
 

 
 

 

 
Teken de petitie!  

 
  

BORGLOON 
RED DE NATUUR IN JE BUURT!!!  

Natuur in je buurt: weg ermee of toch niet???  

Zoals al in allerlei berichten kenbaar gemaakt werd en wordt is het kleine, fijne, 

gezellige weer eens in gevaar. Er worden uitvoeringsbesluiten voorbereid door 

de Vlaamse regering waardoor kleine natuurgebieden geen beheerssubsidies 

meer krijgen en erger nog, niet meer kunnen aangekocht worden door de 

natuurverenigingen. Het gaat hier niet over gronden die bepaalde bestemmingen 

zoals landbouw of wonen hebben maar over gronden die door een of andere 

waarderingskaart  geschikt zijn voor natuur. Er wordt gevreesd dat kleine 

gebieden onder de 10 ha geen subsidies meer krijgen of niet meer erkend 

worden. Dat betekent dat in Borgloon  de gebieden van Natuurpunt geen enkele 

ondersteuning of erkenning meer krijgen omdat ze geen 10 ha groot zijn .Op dit 

ogenblik kan in al onze gebieden gewandeld worden; de mooie 

greenspotwandelingen lopen voor een deel bijna allemaal op een gedeelte van 

onze gebieden in Hoepertingen, Kuttekoven, Grootloon en Jesseren. Hierdoor en 

door het beheer zorgen we voor natuur in je nabije buurt maar natuur moet ook 

onderhouden worden en dat kost veel inspanningen van vrijwilligers en ook geld 

(kleine machines bv).Als deze inspanningen niet meer gewaardeerd worden 

,dreigt die natuur te verdwijnen. Geen beheer meer om de diversiteit van 

plantjes en diertjes in je buurt te garanderen, geen kleine wandelingen 

meer,….Daarom hebben we een petitie op onze website geplaatst en vragen we 

met aandrang die petitie te ondertekenen. Graag nu doen aub.Vind jij de 

natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en 

laten je tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen 

en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren. Er zijn plannen 

opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog 

verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag 

kennen, zou onmogelijk worden.  

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam voor 30 juni onder deze petitie en 

overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te 

passen.Als men over natuurgebieden spreekt denkt men vaak aan grote stukken 

bos, weiland, heide, …, maar in een fruitstreek past het dat ook boomgaarden 

een stukje natuur zijn. En dus beheert Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon een 

mooie boomgaard in Grootloon die stilaan uitgegroeid is tot een echte 

bezienswaardigheid.  

http://www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan


 

 
 

 

 
 

 
 
Lees meer (artikel Davy Huygen)!  

 
Foto kamsalamander 

 
  

KUNNEN BOSJES ZOMAAR VERDWIJNEN?  

Teken de petitie tegen het nieuwe voorstel natuurdecreet.  

Van een wandelaar ontvingen we een mail dat er in Boeshoven (gehucht in 

Borgloon) aan het brongebied van de Sint-Annabeek een bosje volledig gekapt 

en opgehoopt werd met zware machines en dat nog wel  in het broedseizoen. 

Schaamteloos. 

Zoals het een goede vereniging past, gingen we op onderzoek. Plaatsbezoek, 

foto’s nemen, kaarten bekijken en dan op informatie bij instanties. Al vlug kwam 

het vermoeden dat het om werken in het kader van de ruilverkaveling Jesseren 

ging; ook op andere plaatsen werd met de grove borstel (grote machines) een 

en ander neergehaald. Er werd dan ook navraag gedaan bij de VLM maar een 

echt antwoord is er nog niet, wel dat men het zelf ging onderzoeken….Wanneer?  

EEN SAPPIGE AANKONDIGING  

Van een gezellige pluk- en persdag  

Op zaterdag 17 oktober 2015 willen we een gezellige pluk- en persdag houden in 

Grootloon in de buurt van de boomgaarden in ons beheer. De bedoeling is een 

samenwerking op te zetten  met het Regionaal Landschap Haspengouw en 

Voeren, de Boomgaardenstichting en het stadsbestuur zodat inwoners en 

toeristen kunnen appels plukken en rapen om ze nadien te laten persen tot sap 

door de bekende sapmobiel, die in de Servaeshoeve zal opgesteld worden en er 

zullen wel wat appels over zijn om nog appelmoes te maken…Laat de winter dan 

maar komen.  

DE KAMSALAMANDER IS TERUG  

Ons beheerwerk loont!  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/150423%20kamsalamander.pdf
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6144206730089839601/6144206890876622130?pid=6144206890876622130&oid=112398377142865088459
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6144206730089839601/6144206890876622130?pid=6144206890876622130&oid=112398377142865088459


 

 
Waarnemingen Borgloon  

 

 

 
Teken de petitie!  

 
  

WAARNEMINGEN BORGLOON  

Wat groeit, kruipt en vliegt er zoal in onze gemeente  

In onze streek zijn er een heleboel unieke planten en dieren te spotten. Neem 

zeker eens een kijkje op onze website!  

ZWERFVUIL 2015  

Verrassend veel afval  

Zoals elk jaar heeft onze vereniging  in het zuidelijk deel van Borgloon het zwerfvuil 
opgeruimd op de gemeentelijke wegen. Op 2 dagen werd met 4 ploegen uitgereden en 
opgeraapt. Dit initiatief gaat uit van Limburg.net, de afvalintercommunale die in Borgloon 
het afval verwerkt via ophalingen en het containerpark. Opmerkelijk is dit jaar dat het 
zwerfvuil op de straten enorm toenam, we brachten veel meer dan het dubbele van vorige 
jaren binnen (dit jaar zomaar 265 kg) en even opmerkelijk is dat de Hoenshovenstraat 
(tussen Hoenshoven en Gutschoven) bijna in een openbaar stort aan het veranderen is; 
doordat er geen bewoning is op die straat wordt daar veel en vanalles  in de bermen 
gegooid.        

