De voor de kamsalamander geschikte poelen moeten voldoende diep 

zijn en mogen in de zomer niet uitdrogen. Dan zouden de larven immers niet overleven. Maar 

naast de poel heeft de amfibie ook een landbiotoop nodig met voldoende hagen, houtkanten of 

bosranden. Hij leeft immers het grootste gedeelte van het jaar op het land. 
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Het gebied herbergt ook ons grootste roofdier: de das. De kans dat je er één levend zal zien is 

echter uiterst klein. Het nachtdier leeft overdag in ondergrondse holen, dassenburchten 

genoemd. Ook houdt hij van een heuvelend landschap met bossen en taluds om zijn burchten 

te graven. In natte weilanden en boomgaarden zoekt hij zijn voedsel. Rust is voor de das 

onontbeerlijk. 

De flora wordt gekenmerkt door kalkminnende planten zoals kruidvlier, borstelkrans en echte 

sleutelbloem. 

4.4 Beheer 

Het beheer gebeurt dan ook hoofdzakelijk in functie van het behoud van deze soorten. De 

verruigde percelen werden eerst vrijgemaakt en nadien begraasd. Ook dit jaar worden de 

bronpoelen uitgediept en worden er enkele nieuwe aangelegd. 

4.5 Bereikbaarheid 

Wandeling - Vertrekkend aan het Speelhof, in het centrum van Borgloon, daalt men af, via de 

burchtheuvel achter de bibliotheek. 

Langs het domein De Mot bereikt men de weg Tongeren - Sint-Truiden. Schuin links 

overstekend, volgt men de hellende veldweg langs de laagstamplantages tot aan de 

Bollenberg. Het reservaat zelf is enkel onder begeleiding toegankelijk. De ganse omgeving 

biedt een prachtig panoramisch overzicht op de streek. Via de Romeinse kassei en de weg 

naar Heers (Heks) komt men terug in het centrum van Borgloon terecht. 

4.6 Wie contacteren? 

Voor meer informatie over het reservaat of voor het gidsen van een excursie kan je terecht bij:

 Eric Decock 
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5 De spoorwegzate 

DE SPOORWEGLIJN SINT-TRUIDEN - TONGEREN 

Hoewel deze spoorweglijn, ook wel eens "de fruitlijn" genoemd, pas in 1879 werd aangelegd, 

had men reeds in 1845 op deze verbinding aangedrongen. Daadwerkelijke 

concessieaanvragen  volgden pas 25 jaar later. Vooral twee ontwerpen trokken de aandacht: 

een traject Halle - Maastricht (via Landen, Borgloon en Tongeren) en een nieuwe verbinding 

Brussel-Aken (over Tienen, St.-Truiden, Tongeren en Visé) werden door de Tongerse 

provincieambtenaar Pousset voorgesteld. Brussel wees beide voorstellen af, omdat de 

bestaande spoorweg Landen – Hasselt - Maastricht en de staatslijn Brussel – Luik - Aken 

dezelfde verbindingen verzorgden. Om de concurrentie met de eigen lijn te vermijden, werd 

enkel het traject Tongeren - Sint-Truiden - Neerlinter toegestaan. In Neerlinter sloot ze 

bovendien aan  op de geplande lijn Tienen - Leopoldsburg.  

Begin 1875 kreeg de "Banque de Belgique" toelating tot de aanleg, die binnen drie jaar moest 

voltooid worden. Vertraagd door de terreinmoeilijkheden, de strenge winter 1878-1879 en 

vermoedelijk financiële problemen, reed de eerste trein tussen Sint-Truiden en Tongeren pas 

in september 1879
1
. Oorspronkelijk was er alleen een station in Borgloon. De spoorweglijn 

had een lengte van 20 km en had later tussen Neerlinter en Tongeren stations en stopplaatsen. 

De lijn Neerlinter - Tongeren in Truiden - Ordingen - Hoepertingen - Kerniel - Borgloon - 

Jesseren - Piringen. 

                                                
1
 Bert Van Doorslaer, Spoorwegen in Limburg, Prov. Dienst voor Industrieel Erfgoed, Hasselt, 

1991,  

bl. 64. 
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In Hoepertingen werd in 1877 aangevangen met de onteigening van zowel gemeente- als 

privégronden. Tussen de gemeente en de staat, vertegenwoordigd door Franciscus François, 

directeur van de dienst der verkopen, werd een overeenkomst gesloten tot onteigening van 

82 a 53 ca gemeentegrond voor de som van 6 658,93 BEF
2
.  Daarenboven werden nog heel 

wat private gronden onteigend. Dat zulke onteigeningen niet altijd van een leien dakje liepen, 

blijkt uit de onteigening die de NMBS moest doorvoeren in Entbroek, waar de aan te leggen 

spoorweg gedeeltelijk liep door de boomgaard van Stephanie van Willigen, de weduwe van 

Eugène de Stenbier de Wideux (1803-1875). Daar Stephanie weigerde een deel van de 

boomgaard af te staan, werd ze door een gerechtelijke beslissing gedwongen het onteigende 

deel van de boomgaard af te staan. Ook Martinus Vanvalle, geneesheer in Gelinden en 

gehuwd met Leopoldine Bartholeyns, dochter van wijlen burgemeester François René, moest 

in 1878 een huis in de Entbroeksteeg
3
 laten afbreken.  

Doordat de spoorweg het dorp in twee delen verdeelde, waren sommige voetpaden overbodig 

geworden terwijl enkele wegen beter met de spoorweg moesten verbonden worden. Zo 

besloot de gemeente een deel van de voetpaden, de straat achter het kasteel (nr. 21), de 

Hamveldweg (nr. 45) en de Broekveldweg (nr. 25) af te schaffen en de vrijkomende grond 

aan de 1 502 aangrenzende eigenaars te verkopen. Landmeter Jans uit Borgloon maakt een 

schatting op: 687 BEF voor 28 a 42 ca. De niet verkochte percelen werden openbaar verkocht 

door notaris Pinnoy van Borgloon. 

Twee bruggen werden gebouwd, de ene in Entbroek over de Dorpsstraat (Hoepertingenstr.) en 

de andere over de Hamstraat. De gemeenteraad wilde ook het station beter verbinden met 

Berlingen en Groot-Gelmen door de weg naar Berlingen en de Helshovenstraat niet alleen te 

verbeteren maar ook te verbreden. Dit was hoogst noodzakelijk daar deze wegen door de 

slechte toestand van de ondergrond, bijna altijd onberijdbaar waren. Op 17 juli 1884 stemde 

de raad een som van 20 320 BEF goed om de werken uit te voeren. Om de verbreding 

mogelijk te maken moesten gronden onteigend worden,waarmee de schepenen Dieudonné 

Swennen en Odulphus Voets belast werden om de waarde der onteigende gronden te schatten. 

In 1886 werden de grondwerken uitgevoerd
4
. 

Het hieronder afgebeelde stationsgebouw werd in het begin van de 20ste eeuw opgetrokken. 

Hoewel het niet duidelijk zichtbaar is, staat op de achtergrond een ladder om de 

                                                
2
 Gemeenteberaadslagingen, register 1866-1887, nr. 98. 

3
 Zie Grepen uit het dorpsverleden, jrg. 24, nr. 4, p.1 337 (huis nr. 158, sectie E 55). 

4
 Op cit. register 1866 - 1887, nr. 155. 



 

 

41 

petroleumlamp aan te steken.  

Het (nu tot woonhuis omgebouwde) station van "Houppertingen". 

Het woonhuis van de stationschef en de aanpalende gebouwen werden pas later opgericht. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de stationsgebouwen gedeeltelijk ingenomen door 

een Duitse wachtpost. Om de soldaten erin te huisvesten, moesten heel wat zaken geleverd 

worden: schrijnwerker J. Leunen leverde voor 386,81 BEF stoelen, tafels en keukengerief. 

Decoster leverde voor 145 BEF bedden, matrassen en hoofdkussens. De zusters Grené uit 

Sint-Truiden bezorgden de soldaten lakens en handdoeken. Truienaar Jozef Lamberts leverde 

borstels en een vergiet. 

 

 

Het stationshuis voor de stationschef en de bijgebouwen. U ziet hier de gebouwen langs de 

kant van de spoorweg. De bijgebouwen werden afgebroken. (1503) 

De aanleg van de spoorweglijn was belangrijk voor de inwoners die zich nu niet meer te voet, 

per fiets of met paard en koets moesten verplaatsen maar over een gemakkelijker en sneller 

vervoermiddel beschikten. Vooral voor de vele mijnwerkers die in het Luikse hun brood 

moesten gaan verdienen, was de trein een welgekomen vervoermiddel. Tijdens de 

oorlogsjaren 1914-1918 hadden de Duitsers de spoorweglijn gesaboteerd zodat de 

mijnwerkers 's maandags in Engelmanshoven de tram moesten nemen. Volgens de getuigenis 

van Jean Hendrix uit de Kasteelstraat
5
 zochten meerdere mijnwerkers "logies" in Luik en 

kwamen slechts om de twee weken naar huis  

Na de oorlog was dit euvel verholpen maar de trein stopte enkel in Ordingen. Enkele jaren 

later was dit probleem ook opgelost zodat de "koolputters" van uit Hoepertingen de trein 

konden nemen. Jean Hendrix getuigde in 1984: "Was me dat hier een drukte aan het station! 

De hoge bermen zagen er 's morgens rond half vijf zwart van de mijnwerkers. Om 6 u 30 

                                                
5
 Grepen uit het dorpsverleden, jrg. 10, nr. 2, blz. 565-566. 



 

 

42 

kwamen die van de nachtpost thuis. 's Avonds herhaalde zich dit scenario." Op onze vraag 

hoeveel mijnwerkers in Hoepertingen dagelijks de trein namen, antwoordde Jean zonder 

aarzelen: "Zo'n drie- à vierhonderd!" Toen onze blik ongeloof verraadde, staafde hij zijn 

schatting: "De mijnwerkers die in Hoepertingen opstapten, kwamen niet alleen uit ons dorp 

maar tevens uit Ulbeek, Beurs, Oetsloven, Berlingen, Tereiken, Gotem, Rijkel, Helshoven en 

Gelmen." 

Ook voor de boeren en de in 1871 opgerichte suikerfabriek
6
 was de spoorweg uiterst 

belangrijk. Terwijl de boeren uit Hoepertingen of de omliggende dorpen hun suikerbieten met 

paard en kar of wagen aanvoerden, konden ook de telers uit de dorpen waarlangs de spoorlijn 

passeerde, hun bieten in Hoepertingen leveren.Vanuit het station in Hoepertingen werd een 

speciale spoorlijn aangelegd tot in de fabriek. De locomotief "Marie" trok de wagons vol 

suikerbieten naar de fabriek.  

De locomotief Marie trok de wagons suikerbieten van het station naar de fabriek.  

Foto uit de oorlogsjaren 1914-18. 

In de jaren 1929 tot 1937 was Louis Ramakers de machinist van de locomotief 

Marie. Dankzij de spoorweg leverden in 1924 niet minder dan 89 dorpen7 

suikerbieten in de fabriek. Ze verwerkte in dat jaar 45 119 350 kg bieten, 

waarvan 4/5 per spoor werd aangevoerd. Het is hierbij opvallend dat vooral de 

boeren uit de dorpen die gelegen zijn in de omgeving van de spoorweglijn 

Bilzen – Tongeren - Borgloon - Ordingen, hun suikerbieten hoofdzakelijk in 

Hoepertingen leverden. Dat sommige dorpen opvallend weinig bieten in 

                                                
6
 C. Wijnen, De suikerfabriek van Hoepertingen (1871-1937) in "Limburg", jaargang 81, 2002, 

nr. 2,  

p. 177-192. 
7
 Grepen uit het dorpsverleden van Hoepertingen, jrg. 11, nr. 4, blz. 653-656. Lijst der dorpen 

die bieten leverden. 
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Hoepertingen leverden, kwam vooral door de aanwezigheid van de fabriek van 

Oreye (bv. Horpmaal) of Sint-Truiden (bv. Brustem). 

Vermeldenswaard is dat in 1844 de Hamstraat bij de Hammolen een bocht van 

90° maakte , ongeveer 200 m langs de Herkebeek liep om weerom een bocht 

van 90° te maken en via een brug over de beek op de steenweg uitkwam nabij 

het huis van de familie Delmotte. Bij de opbouw van de suikerfabriek werd de 

Hamstraat bij de Hammolen recht doorgetrokken tot op de steenweg om aldus 

een betere verbinding met de fabriek te bekomen. In 1871 werd 100 m 

kiezelweg aangelegd en in 1880 nog 225 m; tevens werd de weg verbreed tot 

7 m8. 

De spoorweg Sint-Truiden - Tongeren heeft het slechts 78 jaar uitgehouden. De 

uitbating Tongeren - Ordingen stopte in 1957. In 1970-71 werden de sporen 

over heel de lijn opgebroken. Het tracé is nog steeds in het landschap te 

onderscheiden. De bedding die op sommige plaatsen onderbroken is door de 

afbraak van bruggen of door de aankoop ervan door privé-personen, ligt er 

meestal verlaten bij. In de zeventiger jaren werd in ons dorp de spoorwegbrug 

in Entbroek afgebroken om de Dorpsstraat (Hoepertingenstraat) recht te 

trekken9. Het Belang schreef toen: "Het zal de weggebruikers zeker verheugen 

dat te Hoepertingen het enge spoorwegbrugje aan de Dorpsstraat wordt 

afgebroken en dat tegelijkertijd de enge doorgang onder het brugje en de 

gevaarlijke bochten aan weerszijden van de brug verdwijnen. De Dorpsstraat 

wordt immers rechtgetrokken en de gevaarlijke kasseien die een voortdurend 

slipgevaar betekenden, worden opgebroken. Het brugje staat er momenteel 

nog bij en het is niet zeker of het al dadelijk zal afgebroken worden vermits het 

de werken aan het rechttrekken  van de weg niet hindert. De afbraak is dan ook 

niet zo dringend en misschien zal men het oude brugje nog enkele tijd als 

museumstuk bewaren.  

