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Sinds begin januari staat onze vernieuwde website op het internet. Met 
grote inzet heeft Stefan Carolus de eerste versie van onze website ver-
zorgd. Na de aankoop van zijn nieuwe computer, dus nieuwe software, 
werd het nodig om ook de website in een nieuw jasje te steken.
Op voorstel van mijzelf werd hiervoor gebruik gemaakt van Joomla!, een 
gebruiksvriendelijk hulpmiddel om een website te maken. Al snel was onze 
nieuwe website geboren!
Door deze nieuwe vorm van communicatie, hebben we veel meer moge-
lijkheden om b.v. actuele foto’s en teksten te plaatsen. Daardoor kunnen 
we onze activiteiten en onze plannen ook veel sneller en uitgebreider aan 
u mededelen.

U kan ook steeds op nieuwtjes op de website reageren of opmerkingen 
melden door het ‘contactformulier’ in te vullen. Ga hiervoor naar ‘contact’ 
en klik vervolgens op ‘contactformulier’. Natuurlijk kunt u ons ook via email 
contacteren: info@natuurpuntborgloon.be.

Ad Dousi (beheerder website)

OPROEP: bezorg ons nu uw emailadres via onze website!!

Enkele jaren geleden star tten wij in Grootloon met een begrazingsproject 
met Soayschapen.
Het Soayschaap, één van de primitiefste schapenrassen, zou afstammen 
van de schapen die door boeren in het stenen tijdperk naar Engeland 
gebracht zijn. Duidelijk zichtbaar zijn nog de kenmerken van de Europese 
moeflon.
Het dankt zijn naam aan het eiland Soay, dat deel uitmaakt van de Saint-
Kilda eilanden. Deze eilanden liggen 180 kilometer ten westen van Schot-
land in de Atlantische Oceaan. Het grootste eiland, Hir ta, werd tot 1930 
bewoond door mensen. De inwoners maakten jacht op schapen op het 
eiland Soay. In 1930 werden echter alle inwoners van Hir ta geëvacueerd. 
De schapen bleven op het eiland en, ondanks de slechte klimatologische 
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omstandigheden, leven er momenteel op de eilanden ongeveer 1500 scha-
pen. De eilanden hebben intussen het statuut van natuurreservaat.
Tegen het eind van de vorige eeuw werd het Soayschaap ook naar het 
Engelse vastenland gebracht. Het werd er gehouden op landgoederen en 
parken. In de jaren ‘60 kwamen de eerste importen via de dierentuin van 
Antwerpen bij par ticulieren terecht.
De kleuren van de dieren variëren van lichtbruin tot volledig zwart, met de 
typische moeflontekening. De rammen, die tot 40 kilogram wegen, hebben 
zware, bijna cirkelvormige horens. Volwassen vrouwtjes wegen ongeveer 
25 kilogram. Bijzondere eigenschap is dat ze niet geschoren dienen te 
worden. Ze verliezen op een natuurlijke manier de wintervacht. Ze vragen 
ook weinig verzorging. Gelijktijdig met de jaarlijkse ontworming worden 
de hoeven bijgeknipt. Ze kunnen de winter doorbrengen op de weide en 
vragen geen bijvoedering.
De paar tijd begint in oktober-november en in april komen de jongen, 
meestal 2, probleemloos ter wereld.

Eric Decock
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DE HERK MEANDERT OPNIEUW DOOR HET HASPENGOUWSE 
LANDSCHAP

In de loop van de vorige eeuw werd de Herk op verschillende plaatsen 
rechtgetrokken. Door het water sneller af te voeren creëerde men drogere 
valleien. De Herk kwam hierdoor echter ook dieper te liggen waardoor planten 
en dieren zich er niet meer thuis voelden.
Een ander gevolg van deze rechttrekkingen was dat de wateroverlast zich 
op piekmomenten verplaatste naar gebieden die stroomafwaarts lagen. Vaak 
waren dit de lager gelegen woonkernen, wat meermaals voor een hoop 
waterellende zorgde. Om dit te voorkomen worden er nu op verschillende 
plaatsen wachtbekkens aangelegd. Maar ook het opnieuw laten meanderen van 
een beek leidt tot een vertraagde afvoer en minder wateroverlast in de lager 
gelegen gebieden.
Afgelopen winter werden langs de Romeinse Kassei in Helshoven twee 
historische meanders van de Herk hersteld. Op deze manier kan het water 
opnieuw zijn oorspronkelijke loop volgen. Daarnaast werd de oever afgeschuind 
en werden microprofileringen in de beek aangebracht. Hierdoor geven we weer 
ruimte en kansen aan water, maar ook aan oeverplanten, libellen en amfibieën.
Naast deze grote actie werden er de voorbije jaren nog andere werken 
uitgevoerd langs de Herk. Op verschillende plaatsen werden poelen aangelegd 
en een voormalige jachtvijver werd omgevormd tot een amfibievriendelijke 
vijver.
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Op zondag 4 mei kan je dit alles komen bekijken. Op een speciaal voor die 
dag bewegwijzerde wandeling, kan je stukken van de Herkvallei ontdekken die 
anders niet toegankelijk zijn.
Tussen 14 uur en 16 uur kan je er vrij wandelen. Op verschillende plekken langs 
het wandelparcours staan gidsen je te woord. Na de wandeling krijg je een 
drankje aangeboden.