Het hoeft niet gezegd dat het meeste vuil bestaat uit verpakkingen die achteloos 
weggegooid worden: wikkels en vooral blikken en plastic flessen. Zakken vol. 
Aanhangwagens vol…Het probleem zwerfvuil moet dus dringend aangepakt worden want 
de bermen in onze gemeente, zeker op bepaalde plaatsen, veranderen stilaan in kleine 
stortjes. Ergerlijk is dan dat daags na de opruiming er weer opnieuw blik en fles ligt. En dan 
komt men na enkel weken de bermen maaien: de rotzooi wordt versnipperd en blijft in en 
onder het gras liggen. Zoals je weet, plastic vergaat niet… Dat is dan een  reden om nog 
maar eens voor de invoering van statiegeld op blik en plastic fles te ijveren zoals dat al lang 
bestaat in onze buurlanden (Nederland en Duitsland). We vroegen daarom aan het 
gemeentebestuur om de invoering van statiegeld te vragen bij Limburg.net, maar ze 
verklaren zich onbestuurbaar en we moeten het later nog maar eens vragen… Ondertussen 
circuleren ook al petitielijsten om voor statiegeld te ijveren en vragen we u die petitie te 
bekijken en eventueel te ondertekenen. Te vinden op onze fraaie website! 

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/waarnemingen
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Aan_alle_Nederlandstaligen_Statiegeld_voor_plastic_en_aluminium_drankverpakking_in_Belgie_en_Europa/?eShEQeb


 

 
Jos Reekmans (0472 49 80 45)  

 

  

GEMACHTIGD KOERIER MARTERACHTIGEN  

Jos Reekmans  

Voor het onderzoek naar de verspreiding en de ecologie van marterachtigen in 

Vlaanderen is het inzamelen van verkeersslachtoffers een belangrijke bron van 

informatie. Ook jij kunt daarbij helpen. Heb je ergens een dode bunzing (fis), 

hermelijn, wezel (muishond), steenmarter (fluwijn), boommarter, das of otter 

gezien, dan kan je dit aan mij melden. Ook verkeersslachtoffers van wasbeer, 

wasbeerhond, Amerikaanse nerts, fret, beverrat en bever zijn belangrijk en 

worden ingezameld. Het marternetwerk verleent ook medewerking aan diverse 

andere onderzoeksprojecten. Zo mogen vleermuizen ingezameld worden voor 

een onderzoek naar een variant van hondsdolheid en eikelmuizen voor genetisch 

onderzoek.  

Ziet u ergens een dood dier liggen (verkeersslachtoffer of andere doodsoorzaak). 

Raap het niet op, maar neem dadelijk contact met mij op (0472 49 80 45). 

Kan ik niet dadelijk ter plaatse komen, duw het met je voet in een berm, of uit 

het zicht van toevallige passanten, ik kom dan zo snel mogelijk ter plaatse om 

het mee te nemen, en te bezorgen aan het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek ( INBO ) 



 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 
 

 

 
Lees meer!  

 

 

 
 

Lees meer!  

 
  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

Zondag 31 mei 2015: Dag van het park  

Kasteelpark Mariagaarde, Hoepertingen  

Samenkomst: Kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 8, Hoepertingen  

Trek laarzen aan of waterdichte schoenen.  

Tijd: van 13.00u tot 20.00u.  
Contact: Luk Robijns  

Zaterdag 20 juni 2015: Natuurwerkdag  
Helshoven  

Natuurwerk Helshoven  

Het omvormingsbeheer naar dottergrasland werpt stilaan zijn vruchten af . Door 

een sinusbeheer (het niet maaien van stroken in een grasland) bevorderen we 

ook de afzetmogelijkheden van vlinders en andere insecten. 

Samenkomst: Hoenshovenstraat tegenover Welleness, Hoepertingen  

Tijd: van 9.00u tot 12.00u.  

Contact: Stefan Carolus (0497 24 21 38)  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/141214%20Jaarplan%202015%20versie%20Ad%203.pdf
http://kasteelmariagaarde.be/activiteiten/dag-van-het-park-feest-in-het-kasteel/
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/141214 Jaarplan 2015 versie Ad 3.pdf


 

  
Lees meer!  

 

 
 

 

 
 

Bekijk de foto's  

 
Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  
 
 

Vrijdag 21 augustus 2015: Start insectencursus  

Waar: Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, Gelinden (Sint-Truiden). 
Wanneer: 21 & 28 augustus en 4 september van 19.30u tot 22.00u; zaterdag 5 september 
van 09.30u tot 16.30u  
 
Contact: Stefan Carolus (0497 24 21 38) 

Wat geweest is …  

Zaterdag 25 april 2015:  

NACHTVLINDERINVENTARISATIE  

Kleurenpracht in de nacht  

We hebben nachtvlinders geïnventariseerd in het natuurgebied Kuttekoven te Borgloon. 
Wij kwamen samen om 21.00 langs de N754 (Collaweg) aan de parking van het oude spoor. 
Onze zoektocht naar het nachtleven hebben we gecombineerd met een korte wandeling 
waar we ook kennis konden maken met andere nachtdieren zoals de vleermuis.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/flyer%20insectencursus2015.pdf
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6141805013536890401