Het brugje werd nadien afgebroken maar Hoepertingen heeft nog een tweede 

spoorwegbrug in Ham die nog steeds als museumstuk aan de spoorweglijn 

herinnert. Het stationshuis van Hoepertingen werd opgekocht door André 

Festraets, die jarenlang het voetballokaal op de steenweg heeft uitgebaat. Ook 

het eerste station werd tot woonhuis omgebouwd. Van alle stations bleef alleen 

dit van Jesseren in zijn oorspronkelijke staat bewaard. 

In de jaren 70-80 wilde men de verlaten spoorwegbedding gebruiken voor de 

aanleg van een "expresweg Tongeren -Sint-Truiden". Wegens hevig verzet van 

de plaatselijke bevolking onder de slogan "Geen expresweg door onze 

dorpen", werden deze plannen definitief opgeborgen. In 1991 heeft de 

provincie Limburg gepoogd om de spoorwegbedding te huren om er een stille 

toeristische fietsroute doorheen Zuid-Limburg aan te leggen maar is daar maar 

                                                
8
 Grepen uit het dorpsverleden, jrg. 11, nr. 3, blz. 632-634. 

9
 Op cit. jaargang 17, nr. 4, blz. 978 bis, foto uit Het Belang van Limburg. 
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gedeeltelijk in geslaagd omdat het tracé geen aaneensluitend geheel meer 

vormt.  

Camille Wijnen 
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Aanvulling: antwoordbrief dd 27-03-2003 van onze voorzitter aan Camille Wijnen 

 

 

Beste Camille 

 

Ik las met aandacht uw artikel over de spoorwegroute St.-Truiden – Tongeren. Ter aanvulling 

van de laatste alinea wil ik je het volgende melden. 

De plannen voor de expresweg werden definitief opgeborgen o.a. door de stille, soms luide, 

druk van natuurverenigingen om het gewestplan te wijzigen. 

Deze gewestplanwijziging kwam er midden jaren 90 en het tracé voor de expressweg werd 

eruit gelicht zodat het spoorwegtracé parkgebied werd (groengebied dus). 

Ondertussen had de provincie Limburg het volledig tracé afgehuurd van de NMBS en er was 

toen reeds een akkoord met de milieu- en natuurgroepen dat de toeristische fietsroute 

(Haspengouwroute met gele bordjes) niet één lang asfalt of betonnen lint zou worden maar 

bewust vaak zou onderbroken  

worden. Het Regionaal Landschap Herk en Mombeek heeft samen met de gemeenten deze 

fietsroute aangelegd. Europese EFRO-steun was hierbij meer dan welkom. Het resultaat was 

dan ook dat belangrijke stroken van de spoorweg natuurgebieden geworden zijn en dat de 

fietsroute slechts op welbepaalde stroken kwam. De stroken met de fietsroute erop werden 

aan de gemeenten doorverhuurd; de stroken met veel struikgewas en natuurwaarden werden 

aan Natuurpunt doorverhuurd. 

Deze natuurgebieden werden in 2002 als natuurreservaat erkend door de Vlaamse Overheid 

en zijn gelegen naast andere reservaatgronden in huur of in eigendom van de natuurvereniging 

Natuurpunt. Deze natuurreservaten liggen op en naast de spoorwegroute in Hoepertingen, 

Kuttekoven en Jesseren en worden beheerd door conservators van Leefmilieu – Natuurpunt 

Borgloon. 

Een pikant detail: het was van in 't begin niet de bedoeling om een ononderbroken 

spoorwegtracé in een ononderbroken fietsroute om te toveren. Hoepertingen zelf was een 

grote uitzondering in die oude spoorweg. Het tracé tussen Rijkel en Ham was eigendom 

geworden van de toenmalige gemeente Hoepertingen (en dus nu eigendom van Borgloon). De 

gemeente Hoepertingen verkocht wel enkele gedeelten door aan privémensen bv. 

bedrijfsgronden van de familie Schoofs. Naar het schijnt kon de toenmalige gemeente 

Hoepertingen als enige in de streek na de sluiting van de spoorweg (einde jaren 50) een stuk 

van die weg kopen. 

De NMBS is daar later wel erg kwaad om geweest maar verkocht was verkocht. 

 

Naschriften: 

1 Van de stationnetjes bestaat niet aleen Jesseren en Hoepertingen nog, ook Piringen staat 

er nog, zij het gerenoveerd, met aandacht voor het authentieke. 

2 Over bruggetjes gesproken: in Kuttekoven werd 1 brug afgebroken en wordt nu 1 brug 

voorgedragen om op de monumentenlijst te komen. Het is een juweel met een gordijn 

van klimop aan één zijde en ligt op de weg van de kerk van Kuttekoven. 

 

Tot hier Camille, vriendelijke en gemeende groeten 

 

 

Luk Robijns 
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Voorzitter Leefmilieu-Natuurpunt Borgloon 

Oude Berg 1 

3840 Borgloon 

 

P.S. Beste Camille, mag uw artikel met vermelding van de bron opgenomen worden in een 

uit te geven jubileumboek (20 jaar Leefmilieu-Natuurpunt)? 

Indien ja, kan ik de oorspronkelijke tekst, foto's, tekeningen bekomen? 

Dank 
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SENSIBILISERING  
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1 Acties samen met scholen 

Onze eerste actie in samenwerking met scholen vond reeds op 21 februari 1993 plaats op de 

spoorwegzate te Jesseren. Samen met een 20-tal leerlingen van de Basisschool Jesseren 

werden 30 nestkastjes opgehangen in barre weersomstandigheden. 

Op 13 en 14 september 1993 vond er samen met een school uit Bree een grotere activiteit 

plaats. Honderd leerlingen met begeleidende leerkrachten brachten twee dagen door in de 

Sint-Annavallei, met afwisselend een wandeling en de opruiming van hout en gedroogd gras. 

Op 11 oktober 1993 kwamen, in het kader van "de Week van het Bos", 20 leerlingen van de 

BLO school van Nieuwland op bezoek. De dag erna kwamen 26 leerlingen van de 

kleuterschool van Rijkel een bezoek brengen. 

Op 27 oktober was het de beurt aan een groep van 107 leerlingen en leerkrachten van het 

basisonderwijs uit Tongeren. Zij kwamen hier vooral kennis maken met de natuur op de 

spoorwegzate. 

Het derde en vierde leerjaar van de Basischool van Jesseren kwamen op 25 maart 1994 op 

bezoek in het reservaat. 

9 mei 1994 hadden de meisjes van de Blauwe Nonnenschool van Hasselt een natuurdag. Met 

21 meisjes en 2 leerkrachten zakten ze met de fiets af naar Jesseren. Eerst werden 120 palen 

voor een afsluiting geplaatst, achteraf werd een fikse wandeling gemaakt. Op dezelfde dag in 

1995 kwam deze school uit Hasselt nogmaals een handje toesteken. Door 23 meisjes en 

3 leerkrachten werd, het jaar voordien aangeplant bosgoed langs de weg naar Gors-Opleeuw, 

vrijgemaakt van gras en kruiden. 

Zes oktober 1995 was het de beurt aan het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs van Vreren. 

21 leerlingen en leerkrachten kwamen wandelen en enkele bomen planten. 

In mei 1996 vond de laatste natuurdag van de Blauwe Nonnenschool uit Hasselt plaats. Met 

13 meisjes kwamen ze helpen met het plaatsen van omheiningsdraad. Dit was het laatste 

bezoek van een school aan ons reservaat. 
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2 De wandelingen van de eerste jaren 

In vorige artikels werd reeds verwezen naar het educatieve, het sensibiliserende van 

natuurwandelingen. De rol van de natuurgidsen was/is hierbij essentieel: kennis van flora en 

fauna, een goede route, een degelijke afstand, een duidelijke timing, kennis van seizoenen en 

weertypes zijn allerlei factoren die moeten gecombineerd worden. 

Van bij het begin werd gekozen voor een vast stramien nl. de tweede zondag van de maand 

om 14 u 00 aan het Speelhof. Dat is nog steeds zo. 

Er werden allerlei themawandelingen opgezet. In de beginjaren werd elke maand gepoogd om 

een artikeltje in de kranten te krijgen; naast het kalendertje zorgde die korte melding voor het 

nodige succes. Na een 5-tal jaren begonnen de kranten en andere organisaties zelf kalenders 

op te stellen waarin onze wandelingen dan vermeld werden. Het succes van de wandelingen 

was degelijk over het jaar gezien maar toch periodegebonden: de herfstwandelingen waren de 

beste qua opkomst, de lentewandelingen iets minder, de zomerwandelingen waren het minst 

sterk. 

Maar volgens de natuurgidsen waren wandelingen met weinig wandelaars vaak èchte 

natuurwandelingen: veel overdracht van natuurkennis op een korte afstand. Onze betreurde 

Marcel Hendrickx zei vaak: "De beste wandeling is van de ene kant van de wei naar de andere 

kant". 

En zo’n wandeling heb ik effectief meegemaakt: 3 personen en de gids (Marcel) ontdekten 

allerlei plantjes en kruiden over een afstand van een paar honderd meter. Uiteraard was dit 

voorval eerder uitzonderlijk.  

Een gemiddelde opkomst van 30 à 40 wandelaars was in de beginjaren normaal en nu is dat 

nog zo. 

Luk Robijns 

 

 



 

 

53 

3 En nog tekeningen 

Om ons wereldberoemd en al bijna 20 jaar oud wandelkalendertje op te smukken was het in 

het begin zoeken naar een tekentalent. 

Een natuurvereniging beginnen was al erg moeilijk maar als je een 4-tal gedreven 

natuurgidsen samenbrengt is het iets makkelijker. Een kalender ontwerpen en er wat 

tekeningen voor vinden was ook een zware opgave. Zonder resultaat in ’t begin tot op één van 

de eerste vergaderingen Marijke Van Houtte voorstelde iets te vragen aan haar zus Bea. Zo 

geschiedde en zo kwamen op de eerste kalender enkele leuke natuurbeeldjes. 

Toen de vereniging 10 jaar werd, kwam een andere opsmuk tot stand door een tweede reeks 

tekeningen en ons logo. Ondertussen was er ook publiciteit op de kalender gedrukt. Zo 

werden de drukkosten betaald. 

En het drukken van de kalender heeft ook een geschiedenis. In ’t begin zorgde Bea ervoor. 

Goede lay-out, handig plooikalendertje. 

Na enkele jaren wandelen verscheen er vaak een zekere Mark op de wandelingen. Na wat 

kennismakende gesprekjes bleek dat Mark kwam vrijen in Gotem met iemand met een mooie 

naam (een Robijns dus) en dat Mark ook drukker was. Hij stelde zelf voor het kalendertje te 

drukken en zo werd de kwaliteit iets beter na een goede 10 jaar. Ondertussen heeft Mark een 

goeddraaiende drukkerij op het industriepark van Diepenbeek.  

Terug naar de opsmuk: de tekeningen verdwenen in 2000 omdat Natuurreservaten en de 

Jeugdbond voor natuurstudie en milieubescherming ook hun logo’s wilden gedrukt zien. Zo 

geschiedde. 

Ik wil hierbij Bea en Mark (drukken) en Ludo (logo) hartelijk danken voor hun medewerking 

aan ons project. 

Uiteraard is ook de inhoud van de kalender belangrijk. In het kort werden steeds de 

doelstellingen van de vereniging vermeld en natuurlijk de wandelingen van de 2
de

 zondag om 

2 uur. De orde van de wandelingen werd steeds opgesteld door het ganse bestuur: er werd en 

wordt steeds rekening gehouden met de seizoenen, de periodes van bepaalde fauna en flora, 

de landschappen en de … verlangens van onze wandelaars. 

Deze bestuursvergaderingen zijn steeds leuk geweest: er werd soms naar namen van 

wandelingen gezocht waarbij bijna iedereen van zijn stoel viel van het lachen. 

Bij elke wandeling wordt ook een gids en een reservegids geplaatst. Zij zijn volledig 

verantwoordelijk voor hun wandeling en meestal gaan ze enkele dagen op voorhand op 

verkenning om zo hun wandeling voor te bereiden. 

Het resultaat mag er best zijn: de afdeling Borgloon heeft over het ganse jaar (12 à 13 

wandelingen) een opkomst van gemiddeld 40 wandelaars! 
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4 De plantacties van de eerste jaren 

BOOMPLANTACTIE HOEPERTINGEN/RIJKEL 

De beginjaren van de vereniging bevatten heel wat positieve acties. Een boomplantactie was 

in die jaren een voorbeeldactie. Groene stroken, boomgaarden verdwenen toen (?) aan de 

lopende band; aan de andere kant was (en is) groen in de stad of in het dorp niet zomaar 

gewoon. In Borgloon zei men al te vaak: er is groen genoeg rond en buiten de stad. En dat 

was toen ook wel wat overdreven. Een grootscheepse actie werd opgezet om bepaalde 

gemeentelijke eigendommen te beplanten en om vooral jongeren bij die actie te betrekken. Zo 

werd met de Chiro van Hoepertingen en van Borgloon en de KSA-Borgloon afgesproken om 

jonge boomplantjes op de spoorwegberm Kuttekoven-Hoepertingen uit te planten. 