Praktisch:
Wanneer: zondag 4 mei
Om 14u is er een officiële opening waarbij een infobord onthuld wordt.
Schepen van leefmilieu van Sint-Truiden, Hilde Vautmans, gedeputeerde van 
leefmilieu, Ludwig Vandenhove en een afgevaardigde van Natuurpunt geven 
een korte uitleg over het project. Daarna kan je tot 16uur vrij wandelen.
Waar: Kapel van Helshoven - Helshovenstraat – Borgloon
Wat: wandeling van 3,5 km door de Herkvallei
Voorzie stevig schoeisel

Deze werken konden enkel worden uitgevoerd door een goede samenwerking 
tussen de Vlaamse Overheid, de provincie Limburg, de stad Sint-Truiden, 
Natuurpunt, de lokale Wildbeheereenheid en het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren. Dankzij deze samenwerking werd weer een stukje 
van de Herk natuurvriendelijk en duurzaam ingericht.  Iets waar iedereen beter 
van wordt.

Meer info of vragen via info@rlh.be



Begin februari hebben vogelliefhebbers in 14.063 tuinen 372.411 vogels waar-
genomen op de voederplaats. In Borgloon hebben zestien tellers hun resultaten 
doorgestuurd. Dit geeft volgende top vijf: koolmees, merel, huismus, pimpelmees 
en vink. Behalve de volgorde, maken dezelfde soorten de top vijf uit in Limburg: 
huismus, koolmees, merel, vink en pimpelmees. Vergelijken we met de Vlaamse vijf: 
huismus, vink, koolmees, merel en kauw, dan zien we dat ‘onze’ pimpelmees de 
duimen moet leggen voor de (Vlaamse) kauw.
De meeste vogelsoorten die onze voederplaatsen bezoeken blijken het behoor-
lijk te doen. De zachte winter – dus voldoende voedsel te vinden en 2013 was 
daarenboven een goed notenjaar – heeft ervoor gezorgd dat er minder vogels 
in onze tuinen kwamen. Winterkoning, ringmus en zwarte kraai waren dan toch 
veel minder aanwezig. Vooral de daling van de ringmussen baart zorgen, het zijn 
eigenlijk ‘akkervogels’, en die krijgen het hier te lande van langs om moeilijker.
Wilt u de resultaten en commentaar lezen, surf dan naar www.vogelweekend.be. 
Ga vervolgens naar ‘resultaten’.

Jan Bogaert

Wanneer je dit leest hebben een aantal vrijwilligers van de natuurvereniging 
weer eens zwerfvuil opgeruimd op onze gemeentelijke wegen (neen, alles is 
niet ‘proper’, want gewestwegen deden we niet en daags na de opruiming lig-
gen er weer blikken en flesjes). Buiten dit zwerfvuil, dat opmerkelijk toenam, is 
ook het sluikstorten weer toegenomen. In Gotem werd door de gemeente 
een groot aantal zakken weggehaald en aan de brug in Jesseren ligt een om-
vangrijk stort met zelfs een dood schaap ertussen. De gemeente zal dit ook 
weghalen.
Tevens worden meer en meer plastic zakken met overschotjes van eten en 
drank zomaar achteloos in de bermen gegooid. En ja,ook het wild gooien van 
confetti bij het carnaval begint op de zenuwen te werken.
De opruiming van dat alles kost enorm veel geld vandaar dat er stemmen op-
gaan om alles maar eens 10 jaar te laten liggen...!? Eens proberen?

