
 
JULI 2020 

 

 
 

  

BORGLOON 
CORONATIJDEN  

Natuurpunt Borgloon hoopt dat je deze bizarre tijden goed hebt kunnen doormaken samen 
met je familie en vrienden. Hoe groot het goed gezondheid is, werd duidelijk tijdens zo’n 
uitbraak van de epidemie en hoe zelfbewust als westerling we ook mogen zijn, een klein 
viruspartikel kan vernietigend uithalen.  
Normaal zou nu ons digitaal krantje tijdens de vakantie verwijzen naar de gekende en 
geprezen BBQ waarop tevens een korte Algemene Vergadering gehouden wordt.  
Jammer genoeg moeten we nu melden dat er GEEN BBQ kan georganiseerd worden in de 
maand augustus. Afstandsregels en andere verplichtingen verhinderen de organisatie ervan 
en daar kunnen we mee leven. Hopelijk blijven we allen gespaard van het virus tijdens de 
vakantie en laten we aannemen dat niemand onder ons het gevaar gaat opzoeken. 
Misschien vinden we dan op het einde van het jaar een mogelijkheid om toch wat te 
feesten. Als lid zal je zeker op de hoogte gehouden worden. 
Tijdens het thuisblijven in de voorbije maanden deed zich ook een positief teken voor: heel 
wat mensen ontdekten (terug) een stukje natuur in hun buurt; er werd heel veel gewandeld 
in de buurt en hopelijk genoten van een deel van de omgeving. Herhaaldelijk is reeds 
gezegd dat de natuur een positief effect heeft op de gezondheid en dat blijkt nu maar al te 
waar te zijn.  
In dit krantje vind je nu een aantal artikels die verband houden met de werking: een verslag 
van de werking van het jaar 2019 met een begroting van 2020, kort verslag van de 
bestuurswissel, een overeenkomst met het gemeentebestuur, een visie over de 
megastallen en een overzicht van de activiteiten.  

  

Luk Robijns 
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Bestuurswijziging 

 

De oproep van vorig jaar had voor gevolg dat een aantal functies konden ingevuld worden. 
Enkele jonge vrijwilligers wilden zich engageren en komen de bestuursploeg versterken: 
Dirk Hermans en Filips Defoort willen graag meewerken. Zij willen in het natuurbeheer en 
in de natuurstudie aan de slag. Filips wil de initiatieven rond natuurstudie coördineren en 
Dirk wil in de Vallei van Colen zijn sporen nalaten. 
In het bestuur zelf deden zich enkele wijzigingen voor: Veerle Debay wordt 
ondervoorzitster en Koen Debay wordt secretaris. Thomas Impens is medeverantwoordelijk 
voor de rekeningen en Marleen Schoubben wil onze catering beter begeleiden.  
Anderzijds werd ook afscheid genomen van enkele verdienstelijke bestuurders die nog 
graag hier en daar een handje willen toesteken maar niet meer in het bestuur. Jan Bogaert, 
Rik Rappé en Harry Delvaux kregen voor hun jarenlange inzet een klein en passend 
geschenk. 
We hopen dat je als lid achter deze ploeg kan staan. 
En toch, ja en toch roepen we nog eens op om vanuit onze leden, ja, jij dus, lezer of lezeres, 
om ons te helpen om nog nieuwe bestuurders te vinden of om andere taken te realiseren 
die in onze activiteitenkalender staan. Bekijk de volle kalender eens en denk eraan dat in 
deze tijden van klimaatverandering elke actie in de natuur in onze omgeving meetelt. En 
ons ledenbestand is, alles in acht genomen, de jongste jaren het sterkst gestegen van alle 
afdelingen in Limburg. 
Wil je voor iets meewerken: mail, bel, spreek iemand aan als je wil 

kandideren. Hieronder vind je het bestuur. 