Het gemeentebestuur kon als eigenaar van deze spoorwegberm en niet de NMBS (cfr. ander 

artikel) ook beheerswerken uitvoeren op deze berm.. 

Zo kwam het dat de berm aan het Brikhof een drukke bedoening werd: tijdens de week werd 

de beplanting verlucht door de Technische Dienst en in het weekend werden jonge planten 

gerecupereerd door Leefmilieu en de jeugdbewegingen. Toen dit werk af was, de planten 

goed ingekuild kwam de tweede fase. 

Er werd een bepaald weekend in het najaar uitgekozen om te planten. Ook hier heeft het 

gemeentebestuur meegewerkt en, belangrijker, de jeugd van de lagere school in Hoepertingen.  

Er werd in stoet vertrokken aan het kasteel Mariagaerde en de plantplaats was een opgeruimd 

stort tussen Hoepertingen en Rijkel. Het terrein was mooi gelijk genivelleerd door de 

Technische Dienst, die daarenboven nog nieuw plantgoed ter beschikking stelde. Leerlingen, 

hun leraars en vrijwilligers van Leefmilieu, samen met personeelsleden van de Technische 

Dienst werkten een goede halve dag om alles te planten. 

Op dit ogenblik is deze beplante strook een groen kader tussen de fietsroute en de 

spoorwegberm. 

Luk Robijns 

5 In de Sint-Annavallei 

Tot op heden hebben we in en rond de Sint-Annavallei toch al menige uurtjes besteed aan het 

planten van bosplantsoen.  

Onze eerste actie vond plaats in maart 1995 op de spoorwegzate: een perceel tussen de zate en 

de weg naar Gors-Opleeuw. Deze percelen die door omliggende landbouwers in gebruik 

waren genomen en nu terug in bezit van de natuur kwamen, werden beplant met eik, es, linde 

en zoete kers. 

Tijdens de Paasvakantie van 1996 werd naast de voorgaande aanplant een haag gezet. Dit 

gebeurde in samenwerking met de jongens en meisjes van de KLJ van Jesseren. 

Na de aankoop van 2 percelen grond, naast het fietspad en de rooiing van de populieren, werd 

er begin 2000 tijdens vier zondagvoormiddagen, door de groep van Jesseren, bijna 1 ha 

inheems bos aangeplant.  

Nadat in de winter 2000-2001 in dit perceel een poel was aangelegd, werd er in februari/maart 

2001 een houtwal van hazelaars aangeplant rond het volledige stuk. 

Onze laatste actie vond plaats in maart 2002. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers konden 

we bijna 2 km houtwal aanplanten in de Sint-Annavallei zelf. 
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Als na enkele jaren dit plantgoed aan hoogte heeft gewonnen, zal de omgeving van de Sint-

Annabeek er nog natuurlijker uitzien. 

Nico Dieu Roger Schreurs 

6 In de Meersbeemden en Kuttekoven 

Het educatief natuurbeheerproject van Natuurpunt vzw krijgt stilaan zijn erkenning op het 

terrein. 

Om een breder draagvlak aangaande natuurbeschermin+g en educatie te verkrijgen werd in 

samenspraak met het Vlaams Gewest (Aminal) een project uitgewerkt dat jongeren meer moet 

betrekken bij het ecologisch gebeuren. 

Het is de bedoeling dat de schoolgaande jeugd beheerswerken in de natuurgebieden uitvoert 

en het eindresultaat opvolgt. Het onderhoud en herstel van natuurwaa+rden staat centraal. 

Zo zullen de natuurgebieden (Vlaamse reservaten en privé-terreinen) volgens een beheersplan 

beheerd worden. Hierbij wordt als beheersactiviteit nagestreefd: plaggen, maaien, hooien tot 

het knotten van bomen. 

Voor de beheerswerken in de Meersbeemden-Hoepertingen werd in 2002 een beroep gedaan 

op het 5
de

 en 6
de

 leerjaar van de Vrije Basisschool van Hoepertingen. 

Door een 60-tal leerlingen van de 3
de

 graad werd een ganse dag gemaaid en afgevoerd. Door 

de regen werd deze karwei hard labeur, maar op het einde van de beheersdag waren deze 

jonge natuurwerkers dolgelukkig: zij hadden eens in een echt natuurgebied mogen werken. 

In het voorjaar werd het educatief project verdergezet door een wandeling in het reservaat met 

een inventarisatie van de natuurwaarden. Zo zagen de jongeren dat de beheersmaatregelen 

door hen verricht, ook resultaat hadden in een beter beheerd gebied. 

Stefan Carolus 

7 Opruimactie Pegelveld 

OPGERUIMD STAAT NETJES! 

De spoorwegbrug van het Pegelveld in Gotem was jarenlang een geliefkoosd plekje om 

allerlei rotzooi kwijt te raken. De landwegen aan de brug waren goed berijdbaar en lagen goed 

onttrokken aan de ogen van afgelegen bewoners. Een ideaal plekje voor sluikstorters. Er lag 

dan ook alles wat men zich maar kon indenken: een plastic zakje was maar niks. Er lagen 

frigo’s, halve daken, beddenbodems en matrassen, kookpotten, fietsen, aardbeifolie, 

afsluitdraad, boomwortels en zelfs kadavers van biggen! 

En er kwam regelmatig wat bij want aan of op een brug kan men aan beide zijden van een 

auto of aanhangwagen vlot naar beneden kieperen wat men kwijt wil. 

Een opruimactie was dus aangewezen maar een te groots project voor de vrijwilligers van 

Leefmilieu. Er werd een samenwerkingsverband opgezet met de jeugdbewegingen en de 

Technische Dienst. De bedoelingen van de actie werden omschreven: opruimen, 

sensibiliseren van het containerpark (toen nog nieuw), vermijden van sluikstorten. 

Bijgaande artikels geven een beeld van de actie waarbij toen ook de jongeren graag 

meewerkten. Er werden 4 grote opleggers gevuld met de afval die er lag. Uiteraard waren er 

wat voorbereidingswerken door de T.D. uitgevoerd om de veiligheid van de jongeren niet in 

het gedrang te brengen bv. opruimen van kadavers. 

Na de actie werd alles goed afgesloten met prikkeldraad; het storten eindigde nog niet 

onmiddellijk maar nam drastisch af. 
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Op dit ogenblik is het sluikstorten op die plaatsen geëindigd maar toch wordt de 

spoorwegberm die ondertussen natuurgebied geworden is, nog vaak gebruikt als stort- en 

brandplaats van allerlei afval. 

Luk Robijns 

8 Een natuurwandeling in Borgloon anno 2003  

ZZoonnddaaggnnooeenn  iinn  ddee  ZZuuiidd--LLiimmbbuurrggssee  sstteeddeenn  ……    

HHaasssseelltt 

“Zeg Léon, zoek onze botten eens bijeen want vandaag gaan we naar Borgloon wandelen. En 

we moeten Jos en Liliane nog gaan oppikken. We moeten op tijd vertrekken, die gids in Loon 

wacht niet” zei Denise een beetje opgejaagd.  

Sint-TTrruuiiddeenn  

"Allez Jean-Pierre” zei Magda, "zorg maar dat de tafel gedekt is want we moeten nog eten en 

op tijd vertrekken voor de wandeling bij de Groen van Borgloon”. 

“Och ich heb teyd genog, ze waachten wal op mich. Zorig mar da ich min vutzels en botte nie 

verget. Do en Loan kan het noat zen”.  

TToonnggeerreenn: Vandaag laten we de oudste stad van België links liggen. We worden verwacht 

in de Gravenstad Borgloon. “Ik denk dat Willy en Hilda er ook zullen zijn” zei Roland tegen 

zijn wederhelft Lisa.  

BBoorrgglloooonn::  SSppeeeellhhooff  1144..0000  uuuurr  

De ene na de andere komt aangereden en parkeert zijn voiture onder de kerktoren. De 

begroeting is uitgelaten en hartelijk: er wordt gekust en gezeverd, je zou wel denken dat het 

allemaal Walen zijn. Niet zonder moeite krijg ik de meute stil. Een traditioneel 

welkomstwoord, gevolgd door de opsomming van onze edele bedoelingen om dat laatste 

stukje NATUUR te beschermen en uit de handen te houden van sommige boosdoeners, 

gevolgd door de bekendmaking van de wandelroute die we zullen aflopen … en we zijn 

vertrokken. 

Jean-Pierre: "Zeg Magda deje Ittaljoander met da schoen vroake en her knap zester zen der 

og wir bei." "Djie moat na de natuur kieke en nie noa de schoen metskes", zei Magda. We 

slenteren door een uniek landschap met vergezichten tot in Tongeren. Ik heb moeite om af en 

toe een woordje uitleg te geven bij de kruipende boterbloem en de heilwerking van het sint-

jans kruid. 

Half vier! Tijd voor een culinaire stop. De zelfgebakken wafels en de eigen bereide 

sleedoornjenever van Huberte worden wel gesmaakt. 

“Ei weit dji ontvange gellèk ne god, hei zn vei op vakanse” zei Jean-Pierre.  

De tweede helft van de wandeling is minder zwaar, de stemming zit er duidelijk in en zonder 

dat we het weten staan we terug op het Speelhof. 

“Ich weet nie wa djillings goat doen”, zei Jean-Pierre “ich goan enne drenken oan den toeg en 

oze gids betoal ich inne. Eigelek is Loan zoe a bietje oas KLUPAAS”.  

Roger Schreurs 
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IV  

HET STORTEN  

HET VERBRANDEN  

EN  

DE PROTESTEN  
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1 Toen de schoven op de velden stonden, nog opgefleurd door 

onkruid en de geur van boerenzweet … 

… dat hebben enkel de gerimpelde leden van Leefmilieu meegemaakt. Dat beeld werd 

midden jaren zestig verleden tijd. 

Paarden werden toen een schande en de tractor-status drukte zich door. Vandaag zien we de 

tractors al als rariteiten op jaarmarkten: “fordson MF, Puch en Deutz van de rijkere boeren”, 

de Hanomag is voor de dorsmachine. 

Dan begon de wedloop naar méér en méér ten koste van alles. De varkens kregen celstraf en 

gingen in boxen. De koeien verviervoudigden hun melkgift. Rembrandt en Breugel schrikken 

van de vormen die de stieren hebben en denken eraan hun schilderijen te corrigeren. De 

appels zijn geplukt uit hun schilderijen, aardbeien het hele jaar rond. Gewassen als maïs 

verschijnen op het toneel en beemden verdwijnen. 

Al die bedrijvigheid heeft tot gevolg dat er handen te kort schieten, de recrutering gebeurt 

intern. Je ziet ventjes, wiens tenen amper aan de pedalen van de tractor reiken, meegaan om 

de plantages te spuiten. Waar de vrouw tot dan de verzorgster was, wordt ze een koele 

manager met de kassa voor ogen. 

De arbeidersbeweging wenst voor ieder deelgemeente een woonkern om de babyboom op te 

vangen. Doch mensen die enige status denken te hebben, willen dit niet. Ze vLukhten weg uit 

de drukte en bouwen de linten vol. 

De mus riep 'tsjiep '! Ze vond geen gaatje meer om in te schuilen: de huizen zijn perfect 

afgedicht. De dode mees is mooi te bewonderen in de goot: er zaten te veel rupsen op de 

appelboom! De mol en zijn hopen vormen een echte plaag in onze groene pronktapijten. 

Citaten 

 Een holleweg is een valkuil geworden voor de tractoren en onkruid een schande voor het 

mensdom. 

 Zwijg stil van een das die op het veld alles vernielt en het door zijn tunnels ook nog 

ontoegankelijk maakt. 

 Als je naast een meidoornhaag gewassen of gras hebt, ga je failliet. Dit als gevolg van de 

schade berokkend door zo een ellende. Immers, ze beneemt al het licht. 

 Een boom langs de weg móet weg: de machines zijn groter en breder (van de schaduw niet 

gesproken!).  Een tractor-batterij leeggieten en het kreng is kapot! 

 Als je een akker gelegen hebt naast een bos, dan groeit dit 10 meter per jaar over de 

akker! Alleen Premazine helpt hiertegen. 

 De stam van fruitbomen móet proper blijven want al dat groen is geen zicht. Dààrom 

spuiten we met geel. 

 Loodwit is ook goed maar die onnozele groene mannen hebben het verboden! Zelfs 

"DDT”en Lindaan mogen niet meer gebruikt worden! Ja, dàn moeten we het maar naar 

het stort in Jesseren brengen.  

Dat is een korte schets van de vonk die talrijke mensen heeft doen ontvlammen. Velen steken 

nu hun energie in het toeroepen van een halt aan die stommiteiten. 
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Dit loopt echter niet van een leien dakje en dikwijls botst het in een gemeenschap, 

gedomineerd door de Boerenbond. Deze ziet immers haar einde naderen. Zij gaf vroeger 

privileges aan vooraanstaanden en plots wordt ze nu door luilakken zonder grond op haar 

punten gewezen o.a.: 

 de zeik mag niet meer in de beken lopen  

 de straten moeten proper gemaakt na een tractortrip  

 ze mogen niet meer bemesten  

 naar eigen believen 

 de aangrenzende buren van hun plantage stappen naar de politie voor de overlast! 

De gemeentelijke overheid heeft schrik om stemmen te verliezen en maant de politie aan tot 

kalmte en tot niet reageren. Ondanks de wetgeving hieromtrent, mag er geen water onttrokken 

worden aan waterlopen en sedert de tijd van de Romeinen mag vervuiling evenmin. Maar dit 

alles geldt niet in deze contreien waar winstbejag vooraan staat met de betrachting zo weinig 

mogelijk belastingen te betalen. Dit geeft de stadskas geen mogelijkheden tot ontplooïing van 

de streek. 