Luk Robijns

HET GROTE VOGELTELWEEKEND 1 EN 2 FEBRUARI 2014
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In het zuidoosten van Limburg ontspringen de Demer en de 
Mombeek. Beide rivieren stromen door Vochtig Haspengouw. 
Hier liggen tussen de landbouw en de fruitteelt nog prachtige 
stukjes natuur. Die herstelt Natuurpunt dankzij Europese steun 
voor het project LIFE Vochtig Haspengouw.
Het reliëfrijke landschap en de verschillende bodemtypes zor-
gen voor een brede waaier aan leefgebieden. Maar ook de mens 
speelde een belangrijke rol in het landschap. De vruchtbare Has-
pengouwse leembodem rondom de Mombeek en de Demer 
werd vroeg in cultuur gebracht. Ongeveer 7000 jaar geleden be-
gonnen de eerste streekbewoners het aanwezige bos te rooien. 
De dorpen werden omgeven door hoogstamboomgaarden met 
hagen. De beekvalleien waren in gebruik als grasland, waarvan 
een belangrijk deel werd gehooid. Op de drogere delen ontstond 
een relatief open akkerlandschap. Op oude stafkaarten zie je hoe 
graslanden eeuwenlang het landschap in Vochtig Haspengouw do-
mineerden. Door het jarenlange, kleinschalige beheer waren die 
uitzonderlijk rijk aan bloemen. Hier en daar waren stukjes broek-
bos, kletsnatte bossen met zwarte els als meest voorkomende 
boomsoort. In de 20ste eeuw veranderde dit doordat de droog-
ste graslanden steeds intensiever werden gedraineerd of bemest, 
en op de natste weilanden werden populieren aangeplant. Hier-
door verdween het biotoop, dat eeuwenlang door de mens werd 
beheerd, bijna volledig. De zeldzame natuur die we nog in Vochtig 
Haspengouw vinden staat onder druk van verschillende bedrei-
gingen zoals versnippering, verrijking van de bodem en onaange-
past beheer.
Het Europese LIFE-fonds co-financiert projecten in het Natura 
2000 netwerk van de beschermde natuurgebieden van Europa. 
Dankzij het Europese LIFE-project “Habitatherstel in Vochtig Has-
pengouw” zal Natuurpunt verschillende belangrijke leefgemeen-
schappen kunnen herstellen. Een mozaïek van prachtige bossen 
en bloemrijke weides, daar gaan we voor. Natuurpunt wil in het 
projectgebied 50 hectare Europees zeldzame natuur aankopen en 
herstellen. Het projectgebied strekt zich uit over twee valleien: de 
Mombeekvallei (met natuurgebieden Keiberg, Zammelen, Nietel-
broeken en Mombeekvallei) en de Demervallei (met natuurge-
bieden Demervallei Bilzen, Wijngaardbossen, Munsterbos, Dorps-
bemden en de Molenbeemden). De klemtoon bij dit natuurherstel 
ligt op de ontwikkeling van broekbossen, schrale hooilanden en 
voedselrijke ruigten. Zo zal 25 hectare broekbos hersteld worden, 
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zal 10 hectare populierenaanplant omgevormd worden naar open habitat en 
herstellen we heide. De terreinploeg bestrijdt invasieve exoten (Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik). Om de herstelde natuur beheerbaar te houden 
starten we nieuwe begrazingsprojecten. Natuurpunt wil van bij de start van het 
project de bevolking maximaal betrekken en iedereen uitnodigen om Vochtig 
Haspengouw en haar bijzondere natuur te leren kennen. De volgende jaren zal 
er heel wat veranderen in de valleien. Bovendien willen we de natuur in Vochtig 
Haspengouw graag met iedereen delen via een tentoonstelling, evenementen, 
nieuwe wandelroutes ...

Gorik Verstraeten, Natuurpunt Mechelen

ACTIVITEITENAGENDA

ZONDAG 27 APRIL: BEHEERWERKEN IN KUTTEKOVEN
Aanvang: 9u00
Samenkomst: omleidingsweg Borgloon - Wellen, parking oude spoorweg.
Doel: vrijmaken grasland, opruimen takhout.
Kleding: stevig schoeisel, werkkleding, werkhandschoenen.

Jean Van Winkel, 0478 918 286

ZATERDAG 24 MEI: CURSUS ORCHIDEEEN
Aanvang: 20u00
Samenkomst: natuur.huis in Kleiveldstraat 54, Gelinden
Doel: info over de mooie orchideeën in onze streek.

Stefan Carolus, 497 24 21 38

VERGEET NIET!
•13 juli: 
 Dag van de kers te Rijkel
•24 augustus: 
 BBQ en algemene vergadering in De Leeuwerik in Gors-Opleeuw