2 Hakke-hakke-tuut-tuut het spoor is weg (of de spoorweg?) 

De spoorwegzate: een lint met kronkels en kronkels. De toenmalige werkgroep Jesseren kreeg 

de opdracht om voor “De CollaWEG” tot Tongeren, een alternatief te bedenken voor het 

RLHM om zoveel mogelijk bestaande wegen te gebruiken en om uit de natuurpracht te 

blijven en zo veel verharde wegen te creëren voor de toerist en landbouw. 

Vijf wegen bleken haalbaar zonder onteigening, maar wel door terugopeising van door 

bevoorrechte personen ingepalmde wegen. De koetseweg was en is een doorn die door een 

privépersoon in gebruik is. Anderzijds worden aan Klooster Colen door meerdere eigenaars 

wegen afgesloten. Enkel aan de Sint-Annavallei is er een inpalming stopgezet, ondanks het 

verzet van de schijneigenaar. 

In Jesseren was een bedrijf dat zich op de spoorwegen genesteld had. Dit zaakje is tot in de 

Raad van State gepleit en blijft een bedrijf in “N”-gebied. Hier zijn heel wat kronkels 

bewandeld om niet naar een industriezone verwezen te worden. Wat zeer wenselijk is voor 

omwoners en eigenaar. Als u over de brug wandelt ziet u een brug ernaast liggen: u staat op 

weggegooid belastinggeld ten behoeve van natuur die zijn recht niet krijgt. Hier ligt de grens 

van het kunnen in kronkels. 

Tijdens de werken vonden bestuurders dat de Zaten op autosnelweg taluds moesten lijken en 

gaven de opdracht tot nivelleren en vrij van onkruid maken. Want in het najaar zijn er toch 

geen dieren in de struiken. De nodige telefoontjes hebben de machines aan de kant gezet en de 

padden in de modder verder laten slapen aan Klooster Colen. 

Een andere brug in Kerniel ligt er terug ten behoefte van de toerist die veilig kan oversteken. 

Doch door een stommiteit ligt de weg onder de brug twee meter te hoog. Hierdoor kunnen de 

amfibieën niet nat migreren wat wel de bedoeling was. Er worden veel minder zoogdieren 

overreden sedert de brug er is. 

De fundering van de fietsroute is een stort van bouwpuin, aangevoerd door de aannemer. De 

aanplanting van een bos op de route was zelfs geen rem voor tractoren. Ze rijden toch van 

links naar rechts over de aanplanting. Zij deden dat vroeger toch ook en ze hebben zelfs de 

telluds weggevoerd. 

Een keuterboer had van een bestuurder een strook gekregen om voederbieten te planten en 

een deel af te staan aan een kasteelheer. Zielig was het: de arme man heeft zijn stalmest 

opgeraapt en is in stilte elders gegaan. Het is typisch van het bestuur om iets te geven aan 
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iemand waar zijzelf helemaal geen eigenaar van is. Dit is de reden van vele conflicten tussen 

gebruikers van openbare wegen die afgesloten worden op aanraden van bestuurders. Deze 

veronderstellen alzo een stem te kunnen winnen. 

Een sleutel van het stort in Jesseren: heeft meerdere avonden gevuld op de milieuraad en zelfs 

meerdere zakken. Er kwamen vrachten vanuit Antwerpen tijdens de nacht. Door een goede 

verhouding met de jagers bleven wij op de hoogte van die milieu transporten. Sommigen 

waren zo arrogant dat ze zelfs overdag kwamen: onder de steen lag de sleutel. 

Een lid van de Milieuraad heeft eens deze sleutel weggegooid. Er werd prompt een duplicaat 

geleverd door mensen met veel ruimte in hun binnenzak! Op dit stort van vanalles staat nu 

een schaambos, met de nodige uitval of onnatuurlijke selectie. Als je bedenkt dat argeloze 

mensen hun overschotten uit gedemodeerde spuitmachines naar het stort brachten. (Een plek 

met historische dumpwaarden, ooit de lazuretjes genoemd) 

In die tijd werden valkuilen gegraven om zwervende blinden in te dumpen. Want DDT kan 

zeker geen kwaad op zo een lugubere plek was de algemene trend destijds. 

3 Langs Vlaamse Wegen kwam hij Asbest tegen 

Bij het vele wandelen in holle en volle wegen, toonden zich vele diamanten en andere 

kroonjuwelen. Echter ook onaangename zaken gratis geschonken door …  

Maar snel bleek het geen vuil alleen te zijn doch wegverharding die door de gemeentelijke 

dienst was gebruikt. Neen dit is geen woordspeling maar treurige werkelijkheid: afval van het 

containerpark werd gemalen en her en der gebruikt op de veldwegen. 

Op een wandeling vond ik 12 verschillende plaatsen met stukjes eterniet en soortgelijke hopen 

met vuil. Dat verontrustte mij en ik ging op zoek. Tot mijn stomme verbazing vond ik een 

hoop aan de ingang van het natuurreservaat te Zammelen. Een "aanliggende" had tennisgravel 

besteld en kreeg rotzooi die prijkt op "de rode lijst" van kankerverwekkende stoffen, dit van 

een plaatselijke afvalverwerker naar zijn zeggen. Er is dan een P.V. opgesteld van de diverse 

bevuilde plaatsen. Heel veel moeite heeft het gekost in de opvolging van deze 

milieuovertreding. Onze gemeente vond het goed maar weer te hervallen in de boosheid en 

tezelfdertijd een holleweg vol te kieperen. 

Onze Ombudsman van de Vlaamse Gemeenschap heeft het hele dossier in handen genomen 

en wacht op antwoord van OVAM, de Milieu Inspectie gaf al een antwoord. Die rotzooi ligt 

echter nog op de openbare weg! Wij hebben betaald om dit afval correct laten af te voeren. 

Doch de overheid liet het malen in plaats van de wettelijke voorschriften voor de behandeling 

ervan te respecteren. Alzo hebben bepaalde instanties er grof geld aan verdiend. 

Dit jaar stelden we weer vast dat afbraak- en snoeihout opgebrand werd langs het fietspad. 

Hierdoor ging ons geld voor afvalbehandeling weer naar iets anders. We zullen maar zwijgen 

over de voorbeeldfunctie van de overheid. Autobanden op velg en matrasgeraamten doen zo 

een hoopje lekker branden maar laten hun sporen na zoals je op volgende foto ziet. 

4 Bermen zijn soms mooi 

Per jaar wordt er voor 700 000 fr. aan sproeistoffen aangekocht om de bermen te verminken 

en het grond- en oppervlaktewater te vervuilen. Laten we zwijgen over de dieren die alzo een 

douche krijgen en over de arbeider die zonder masker en in korte broek achter de tractor 

loopt. 

Beheersplannen zijn tot in details bestudeerd en betaald. Uitvoeren staat niet in hun 

woordenboek. Dit zelfde geldt zowel voor de hollewegen als voor het GNOP, waar wij veel 

gekakeld hebben maar geen eieren gelegd. 
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Een maaidatum respecteren is zelfs niet mogelijk, want de politieke druk is groter dan de wet. 

Vroeger konden tractoren akkeren op landbouwgrond maar tegenwoordig stoort het onkruid 

langs de weg deze fragiele voertuigen in holle wegen. Zelfs een geboortelanen wordt niet 

geduld langs de Munkhofweg daar die storen tijdens de oogst. Begrijpe wie kan! 

5 Aankoopperikelen en anekdotes 

Blauwe wei was te bemachtigen door pesterij van aangrenzende fruitteler, deze kreeg de wei 

absoluut niet met de hoop dat de groenen hem verder zouden pesten. 

Klooster Kolen Vallei, een pracht beemd, aangebracht door Marc Ory. Margelier bood ze aan: 

dit was een strategische zet om de vallei te beschermen, een eerste stap naar de klassering. 

Wij zijn in dat gebied vanaf dan medespeler voor de ruilverkaveling. 

Driehoekje langs de route via J VSHW zeer duur aangekocht door biedende kruidenliefhebber 

voor het maken van thee. 

Haagsmaal 3 ha aankoop via toenmalige supergroene Provincie-Deputé Stevaert, maar ik 

werd lichamelijk geïntimideerd door een dubieuze landbouwer! Het ging zover dat mijn 

kinderen bedreigd werden. Tot heden is het beloofde bos er nog niet en de landbouwer boerde 

voort. 

Ook misgelopen projecten, zoals hoogstamwei Gillissen in Haagsmaal en Paul Coenegrachts 

10 ha groot aan Kolen. 

Detail: Marcel Vandersmissen uit Alken kwam als stroman bieden voor Leefmilieu Borgloon, 

ik ben als wederdienst ook gaan bieden op een stuk in Alken, met mijn auto gecamoufleerd 

onder de sticker "Geen toekomst zonder landbouw, geen landbouw zonder toekomst". 

Probleemgevallen waren het stort van Boeshoven en Jesseren die wij niet willen laten 

inkleuren als natuurgebied. Juridisch hadden we dan de kemel van de eeuw geschoten. Daar 

zijn verouderde spuitproducten gestort door landbouwbedrijven. (wat normaal was in de tijd 

van die storten). DDT, Loodwit, Premazine en andere, zijn de gedemodeerde stoffen uit die 

tijd. 

Op het stort van Boeshoven zijn vrachtwagens uit Antwerpen 's nachts opgemerkt door 

jachtwachters. Er is er toen zelfs eentje blijven steken, echter, zoals altijd, zonder gevolgen!  

Het getreuzel van de erfpacht geeft als resultaat: de 33 jaar zijn er 37 geworden. Het is niet 

altijd negatief. 

De route: "Een schaan veur de minsen": een crosser kon er door met veel gekerm, en Tarzan 

voelde zich thuis tussen de lianen met 5 centimeter doorsnede van de bosrank. 

De asfalt kon ergens anders liggen, op een van de vier alternatieve bestaande veldwegen, 

maar privé-belangen primeren uiteraard op natuur. 

De brug aan de rijksweg Borgloon-Kortessem te Kerniel, bedoeld als migratiepunt voor 

amfibieën en zoogdieren (onder andere mensen en dassen), is gedeeltelijk gelukt. Ze is per 

vergissing twee meter te hoog gelegd door een fout van landmeters. Bijgevolg raken de 

plonsdiertjes niet nat aan de andere kant. Sinds de aanleg van de brug is het een feit dat er 

veel minder verkeersslachtoffers zijn onder de marterachtigen. 

Vlakbij heb ik, tijdens mijn eindwerk voor de cursus Natuurgids, een das waargenomen op die 

plaats. Het eindwerk heette daarom ook "Wie zet de Das over de brug?". 

Het aantal milieu-conflicten met de plaatselijke overheid zou dit jaarboek tot bestseller van 

het jaar kunnen maken. We zullen dan maar zwijgen over  

 het oogluikend toelaten van het verbranden van allerlei afval door de veiling Borgloon,  

 of het laten storten op het gesloten stort te Jesseren door aannemers,  



 

65 

 het afvoeren van bouwpuin op veldwegen vanuit het containerpark, 

 maar ook het opbranden van houtafval van tuinen en afbraakhout met autobanden. 

Soms zou je denken dat wij dingen verzinnen, maar was het zo maar dan konden we naar een 

psychiater gaan, maar nu kunnen we de zaken enkel aanklagen en hopen dat er ergens een 

overheidsdienst luistert en optreedt. 

Niet vergeten: voor de samenstelling van de Milieuraad, ben ik gevraagd als technisch 

onderlegd te zijn in waterzuivering door E. Eskens (de stommiteit van zijn leven). 

Peter Heedfeld 
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6 Kappen 

Rond het kasteel van Rijkel ligt een fructuarium van 9,5 hectaren, een erfgoed 

dat op dit ogenblik door de gedeputeerden van Limburg wordt verkwanseld 

tegen dumpingsprijzen.  

Het fructuarium wordt beheerd door het ‘Fruitstreekmuseum’. Ik had een 

prachtig uitzicht op monumenten van kersenhoogstam tot … in het voorjaar 

van 1995 op één dag tijd 25 prachtige en gezonde bomen tegen de grond 

werden gezaagd.  

Ik ben ter plaatse naar de verwoesting gaan kijken. Het fructuarium heeft als 

doel en opdracht onze oude fruitsoorten, die met de industrialisatie van de 

fruitteelt dreigen ten onder te gaan, te behouden.  

Hoe men echter oude soorten kan behouden door er onmiddellijk 25 tegen de 

vlakte te leggen is me een raadsel!  

Ik ben dan ook tegen deze schizofrene aanslag een kruistocht begonnen op 

gemeentelijk en op provinciaal niveau. De bomen waren niet meer te redden, 

maar zij hebben me naar Leefmilieu Borgloon gevoerd voor vele jaren. 

Jef Breesch 

7 Zware inbreuk op  

a) de biotoop van de Rullingerbeek in Kuttekoven 

Door toedoen van de technische dienst van Borgloon werd het biotoop van de Rullingerbeek 

in het reservaat van Kuttekoven volledig vernield. Op vraag van een aanpalende landbouwer 

werd de beek op schandalige manier geruimd en werd een groot gedeelte van de flora en 

fauna vernield.  

Natuurreservaten Leefmilieu Borgloon heeft bij deze inbreuk op de Wet op Natuurbehoud 

klacht neergelegd bij de Vlaamse Overheid, die op haar beurt een proces-verbaal tegen de stad 

Borgloon opstelde. Bij deze laatste was echter niemand op de hoogte en ook had niemand de 

opdracht gegeven om deze ruimingen uit te voeren. Op zijn beurt reageerde ook de WBE 

(Wildbeheerseenheid), de Herk, die zich aan de kant van de aanpalende landbouwer schaarde. 

Tevens nam ze ook de verdediging op zich van een jager die in de buurt actief was. Deze 

jager had namelijk aangekaart dat er tegen zijn persoon 3 gerechtelijke klachten liepen m.n. 

1 het illegaal aanleggen van een visvijver met vernieling van het brongebied van de 

Rullingerbeek, 

2 het storten van een enorme hoop afval en bouwpuin op zijn eigen perceel, 

3 het afgraven en kappen van een stuk oude spoorwegberm.  

De WBE de Herk schaarde zich zodoende achter een persoon die zich om de natuur heel 

weinig bekommerde en ook moeide ze zich in een debat waar ze helemaal niets mee te maken 

had.  

Gevolg was dat de verstandhouding met de toen pas opgerichte jagersvereniging helemaal 

zoek was en dat er een verbod kwam op jagen in het reservaat. 
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Over deze discussie tussen de landbouwer, jagers en de natuurvereniging zal een gerechtelijke 

uitspraak worden gedaan maar tot op heden is deze zaak nog niet behandeld. 

Stefan Carolus 

 

b) Spoorwegzate Kuttekoven 

Over de verwerving van het natuurreservaat in Kuttekoven wordt elders geschreven. Maar in 

het begin van overdracht van de spoorwegberm aan de natuurvereniging (toen nog 

Natuurreservaten) dacht een aanpalend eigenaar dat de dingen niet zo nauw moesten genomen 

worden in Borgloon. 

Hij wilde een aanpalend stuk ontbossen nl. de kaprijpe populieren verkopen. Om die bomen 

gemakkelik te verslepen liet hij gewoon op andermans eigendom (onze) een 50-tal meter 

berm gelijk duwen … zonder enige vraag of toestemming. Dit leverde een klacht op die wel 

gevolg kende. deze klacht hield ook nog enkele andere zware inbreuken in nl. het illegaal 

uitgraven van een vijver, het illegaal storten van grond boven de toegelaten hoogte en het 

illegaal storten van afval (in dit geval puin van huizen die afgebroken werden bij de aanleg 

van de Collaweg). 

De klacht werd wel aanvaard, het onderzoek loopt nog steeds en er wordt met ongeduld 

gewacht op een uitspraak. (cfr. 7 a) 

Luk Robijns 
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8 Storten 
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9 Haspengouwrally 

De beginjaren 80 waren succesrijke jaren voor het rallygebeuren in de streek. De 

organisatoren weken maar al te graag uit naar niet verharde landwegen die in overvloed te 

vinden waren in de omgeving van Borgloon. Bepaalde ritten gingen dus door in de heuveltjes 

van Borgloon, de andere ritten vonden plaats in Landen en omgeving. 

Een toenmalige schepen van Landen vertelde me: “ het succes van de rally betekent dat de 

vogeltjes maar een paar dagen moeten zwijgen!” 

Deze rally’s werden in het voorjaar (broeddagen) gereden en trokken hierdoor vooral onze 

aandacht  ook omdat de wegen stukgereden werden, dagen voordien en erna heel wat 

vermeende pilootjes overal opdoken met veel lawaai en tegen hoge snelheden en de 

toeschouwers vooral onveilig opgesteld stonden. 

Klap op de vuurpijl was een rally in 83 die door het kasteeldomein Rullingen gejaagd werd. 

Dit provinciaal domein was aangekocht om rust en natuur kansen te geven en lag in 

parkgebied. Voeg hieraan nog toe dat Armand Celen precies op dit domein de volledige fauna 

en flora aan het inventariseren was. Resultaat: woede in de groep voor zoveel onbegrip. Een 

provincieambtenaar gaf jaren later toe dat hij de toestemming gaf voor de rally om het kasteel 

bekend te maken! 

Er werd prompt een klacht neergelegd maar de organisatoren hadden alle nodige papieren en 

vergunningen op zak. Maar zo leerden we de organisatoren kennen en veranderden we van 

tactiek (if you can’t beat them, join them). We gingen dus met de organisatoren aan tafel 

zitten om de schade in Borgloon tot een minimum te beperken; veiligheid bij en beperking 

van ritten en vernieling van waardevolle bermen waren onze doelstellingen. 

Er werd ons meteen geld aangeboden voor de vereniging dat we prompt weigerden. De ritten 

werden verminderd en de actie “Bescherm de berm” werd uitgestippeld. In hun tijdschrift en 

in de pers verscheen de bijgaande tekst. Daarenboven werden bepaalde bermen afgepaald en 

verboden voor het publiek. 

Het jaar nadien werd niet meer overlegd; de organisatie was kennelijk het milieu volledig 

vergeten maar acties bij de gemeenten verminderde toch de aandacht van de organisatie in 

Borgloon en omgeving. Ze wilden toch van die lastposten verlost geraken. 

Ongelukkig genoeg voor de slachtoffers maakte een dodelijk ongeval in Kuttekoven een einde 

aan de Haspengouwrally in Borgloon. 
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10 De vijfsprong aan het Pegelveld 

Tussen de Pegelbrug (Gotem) en Rullingen lag een prachtig uitgeholde 5-sprong die vóór de 

verkeersas Tongeren – St.-Truiden een belangrijke wisselaar van verkeer was. Alle verkeer 

tussen Berlingen, Herten, Rullingen, Gotem, Kuttekoven, Hoepertingen en Borgloon liep over 

de 5 wegen die op een bepaald punt allemaal samenkwamen. Door de eeuwen waren 3 van de 

5 wegen prachtige holle wegen geworden met hoge bermen. Hun functie was eigenlijk 

landweg geworden en op dit ogenblik zijn 3 wegen ervan opgenomen in het fietsroutenetwerk 

Haspengouw. Maar 1 van deze holle wegen werd midden jaren tachtig volledig volgestort met 

de wegenisafval van de nieuwe weg Kerniel-Kortessem die toen aangelegd werd. Het was 

blijkbaar in die tijd de gewoonte dat  grond, beton, stenen en andere afval die door aannemers 

moeten afgevoerd worden, met medeweten en toestemming van het gemeentebestuur of een 

schepen gewoon ergens konden gestort worden. De holle weg in het Pegelveld werd dan ook 

volledig opgevuld met deze afval. Klachten bij politie (toen nog gemeentelijk!) en 

stadsbestuur konden niets verhelpen.  

Het lag er en ligt er nog! 

Jaren later vond een tweede opmerkelijke inbreuk plaats. Op de hoge holle weg naar de 

Nieuwe Molen, de Molenweg, stonden prachtige populieren in de berm. Op een bepaald 

ogenblik werden die allemaal gekapt en verkocht door de gebruiker van het aanpalend 

akkerveld. 

Nochtans stonden de bomen op openbaar domein zoals uit gegevens van de buurtatlas kon 

opgemaakt worden. Klachten bij, brieven aan het gemeentebestuur bleven zonder gevolg. Ook 

nog steeds! 

Luk Robijns 

11 De Collaweg 

Reeds voor de vereniging Leefmilieu bestond was er eind jaren 70 en beginjaren 80 een groep 

“Geen expressweg  door onze dorpen” actief. Deze groep en zovele andere reageerden op een 

“ontsluitingsplan” van Limburg waarbij bijna elke gemeente kon beschikken over een 

4-strooksweg als omleiding. Dit wegenkader voorzag in een nieuwe expressweg (op de oude 

spoorwegberm) tussen St.-Truiden en Tongeren en in een grootse ontsluitingsweg tussen 

Stevoort – Alken – Wellen – Borgloon - Heers en zo naar Namen. Dat waren toen de dromen 

van wat toen genoemd werd “de betonbaronnen”. 

Door allerlei druk en actie is van deze voorgestelde kaders bijna niets meer over in de 

gewestplannen. Behalve … 

 de ring rond St.-Truiden eindigt in Ordingen in het veld. Om deze schande toch enigszins 

te verdoezelen is nog een stukje expressweg als afbuiging naar de gewone weg Sint-

Truiden – Tongeren voorzien. Allerlei actie tegen zo’n onzinnig stukje weg kon niet 

baten. Anderzijds is de spoorwegberm nu bijna volledig natuurgebied! 

 van het stuk Stevoort – Heers is niets meer overgebleven in het gewestplan behalve een 

goede 1 800 meter weg nl. de Collaweg of de Westelijke Omleiding. Deze weg is 

ondertussen eind jaren 80 aangelegd maar niemand heeft het aangedurfd deze weg 

officieel in te huldigen … 

Een geslaagd project kon en kan het niet genoemd worden. De groep Leefmilieu heeft dan 

ook in die tijd meegeageerd met de andere verenigingen om deze Collaweg te verhinderen. 
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Toch werd de weg aangelegd. Het lijkt vreemd dat Leefmilieu in die omgeving het beheer 

aanvaard heeft om een natuurgebied tot ontwikkeling te brengen. Als men weet dat deze 

Collaweg de prachtige vallei van de bronnen van de Rullingerbeek vernielde, is het niet zo 

vreemd dat er nog natuur gered en hersteld wordt precies in die omgeving. Maar eenvoudig is 

dat niet want bij de aanleg van wegen gebeuren er rare dingen; hiervoor verwijs ik naar het 

vorige stukje “Spoorwegzate Kuttekoven.” 

Luk Robijns 
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V  

DE OUDE PAD  

EN  

DE NIEUWE PAD  
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1 Het eerste contactblad 

 

 

Contact met de leden is steeds een belangrijke opgave geweest voor onze 

vereniging. In de beginjaren werd een contactblad samengesteld.  Hierboven 

vindt u het omslagblad dat eerder iets heeft van een rouwbrief. 

Het was inderdaad een amateuristisch gedoe: een gewone wit-zwart kopie als 

omslag, binnenin een aantal artikeltjes over fauna en flora in de streek en 

beperkte aankondigingen van wandelingen en acties. 

Het verscheen 3-maandelijks en werd toch vlot gelezen als ik de reacties mocht 

geloven. Toch was het een eenmanszaakje en kon het slechts een 7-tal jaren 

volgehouden worden. 

Luk Robijns 
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2 De echte Pad 

Een sterke bestuursgroep bruist natuurlijk van nieuwe ideeën. Tijdens één van de laatste 

bestuursvergaderingen van 1995 wordt tussen pot en pint van gedachten gewisseld over ons 

imago en binding met onze leden. 

De nieuwsbrief wordt geprezen en bekritiseerd. Onze ondervoorzitter Jul Geukens wil met 

zijn informaticakennis wel eens iets proberen. Met ons logo op de frontpagina verschijnt 

begin 1996: 

Een pad in het groen 

Leefmilieu Borgloon – Nieuwsbrief 

Verschijnt om de 2 maanden  V.U. Jul Geukens 

Februari 1996 – nr. 1 Daalstraat 7b 

Kantoor van afgifte: 3840 Hoepertingen 

Hij zorgde voor een mooie lay-out, opgesmukt met figuurtjes en een titel die tot de 

verbeelding spreekt! 

Een dikke proficiat aan Jacinta en Jul voor "Een pad in het groen"!! Daarmee eindigt onze 

voorzitter Luk zijn onleesbaar verslag van de vergadering maart 1996 … 

Roger Schreurs 

3 Een Pad in het groen  

In oktober 1998 mocht ik ‘Een Pad …’ overnemen van Jul Geukens. Het bestuur had geen al 

te concrete richtlijnen. Het was meer: ‘Maak er wat van’. Nu is dat vertrouwen wel prettig, 

maar gemakkelijk was anders.  

Er is stof genoeg op gebied van milieu- en natuurbehoud (onze samenwerking met 

natuurreservaten was toen nog pril), maar ik dacht, dat ‘‘Een Pad …’ niet moest doen wat 

grote natuurbladen beter en briljanter kunnen en dat we ook geen dagbladen moesten dubben. 

Er werd gekozen voor een dubbele focus: enerzijds lokaal nieuws over milieu en onze 

reservaten, anderzijds voor het in reliëf brengen van onze natuurwandelingen, die toch een 

van onze uithangborden zijn.  

Ik heb weinig aan zelfcensuur gedaan, maar nooit heeft iemand geprotesteerd. Dat wordt 

echter heel negatief uitgelegd. 

In april 2001 heb ik mijn laatste ‘Een pad …’ verzorgd; ik heb wel nog een jaar logistieke 

steun verleend.  

Jef Breesch 

4 De huidige Pad 

DE NIEUWE PAD IN GROEN 

Na het schitterend werk dat door mijn voorgangers Jul Geukens en Jef Breesch werd gedaan 

om voor Leefmilieu Borgloon een degelijk tijdschrift af te leveren, werd mij door het 

afdelingsbestuur een nieuwe taak opgedragen.  

Het ontwikkelen van ons plaatselijke natuurtijdschrift werd volledig gedigitaliseerd zodat er 

enkel nog wat lay-outwerk diende te gebeuren.  
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De verzending naar al onze leden en sympathisanten gebeurt door Roger en Huberte. Dit 

brengt nog steeds veel werk met zich mee. Onze pad in het groen heeft nu een oplage van 

130 stuks en kent veel aandacht van onze vrienden-leden.  

Stefan Carolus  
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 VI  

PADDENOVERZETACTIES  
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1 Paddentellingen 

Een specifieke actie, eigenlijk onderzoek, rond padden speelde zich af in Rullingen. Dit 

provinciaal domein beschikt over een vijver, een gracht en een poel. 

De vijver op het zuidelijke gedeelte, de gracht omringt het kasteel op het oostelijke deel (de 

ingang) en de poel ligt achter het kasteel op het westelijk gedeelte ervan. 

Reeds van bij de start van de vereniging was Armand Celen bezig met het tellen van padden 

bij hun jaarlijkse trek. Dit onderzoek werd ter beschikking gesteld van de provinciale 

overheid en had (door ons alleszins) de bedoeling de geplande sanering van de poel tegen te 

houden. 

De padden klimmen vanuit de Herkvallei omhoog door natte beemden langs de Rullingerbeek 

naar de poel. Hij telde jarenlang zo’n 1 800 à 2 000 padden jaarlijks tot eind jaren tachtig een 

sterke vermindering op trad. Uit onderzoek bleek dat verontreiniging van water ziektes 

veroorzaakte bij de padden. Er werden spoelwormen aangetroffen. Gelukkig werd de 

poelsanering (tot op vandaag de dag) niet uitgevoerd maar tussen de poel en open gracht van 

een landweg werd wel een overloopstelsel gebouwd waardoor water van de poel kan 

weglopen maar ook afvalwater van de kasteeluitbating. 

Dit door afwasproducten witgekleurd water loopt in de gracht, komt in de Rullingerbeek die 

dan naar de Herk loopt. Dit is de weg die de padden namen naar de poel zij het in de 

omgekeerde richting. 

Precies deze kleine strook van hooguit 30 meter vol afvalwater is nu al een tiental jaren mede 

de oorzaak dat padden niet meer via de normale weg de poel bereiken. 

Er zijn reeds sinds enkele jaren weinig of geen padden meer in de kasteelpoel en een 

oplossing voor het afvalwater wordt door het provinciebestuur niet gezocht. 

Luk Robijns 

2 Paddentrek 

VANAF 1995 TOT 2000 OP DE NIEUWMOLEN(WEG) 

Door de aanleg van de asfaltverharding voor de Haspengouwfietsroute, werd er meer en meer 

sluikverkeer vastgesteld. Tientallen padden en salamanders werden er platgereden. 

In de hoop er iets aan te kunnen verhelpen, werden plastic schermen geplaatst en werden de 

padden in de grachten geteld. Het was echter moeilijk om te concluderen naar welke kant de 

padden wilden trekken. Immers, aan beide kanten waren er poelen en grachten. 

Jaarlijks werden steeds minder padden gezien. Het plaatsen van schermen werd daarom 

stopgezet. 

Rik Rappé 

3 Paddenoverzet Sassenbroek 

Samen met enkele buurtbewoners startten wij in het voorjaar van 1997 met een paddenoverzet 

aan de Sassenbroekstraat te Broekom. Met vereende krachten werd de afsluiting geplaatst. 

Een week later kwam de trek op gang. Met beurtrol werden dagelijks de in de emmers 

terechtgekomen padden naar de overzijde van de straat gebracht. 

Dat voorjaar werden 840 padden overgezet. Ondanks onze goede zorgen werden er toch nog 

180 doodgereden. Ook het volgend jaar zetten wij een 600 tal padden over. 
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In 1999 verminderde het aantal dieren echter drastisch. Iedereen vroeg zich af wat de oorzaak 

zou kunnen zijn. Bij nader onderzoek bleek dat de Graaf van Heks in de beemd een 

jachtvijver had aangelegd en de padden hadden onmiddellijk de vijver in gebruik genomen 

om hun eieren af te zetten. 

Wij gingen de volgende jaren toch nog door met de overzet. Maar de aantallen bleven dalen. 

In 2001 werd besloten de actie stop te zetten.  

Eric Decock 
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4 De padden van Jesseren 
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4.3 Woordje en werkje vooraf 

Jef laadt zijn jeep vol met allerlei dingen: houten paaltjes, afgedankte wasdraad, plastiek die 

voor de zoveelste keer weer gebruikt wordt, en niet te vergeten de haringemmertjes van 

Patrick, de visman. Wij boorden er enkele gaatjes in zodat de padden niet zouden verdrinken ! 

(we leren nog alle dagen bij). Zo leidden onze plastieken emmers een zevende leven. Het 

Recupke zou het niet beter kunnen. 

Nog even stoppen om Jean op te pikken en dan naar de Marmelbeek te Jesseren. Nico, Theo, 

Harry en Hub staan al te wachten met de schop in aanslag. Roger, weerhouden door de afwas, 

vervoegt even later de rangen.  

Er zit al heel wat routine in: Theo en Jef leggen de paaltjes mooi op een rijtje met de juiste 

tussenafstand. Jean en Hub graven een gleufje dat uiteindelijk wel 100 meter lang wordt. De 

palen inkloppen doen ze met zo ’n drang naar perfectie dat het een rechte lijn wordt, 

vergelijkbaar met de aanleg van een hoogstamweide. Goed zo, Jef en Theo! Dat soort wordt 

niet meer gemaakt! Nico en Harry ontwarren de wasdraad en spannen hem netjes over de 

paaltjes. De emmers zijn ondertussen ook al ingegraven. De versleten plastiek wordt naar best 

vermogen gespannen, hier en daar dubbel gezet om de gaten te dichten. Gleufje dichtmaken 

en na 2 uur is alles netjes afgewerkt.” Greetje laat nu de padden maar komen” roept Jef. 

“Kom” zegt Roger “de beloning staat klaar”. Alleen de sleedoornjenever heeft succes, heeft 

waarschijnlijk te maken met de buitentemperatuur.  

’s Avonds in een Loonse huiskamer … Gezellige sfeer, TV op het geliefkoosd programma, de 

fles op tafel en de glazen gevuld. Het wordt 23 uur. “Verdomme, nu heb ik mijn slaapkleed al 

aan en moet de padden nog gaan overzetten!”. De man van dienst stapt in zijn laarzen, trekt 

het fluorescerend jasje aan, de zaklamp in aanslag en nu naar het “slagveld” om Irak niet te 

vergeten.  

4.4 De tocht naar de overkant 

Het is een zware tocht geweest, een leven dat niet over rozen liep. Maar ze hield van bloemen, 

van natuur en zeker ook van jullie padden, kikkers en salamanders en al het krioelende leven 

in het water.  

We begrepen en steunden elkaar op talrijke MINA-raden. Francine pleitte voor de padden en 

de kikkers opdat ze beschermd zouden worden tegen de boze wereld: tegen het monster auto 

dat tegen 90 km per uur een waar bloedbad aanricht. Op dit eigenste moment wordt op het 

TV-nieuws van 19 maart 2003 (je verjaardag!) de aanvallen getoond op de Iraakse bevolking 

en zijn kwetsbare kinderen. En je had het voor de kinderen in de verre landen. Als Foster 

Parent toonde je jouw grote hart voor de meest kwetsbare aan de overkant van de evenaar.  

Het TV-nieuws zit op jouw verjaardag vol van oorlogstaal. Ze willen ons overtuigen van hun 

gelijk voor deze gruweldaden. Maar wij, met een hart voor vrede en natuur weten wel beter, 

hé Francine. “Neen aan de oorlog” roepen de kinderen van een protesterende school; ze laten 

wel duizend witte ballonnen op.  

Op de hoek van de tafel ligt een folder met aan de voorzijde de aaibare afbeelding van nog zo 

’n verstoteling: de vos. Hij wordt beloerd, bejaagd, verdreven, veracht, vervloekt en verstoten. 

Het zijn die verschoppelingen welke we samen met woord en daad verdedigen. Maar nu 

moeten we het stellen met je steun vanaf de overkant. Het doet pijn. Maar je zorgde zelf voor 

een woordje van troost …  
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“Ik wens u allen sterkte … 
Treur niet 

De aanblik van elke boom 
of bloem 

moet u een troost zijn 
Tenslotte … de dood is 

gewoon het laatste hoofdstuk 
van het leven 

Francine 

Naast de foto van de vos ligt een stapel krantjes die “De Dag van de Aarde” naar de mensen 

toebrengt. Dit jaar worden trage wegen in de kijker gezet. Francine, samen met de Loonse 

natuurvrienden liep je langs onze trage wegen om te kijken, te luisteren, te ruiken, te voelen 

en te proeven van ONZE NATUUR, ONS LANDSCHAP. En de padden brengen we zachtjes 

naar de overkant langs snelle wegen. 

We moeten afscheid nemen, Francine. Je schonk ons mooie beelden, mooie woorden …  

“Het komt recht uit mijn wortel 
Een vuur dat eens verteerde 
Tot as verzengde 
Ter dood bracht 
De vlam van mijn begeerte 
mijn pijn  
mijn angst 
mijn hartstocht 
mijn zelfcreatie 
Ik heb gezwommen door de diepsten van het blauw 
Ik heb gevlogen door alle streken van de ruimte 
Ik ben een loot van de aarde 
Ik ben de rook van de voorouders 
Ik ben een kind van de toekomst”  

We dragen jullie in een plastieken emmer naar de overkant van de snelle weg, naar jullie 

toekomst, naar de poel van het leven. Wat een bruisende, wiemelende massa in parensdrang. 

Het leven gaat gelukkig voort.  

“Dag Francine, tot aan de overkant! 

Dag padden, hopelijk tot volgend jaar! 

Aan ieder van jullie:  

bedankt voor de vreugde 

om de dingen samen te delen.” Roger 

Groetjes uit het groen!  19 maart 2003 
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ONZE FIETSTOCHTEN  
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Clouseau  

1990 - HKM 145.590-7 (Bel)  

Fiets 
Theys/Savenberg  
Zij rijdt met de brommer 

en ik rijd met de fiets. 

Wat een zorg en kommer, 

zij heeft alles en ik niets. 

Had ik maar een brommer 

en had zij maar een fiets, 

dat zou ik haar kunnen duwen. 

Maar nu duw ik niets, 

duw ik in 't niets.  

 

 
Wim Ravell 

1996 - CNR 2101950 (CD-s) (Bel) 

 Fietsen  

radio mix / Felix/Verburgt/Martens  

 Fietsen  

popcorn mix / Felix/Verburgt/Martens  

Fietsen fietsen 

fietsen fietsen 

fietsen fietsen. 

Fietsen door het bos, 

fietsen naar de zee. 

Fietsen langs de duinen. 

Fietsen door de stad, 

door het platteland, 

door de groene heide. 

1993 - Friends Records 2000323 (CD-s)  

Hé jij daar, blijf van mijn fiets af!  
Smeink/Boekema  
Ik doe mijn ketting om een paaltje heen, 

hij staat daar zielig en heel alleen. 

Ik bel aan en mijn broer doet open, 

maar ik hoor iemand met mijn fiets weglopen. 

 

Hé jij daar, blijf van mijn fiets af! 

Ik heb hem net gekocht, dit is niet wat jij zocht. 

Hé jij daar, blijf van mijn fiets af! 

Het geeft niet wat ik zeg, hij lacht en hij rijdt 

hard weg.  

Zo'n eenvoudig tekstje, en dan nog niet eens rijmen. Dat had beter 

gekund. Bijvoorbeeld:  

Fietsen langs de weiden,  

fietsen naar het strand,  

fietsen op de heide en op het platteland. 

Harrie Jekkers 

1998 (?) - CNR Music 2003892 (CD) 

Er ging een vis uit fietsen  
Meinders/Scherpenzeel  

Er ging een vis uit fietsen, 

't was op een mooie dag. 

Z'n fiets dat was een rooie 

en rood was ook zijn vlag. 

 

Hij suisde van de duinen, 

hij sjeesde door het bos, 

hij scheurde door de bochten, 

soms met de vinnen los 



 

 

92 

 

1 De geschiedenis van 1 mei 

Het moet ergens op een winterse dag geweest zijn halfweg de jaren tachtig dat Diederik De 

Leersnyder als jonge kerel van mening was, dat de prille natuurverenigingen van Zuid-

Limburg best de eigen streek zouden verkennen via een fietstocht. Als D-day koos hij voor 

1 mei: op dat ogenblik van het jaar is de natuur op haar best, de kans op zon is redelijk groot 

en het is een betaalde feestdag. Op enkele uitzonderingen na is de fietstocht telkens op de dag 

van 1 mei doorgegaan. Ook Jan Vanvelk, voorzitter van Regionaal Landschap Herk en 

Mombeek, moet in die dagen op de fiets gezeten hebben, maar daarvan zijn geen foto’s 

bewaard gebleven. 

Kortessem en Herk-de-Stad zijn zowat de eerste plaatsen, die de fietstocht van 1 mei heeft 

aangedaan. Men blies verzamelen ergens in een centrum, de fietsen werden klaargemaakt en 

de rit vertrok. De deskundige uitleg kwam van Alida Vanholst en een kopje koffie en een 

stukje taart ontbraken niet. De fietstocht gebeurde in groep - samen uit, samen thuis - en dat 

was een probleem. Niet de eerste jaren - toen hadden we nauwelijks 30 fietsers - maar wel 

toen de fietstocht steeds meer deelnemers begon te tellen. 

We stelden na enkele jaren vast, dat niet iedereen opgezet was met de formule vijf kilometer 

fietsen en vijf minuten stilstaan om iets bij te leren over het landschap, een poel of een 

groepje bomen. Het gezamenlijke vertrek werd vervangen door vrij vertrek. Dat dwong ons 

echter om het parcours vooraf aan te duiden met pijltjes, hoe wist de fietser anders waar hij 

moest rijden om terug op de vertrekplaats aan te komen. 

Omdat ook Vakantiegenoegens op zoek was naar praktische initiatieven voor haar leden 

sloegen we de handen in elkaar. Met de plaatjes van Vakantiegenoegens kreeg het parcours 

vorm en konden we meer mensen bereiken. Op mooie plaatsjes stond een gids de fietsers op 

te wachten om enige uitleg te geven. Voor alle duidelijkheid stond heel wat informatie 

eveneens op papier met een korte wegwijzer.  

Maar onze ambitie reikte verder: er zou een echte fietskaart komen waarop zowel de sponsors, 

de bezienswaardigheden als het parcours een plaatsje kregen. In fullcolour met de rode 

silhouet van een fiets - weeral een creatie van Diederik -leek onze fietstocht van 1 mei een 

heus professioneel en toeristisch werkstuk. 

Meer vertrekkers betekende ook meer kritiek: de fietstocht was te lang, te kort, te 

heuvelachtig, er was nergens gelegenheid om iets te drinken, waar woonde een 

fietsenhersteller, … kortom, bijschaven was nodig. 

Bij de volgende editie maakten we verschillende lussen, maar vertrek en aankomst waren 

voor iedereen dezelfde. Het jaar daarop zorgden we voor drie vertrekplaatsen en evenveel 

aankomstplaatsen. Zo waren we enkele jaren lang te gast in Het Pachthof te Borlo en nog 

langer in het kasteel van Rijkel. In Rijkel stonden immers fietsen te huur van de toenmalige 

Regionale VVV (nu Toerisme Haspengouw). Aan onze fietstocht deelnemen kon zelfs zonder 

fiets. Deze formule heeft enkele jaren standgehouden. De natuurvrienden van Borgloon 

zorgden in Rijkel steeds voor een natje en een droogje. 

Ondertussen kreeg het fietspadennetwerk van Haspengouw - ontwikkeld door RLHM 

(Regionaal landschap Herk en Mombeek), later RLH (Regionaal Landschap Haspengouw) en 

de provincie Limburg - steeds meer vorm. We konden niet anders dan bepaalde tracés 

opnemen in onze tocht. 

Maar we stelden ook vast, dat mensen steeds vaker de fiets van stal haalden en door het 

landschap fietsten, onze fietstocht had zijn doel bereikt. Dankzij de fietspaden die aangelegd 

werden, kreeg de recreant een veilig en aangenaam parcours, dat hem leidde naar nooit 
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geziene plaatsen. De editie van 2000 was dan ook de laatste van de reeks: in het totaal waren 

er zeker 16 fietstochten op 1 mei geweest. 

Zoals reeds hoger beschreven, was een bewegwijzerd parcours noodzakelijk. Het aanbrengen 

van deze wegwijzers was altijd een hectisch werk. Dagen op voorhand konden we de bordjes 

niet plaatsen, alles moest vaak de dag voordien of in de vooravond gebeuren. Al vlug had ik 

de Raad van Bestuur van onze vzw gebombardeerd tot werkers van 1 mei. In groep, met één 

auto, trokken we dan door het landschap en in estafette kreeg elk kruispunt, elke passage, elk 

moeilijk punt een bordje. IJzerdraad en tang waren twee onontbeerlijke attributen. Soms was 

er wel wat geharrewar over de juiste interpretatie van het parcours – er was immers een 

gedrukte kaart die we dienden te volgen – maar we zijn er altijd in geslaagd het parcours 

volledig te bewegwijzeren. Na de fietstocht trokken enkelen er dan op uit om alle bordjes weg 

te nemen. 

Het hoogste aantal deelnemers dat we ooit gehad hebben was meer dan 800, het dieptepunt 

ooit was een fietstocht met welgeteld 2 deelnemers. Dat was in Kortessem, die dag stroomde 

de regen met bakken uit de lucht. De mensen van Toeteleer Kortessem hadden ongeveer 

50 kg vlees klaar staan voor de barbecue, enkele weken later konden ze geen worsten meer 

zien. 

Na een tweetal jaar gewerkt te hebben met een bewegwijzerd parcours stelden we een nieuw 

fenomeen vast: zwartrijden. Het was natuurlijk niet moeilijk eenmaal je een bordje zag, het 

volledige parcours af te leggen per fiets. 

Zo stopte ooit een grote touringcar voor het kasteel in Rijkel. Fietsen kwamen te voorschijn 

uit de aanhangwegen en de volledige groep (meer dan 50 personen) maakte zich klaar om ons 

parcours af te fietsen. De groepsleider kwam zich inschrijven en kreeg een kaartje: hij zette 

zich aan kop en de rest volgde hem, zonder te betalen. 

Maar er waren ook ongevallen, ambulances, vandalen, slecht weer, mensen die hun afspraken 

niet nakwamen, … 

Toch een enorme dank aan de organisatoren van het eerste uur, die ervoor gezorgd hebben, 

dat Haspengouw op de kaart werd gezet, die aan de wieg stonden van het fietsroutenetwerk, 

die de anderen gesensibiliseerd hebben en daarmee eveneens een stukje natuur hebben 

gevrijwaard van aantasting door andere gebruikers. 

Bedankt deelnemers aan de 1 mei fietstocht. 

Bedankt anonieme helpers. 

Marc Diriks 

2 Toch nog in Borgloon … 

De grote sensibilisering voor het fietsen en het fietspadennetwerk is wat geluwd. Het fietsen is 

ondertussen een echt toeristisch product geworden; de volledige Haspengouwroute zal in 

2003 klaar zijn. 

Toch wensten een groot aantal natuurwandelaars van de Loonse vereniging ééns per jaar de 

benen rond te draaien. 

Dit werd de "augustusfietstocht" die reeds enkele jaren door Lydie Ruelens geleid wordt. 

Zo midden in de vakantie wat ongeziene plekjes ontdekken, zo wat bergop-bergaf fietsen was 

en is een succesvolle afwisseling voor de stramme stapspieren in de wandelkalender. 

Daarenboven zorgt Lydie telkens weer voor een kleine verrassing en zo wordt de zadelpijn 

vlug vergeten. 

Luk Robijns 
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3 Onze zomerfietstochten 

In hartje zomer wandelen kan vermoeiend zijn en je krijgt er veel dorst van! Zo zijn we op het 

idee gekomen om in augustus te fietsen. Veel mensen zijn met vakantie en de groep is dan 

niet te groot. In de zomer van 1999 was de eerste fietstocht en meestal komen een 15-tal 

sportievelingen deelnemen. 

De eerste jaren kregen we deskundige hulp van Gillis om het verkeer te regelen. EN wat de 

meeste deelnemers fijn vonden was een halte aan een uitgekozen terras! 

Enkele van onze gefietste routes: 

  Zie volgende bladzijde 
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Augustus 1998 jammer, ben ik vergeten! 

Augustus 1999
*
 nog een fietstocht, deze keer in Oostende (!) georganiseerd door 

Peter Heedfeld die alle leden op het afgesproken uur stond op te 

wachten aan het station in Oostende waar de fietsen reeds 

gereserveerd waren. Na een lange en flinke en mooie fietstocht werd 

de dag besloten met een drink en het Loonse gezelschap trok terug 

huiswaarts met de trein. 

Augustus 2000 

27 km 

Borgloon – Broekom – tumulus – Horpmaal – Heers – Veulen langs 

kasteel richting Klein Gelmen – Groot Gelmen – Terras van Château 

de la Motte – kruispunt Hoepertingen oversteken en via fietspad 

terug naar Borgloon. 

Augustus 2001 

18 km 

Borgloon – Broekom – Heks – Heks bos – Bommershoven 

tegenover kasteel richting Widooie – Tongeren oversteken aan de 

PIBO richting Piringen: terras van Mariëlla – via fietspad terug naar 

Loon. 

Augustus 2003 Borgloon – Veulen (knooppunt 159) –Heers (158) – Batsheers (160) 

= idyllisch, de moeite! – Mechelen Bovelingen (165) – Jeuk-Roost 

((181) – Borlo (182) terras 't Pachthof: alles tip top! – Muizen (184) 

– Mielen (166-167) venijnige bergjes! – Engelmanshoven – 

Gelinden (164) – Klein Gelmen (163) – Veulen (159) - Borgloon 

Lydie Ruelens 

 

 

                                                
*
 Zie volgende bladzijden! 
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ONZE JAARLIJKSE  

BARBECUE  
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1 De geboorte 

Bestuursvergadering op 19 juli 1995. Op de agenda staat "Wandelkalender 1996 

vaststellen". Iemand met initiatief zegt dat we eens iets NIEUWS moeten brengen voor die 

talrijke wandelaars welke maandelijks afzakken naar Borgloon. Waarom niet een wandeling 

met als afsluiter een feestelijke barbecue? Iedereen akkoord en de rest zien we wel. 

2 Het geboortekaartje 

Naam: Oogstwandeling met barbecue 

Plaats: boerderijtje van Jul en Jacinta 

Datum:  11 augustus 1996 

Uur: de poort staat open vanaf 16 u 30. 

3 Menu 

 Worst, brochette, kotelet, kip 

 Aardappelsla uit de keuken van Huberte 

 Gemengde slaatjes van Lydie 

 Pastaschotels van Lutgart 

 Als toetje, de befaamde kwarktaart van Jo. 

4 De wandeling van Jef 

Als natuurgids leidde ik mijn eerste wandeling voor Leefmilieu in juli 1996. 

We vertrokken in de Daalstraat te Hoepertingen aan het Andere Huis van Jul 

en Yacinta. Daar zou, na onze terugkeer, onze eerste barbecue doorgaan.  

Vooraf verkende ik het parcours van de wandeling tweemaal met de fiets. Dit 

deed ik natuurlijk om de weg, de duur van de wandeling en alle 

bezienswaardigheden goed te kennen. Dit zou nu waarschijnlijk tot enige 

hilariteit leiden.  

Ik herinner me nog mijn verslagenheid bij het zien van de kaalgeslagen 

omgeving van de kapel van Oetersloven. Vierhonderd jaar oude taxusbomen 

zijn daar gesneuveld om een hoop godvruchtigheid te parkeren.  

De wandeling was mooi, over veldwegen, door holle wegen en er was veel 

volk. Ik had een prachtige uitleg over bloemen en planten. Het 

onwaarschijnlijke getal van zeker drie mensen luisterde ernaar. De overigen 

waren in de weer met fruit of vertelden elkaar het laatste verhaal over hun 

betreurde nonkel Djang of over het nieuwe servies van tante Louise.  

Toen we in Berlingen terugdraaiden moesten we tien minuten schuilen voor 

een regenbui. Ik besloot daarom de wandeling wat in te korten. Een goede 

ingeving, want we waren nog niet terug in het Andere Huis of een echte 

wolkbreuk barstte los! Zelfs de pannen van het afdak konden de regen niet 

tegenhouden. Echter, het vuur van onze barbecue, een gesloten systeem, 

hield stand! Het was vanaf toen dat de roem van de ongeëvenaarde 

groenteschotels van onze dames en de sublieme kwarktaarten van Jo begon. 
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Jef Breesch 

5 De barbecue zelf 

En de barbecue is een vaste waarde geworden in de jaren die volgden. We zijn ondertussen 

aan de zevende uitgave toe. Het aantal deelnemers groeide gestadig met een hoogtepunt van 

meer dan 90 deelnemers. Om praktische redenen werd uitgeweken naar zaal De Leeuwerik, 

gelegen in het heuvelachtig Haspengouwse landschap te Gors-Opleeuw. Onze dames 

bereidden de lekkerste groenteschotels, pasta's, broodjes, desserts. En de klanten bleven jaar 

na jaar afwassen! Magda, laat de volgende jaren maar komen! 

Roger Schreurs 
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 IX  

HET WERKJAAR VAN 

LEEFMILIEU BORGLOON  
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Doelgericht werken 

Motivatie 

Het zwaar te verduren hebben 

Doelen 

Uitdagingen! 

Conversatie 

Discussie 

Eenheid 
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1 De acteurs  

Achttien bestuursleden met het statuut “VRIJWILLIGER” vormen de basis van Leefmilieu 

Borgloon. 

Van diversiteit gesproken: de onderwijzer(es), de gepensioneerde, de politieman, de 

directeur, de inspecteur, de werkende mens, de student(e), de verpleegkundige, de politica, 

de ingenieur, de leraar, de jager, … 

Ze vormen samen het gezicht van de vereniging.  

2 Het werkjaar  

Van 1 januari tot 31 december zijn ze in hun vrije tijd bezig met hetzelfde doel voor ogen: 

NATUURBEHOUD EN –VERBETERING VAN BORGLOON. Bovendien proberen ze 

vele mensen warm te maken voor deze EDELE GEDACHTE.  

3 Bestuursvergaderingen  

Om deze meute op dezelfde noemer (lees natuurgedachte) te houden wordt regelmatig 

vergaderd. 

Gemiddelde aanwezigheid:  9 

Aantal man – en vrouwuren:  186 

4 Vergaderen met de buitenwereld  

In Borgloon moeten we zeker ons gedacht zeggen op de MINARAAD, CULTUURRAAD 

en de GECORORAAD. Natuur houdt niet op aan de gemeentegrenzen en veel beslissingen 

worden ver daarbuiten genomen. Daarom spelen enkele bestuursleden regelmatig op 

verplaatsing zoals Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden, Diepenbeek, Brussel, Mechelen, … 

Wij vinden onze weg bij de provinciale en nationale natuurverenigingen. 

 Bos en Groen 

 Afdeling Natuur van AMINAL 

 Natuur Actie Limburg 

 Natuurpunt Limburg 

 Likona (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) 

 Monumenten en Landschappen 

 Ruilverkaveling 

 Regionaal Landschap Haspengouw 

 Limburgs Milieu Overleg 

Natuur- en milieukennis komen niet vanzelf maar moeten geleerd worden. De 

studieavonden, -dagen, -cursussen en leerwandelingen zijn verhelderend voor de geest.  

Aantal man– en vrouwuren: 488  

5 Vorming en sensibilisatie 

We willen de anderen warm maken voor de natuur. Af en toe komen ganse klassen kijken 

en zelfs een handje toesteken. Minstens eenmaal per maand gaan we op stap in de natuur 

met wandelaars van overal. Onze gidsen zorgen voor een ontspannende zondagnamiddag. 

De wandelaars vinden achteraf de weg naar de Loonse horeca. De inwendige mens moet 

ook wat hebben, hé! 
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Aantal man – en vrouwuren: 1  352 

6 Het veldwerk  

Natuur bevindt zich grotendeels in het “VELD”. Elk seizoen vraagt typische 

werkzaamheden op het terrein. 

Winter en lente: opruimen takhout, kappingen, nestkastjes kuisen, snoeien, aanplanten van 

struiken en bomen, poelenaanleg, paddenoverzet, afrasteringen plaatsen, 

… 

Zomer en herfst: poelencontrole, maaien van wandelpaden, inventariseren, opruimen,… 

Samen met vele vrijwilligers trachten we de klus elk jaar weer te klaren.  

Aantal man- en vrouwuren: 586 

7 Feesten  

Na al dat vergaderen, studeren en werken moet er gefeest worden. Daarvoor staat onze 

barbecue voor alle leden en sympathisanten. Gezelligheid kent geen tijd, vandaar … 

Aantal man– en vrouwuren: niet te tellen! 

8 Communicatie  

Met onze 100 leden moeten we goede betrekkingen onderhouden. Het ledenblad van 

Natuurpunt zorgt voor de grote brokken en promoot de natuur van geheel Vlaanderen. 

Wij brengen het plaatselijke goede en slechte nieuws met “EEN PAD IN HET GROEN”. 

Elk kwartaal is het weer een gevecht om de deadline te halen.  

Aantal man- en vrouwuren: niet geteld 

Af en toe komen we eens in de krant of maken een folder. Dat tellen we zelfs niet mee. 

9 Besluit  

Gelukkig telt een jaar maar 365 dagen. Onze telling houdt op bij zo een 4 000 gepresteerde 

man- en vrouwuren. Het jaar daarop beginnen we weer op 1 januari met NUL uren.  

Groetjes uit het groen. 

Roger  

10 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur  

(MINA-raad Borgloon) 

Zoals bepaald in Art. X van het Uitvoeringsbesluit aan het Decreet van 5 april 1995 

(milieuconvenanten ) houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, beschikt de 

gemeente over een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (verder: milieuraad), die 

de gemeente adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid: 

1 hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de 

gemeenteraad; 

2 hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu; 

3 hetzij op eigen initiatief. 

Deze milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het 

gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met 
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betrekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Ze neemt ook kennis van de 

vergunningen uitgevaardigd door de stad Borgloon aangaande Milieu en Natuur. 

10.1 Statuten 

De gemeenteraad bepaalt de statuten. In deze statuten wordt ten minste de algemene 

werking en de samenstelling bepaald. 

10.2 Bevoegdheden 

De milieuraad zal om advies worden gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben 

met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame 

ontwikkeling. 

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan 

zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de 

gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen (verder “de gemeente” 

genoemd). 

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over: 

1 de uitvoering die de gemeente geeft aan deze overeenkomst, 

2 het voorontwerp van milieubeleidsplan en milieujaarprogramma, 

3 de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen. 

10.3 Adviesverlening 

De gemeente zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen, met: 

1 een duidelijke omschrijving van de vraag, 

2 opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de gemeente, 

rekening moet houden, 

3 opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies. 

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimum een maand. In onderling 

overleg kan hiervan afgeweken worden. Het advies van de milieuraad maakt steeds deel uit 

van het desbetreffende dossier. 

De gemeente brengt de milieuraad binnen de drie maanden na de aflevering van het advies 

systematisch op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd of zal gegeven worden. 

Bij het niet-volgen van een advies geeft de gemeente een motivering. 

10.4 Samenstelling 

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers. 

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad. 

10.5 Stemgerechtigde leden 

De volgende instanties en/of organisaties worden uitgenodigd om als stemgerechtigd lid 

zitting te hebben in de milieuraad : de milieu- en natuurverenigingen, de 

onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties. 

10.6 Belangrijkste adviezen uitgebracht door de MINA-raad van Borgloon 

 Advies AWP (waterzuiveringsprogramma). 

 Het ontwerpplan OVAM in verband met "puin en sloopafval". 

 Advies i.v.m. aanleg van parking aan het voetbalplein Jesseren. 



 

 

107 

 Het advies luidde: groenscherm aanleggen, verharding in waterdoorlatende materialen en 

het openhouden van de afwateringsgracht. 

 Advies ruilverkavelingsprojecten Grootloon, Mettekoven en Jesseren. 

 Ondersteuning van de ECO-teams van Borgloon. 

 Gewestplanwijziging o.a. spoorwegzate Tongeren–St.Truiden in parkgebied. 

 Diverse milieubeleidsnota’s vanuit de stad Borgloon. 

 Gebruik herbiciden op het kerkhof van Grootloon ter bescherming van het biotoop van 

de vroedmeesterpad. 

 In de schoot van de MINA-raad werd er permanent overleg gepleegd met de 

Landbouwraad. 

 Advies beheersplannen hollewegen, bermbeheer en gemeentelijke bossen. 

 Advies aangaande diverse milieuconvenanten voor gemeente en provincie. 

 Advies aangaande de ruimtelijke structuurplannen met betrekking op Vlaams, 

provinciaal en gemeentelijk niveau. 

 Uitwerken van GNOP-projecten (gemeentelijk natuur-overleg-platform) in het kader van 

de milieuconvenanten o.a. poelenprojecten. 

 Advies uitwerken duurzaamheidovereenkomst tussen gemeente en Vlaams geweest. 

De MINA-raad werd in 1993 opgericht in de eerste milieuconvenant. Het voorzitterschap 

werd waargenomen door Jul Geukens en in 1996 door Robert Creeten. Vanaf 1999 wordt de 

raad voorgezeten door Stefan Carolus. 

Om adviezen, conform de wetgeving, af te leveren werd de MINA-raad voor 1/3 

samengesteld uit afgevaardigden van Natuurverenigingen en stemgerechtigden van elk 

geslacht. 

Stefan Carolus 
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Zo’n 20 jaar werken aan een verbetering van onze leefomgeving en onze natuurwaarden heeft 

een grote menselijke kracht laten ontstaan. Zoals in alle vrijwilligersverenigingen komen een 

aantal mensen samen die aan doelen werken en die vooral mekaar ondersteunen, helpen, 

vrienden worden. Dit vrijwilligerswerk maakt Vlaanderen rijk en veelzijdig. 

Een vereniging kan anderzijds slechts overleven als er ook al eens een resultaat als opsteker 

op de jas komt. 

Zo betekende 20 jaar inzet toch dat heel wat positiefs gerealiseerd werd. Eerst en vooral zijn 

er 20 jaar lang maandelijks succesrijke wandelingen georganiseerd, onze natuurgidsen liepen 

hierbij op hun best voorop met in hun spoor gemiddeld een 35-tal natuurwandelaars. Waar 

tijdens de eerste 10 jaar een aantal pijlers van natuurgericht werken gebouwd werden (met 

gidsen en cursussen in 87 en 88, boomplantacties, poelenaanleg, opruimacties), werden 

tijdens volgende 10 jaar een 4-tal echte natuurreservaten verworven en erkend; het beheer van 

zulke gebieden (een goede 25 hectaren) vergt veel inzicht en samenwerking; onze 

conservators zijn hierbij de spilfiguren. Rond hen ontstonden een aantal groepen waarbij 

vooral de werkgroep Jesseren een belangrijke steun was en is. 

De uitbouw van netwerken is evenzeer een positieve ervaring want Borgloon staat niet alleen 

op een kaartje. Er werd samengewerkt met Landschapspark De Herk, nadien Landschapspark 

Herk en Mombeek dat dan weer opsplitste in Regionaal Landschap Haspengouw (eerder 

recreatieve / toeristische landschapsbeleving) en Natuurreservaten Zuid-Limburg 

(natuurbeheer) dat 2 jaar geleden Natuurpunt Limburg werd. Ook de BBL (Bond Beter 

Leefmilieu) en NAL (Natuuractie Limburg) behoorden tot het netwerk, zij ondersteunden 

onze vereniging rond erosie, waterbeheersing, ruilverkavelingen,… 

In Borgloon zelf groeide onze vereniging uit tot een nummer 1 in de cultuurraad en zijn een 

groot aantal natuurjongens en- meisjes lid van de Minaraad waarbij ze de gemeente adviseren. 

De samenwerking met het gemeentebestuur zelf is er eentje van koud en warm maar de band 

is er.  

Naar de Loonse bevolking werden de jongste 5 jaar een aantal sensibiliserende acties 

ondernomen die zeer goed overgekomen zijn: een infofolder “Borgloon en Zijn Natuur” ( R. 

Schreurs) en een folder “De Loonse Natuur” (S. Carolus) werden in alle brievenbussen 

verdeeld en een affiche actie “Ik Steun Loonse Natuur”  

(N. Dieu) bracht heel wat geld op om de aankoop van natuurgebied te steunen.  

 Wat ook een duurzaam succes voor de vereniging werd zijn de gewestplanwijzigingen 

waarbij ten eerste een wegvoorziening op de oude spoorweg wegviel ten voordele van park- 

en natuurgebied en waarbij ten tweede het Stadsbroek en de Bollenberg natuurgebieden 

werden. 

Na zonneschijn komt ook wel eens regen: negatieve scores zijn er ook. Heel wat inbreuken op 

storten, natuurverstoring, verontreiniging allerhande bleven ondanks veelvuldige klachten 

zonder enig gevolg. 

Er werd en wordt permanent vastgesteld dat openbare domeinen (landwegen, parken, …) 

onvoldoende beheerd worden volgens natuurregels. En in Haspengouw vraagt de natuur niet 

al te veel; maar wel zijn beekvalleien, verbindingstukken zoals bomen, hagen, holle wegen en 

bepaalde natuurzones van essentieel belang voor ons leefklimaat. 

Wat eveneens jammer ervaren wordt is dat de aangegane dialogen met andere actoren in de 

open ruimte vaak slechts dovemansgesprekken zijn. 
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Toch houdt dit niet in dat we bollen onder de armen hebben (Loons voor niets doen), 

integendeel, zoals reeds herhaaldelijk gezegd: we blijven positief denken en vooral actief 

verder werken. 

Het past op het einde van het boek zeker nog vele mensen te bedanken: al onze 

(bestuurs)leden en tevreden wandelaars, al onze vrijwilligers en professionelen; ook onze 

financiële sponsors en het ondersteunend beleid: de koepelverenigingen NAL, Natuurpunt, de 

Vlaamse Gemeenschap, Provincie Limburg en de stad Borgloon, de private sponsors en de 

plaatselijke KBC. Een speciale dank gaat uit naar de schrijvers en e-mailers van onze 

vereniging: zij die elke maand ons tijdschrift vulden en vullen en vooral zij die dit boek bij 

mekaar schreven, samenstelden en drukten. 

Een dankbare herinnering gaat ook uit naar de pioniers en naar onze vroegere voorzitters  

Marcel Hendrickx (†) en Armand Celen. 

Ik wil dit stukje eindigen met een uitspraak van een vriend. Iemand in Oostenrijk vertelde 

hem dat “het beter is in een groen huis te wonen dan met een groene in huis!” 

Zo zie je maar dat er nog heel wat groene natuurvrienden nodig zullen zijn want elke dag 

schilderen we een streepje groen op ons huisje … in Borgloon, in Haspengouw, in 

Vlaanderen. 

Luk Robijns 



 

 

112 

MEDEWERKERS  

AAN DIT BOEK: 
 

Schrijvers: 

Stefan Carolus  

Conservator 
Brikhof 31 

3840 Borgloon 

(012) 74 47 31 

Eric Decock  

Conservator 
Broekomstraat 7 

3840 Borgloon 

(012) 67 24 39 

Nico Dieu  

Conservator 
Broekstraat 103 

3840 Borgloon 

(012) 74 62 53 

Luk Robijns  

Voorzitter 
Oude Berg 11 

3840 Borgloon 

(012) 74 29 29 

Roger Schreurs  

Beleidsverantw. 
Jesserenstraat 56 

3840 Borgloon 

(012) 74 53 73 

 

Redactiesecretaris:  Maddy Schoofs  

We kregen een artikel over de spoorwegzate van wijlen Camille Wijnen, Erevoorzitter 

Cultuurraad Borgloon. 

De tekst over het storten en verbranden werd gemaakt door Peter Heedfeld, natuurgids.  

Marc Diriks zorgde voor een artikel over de eerste fietstochten en Lydie Ruelens schreef 

een artikel over de zomerfietstochten.  

Onze teksten worden opgefleurd door de pentekeningen van Rik Rappé,natuurgids. 

Schreef een tekst over Onze Pad en trad op als corrector: Joseph Breesch. 

De mooie omslag werd ontworpen door: Siegfried Schreurs. 

Drukwerk: Roland en Roger. 

Met dank aan volgende sponsors: Natuurpunt VZW 

 Vlaamse Gemeenschap 

 Gemeentebestuur Borgloon 

 Plaatselijke banken 

 Privé gulle gevers 
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