 

Luk Robijns 

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/home/bestuur
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Bestuur 

 

BESTUUR 
Voorzitter :Luk Robijns 
Ondervoorzitter: Veerle Debay 
Secretaris :Koen Debay 
Aankoper: Stefan Carolus 
Financies: Marjoleine Walewijns, Thomas Impens 
Webmaster: Ad Dousi: vacature!  
Coördinatie Studiewerkgroepen: Filips Defoort 
Materialenbeheer:Jean Van Schoenwinkel , Marleen Schouben 
Conservators: Stefan Carolus, Stefan Nimmegeers in vallei van de Herk 
                         Bert Geys in Grootloon 
                         Nico Dieu, Koen Debay in Sint-Annavallei 
                         Jean Van Winkel in Kuttekoven 
                        Jos Reekmans, Jan Vandenbosch in Opleeuw 
                        Luk Robijns, Dirk Hermans in Vallei van Colen 

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/home/bestuur


 

 
 

  

VERSLAG WERKING  

Het vorig jaar was een jaar van enorm veel acties die ondernomen werden met een sterk 
enthousiasme en die ook goed onthaald werden en dus succesvol verlopen zijn. 
De activiteiten die normaal plaats vinden zijn de wandelingen, educatieve acties, de 
beheerwerken (fitnes in de natuur!) kortom alles  wat op ons programma voorzien was, 
werd uitgevoerd.  
Zoals gezegd was het een intens jaar met veel bijkomende acties. In het voorjaar waren er 2 
acties die veel belangstelling kregen. Het begon met een opmerkelijke fototentoonstelling 
in de kerk van Gors-Opleeuw: een weekend lang konden prachtige natuurfoto’s 
voornamelijk van eigen leden bewonderd worden en dat werd door heel veel mensen 
gedaan. En in het weekend van 1 mei was er een Lammetjesdag in Grootloon: heel wat 
gezinnen en andere natuurliefhebbers kwamen eens kijken hoe de schapen en de 
lammetjes verzorgd werden. Die dag was ook de dag dat de VZW Natuur en 
Landschapszorg 20 jaar bestond; zij zorgen voor de kudde schapen waarvan een deel 
regelmatig in een of andere weide in Borgloon te zien is. 
Het project ‘Gulden sleutelbloem’, samen met de gemeente en het Regionaal Landschap, 
werd afgerond met een fietstocht. Opmerkelijk was dat er een paar vindplaatsen van deze 
koestersoort van Borgloon bijgekomen zijn. En er ging een nieuw biodiversiteitsproject van 
start rond ‘natte natuur’, het opwaarderen van poelen en de bewoners ervan.  
Er werd ook opgestart met het beter afstemmen van de natuurstudiegroepen (rond 
zoogdieren, amfibieën en insecten), resultaten kunnen steeds bekeken worden op 
Waarnemingen.be.  
Ook vergaderen zit wat ingebakken in natuurverenigingen. Een opsomming: met de 
gemeente werd overlegd om bijkomende financiële middelen te bekomen; met de 
provincie werd intens vergaderd om een toekomst voor het Fruitspoor (de oude spoorweg) 
te onderzoeken en met de Vlaamse overheid werd deel genomen aan de besprekingen om 
een richtplan voor de hoogstamboomgaarden op te stellen. Ook de problematiek rond de 
megastallen in de omgeving en ook in Borgloon werd gevolgd. 
Afrekening en begroting: in 2019 werden er 14.375 € uitgegeven en waren er 18.390 
ontvangsten; er is dus een winst van 4.014 € die wordt besteed aan aankoop van nieuwe 
terreinen.  
In 2020 wordt zowel in inkomsten als in uitgaven 21.820 € voorzien. 
Indien je als lid uitleg over deze werking wenst of opmerkingen wenst te maken, dan kan 
dat tot 23 augustus. Dit is een gevolg van de coronacrisis waardoor onze Algemene 
Vergadering niet kan plaats vinden.  

 

Luk Robijns 
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Megastal Gors-Opleeuw  

Waarom Natuurpunt bezwaar indiende tegen de megastal van Gors-
Opleeuw 

Natuurpunt heeft zijn bezwaar geuit tegen het plan MER van de megastal Gors-

Opleeuw samen met de Limburgse Milieukoepel en het buurtcomité.  

De aanvraag Haesen om een uitbreiding de Kippenstal (180.00 Kippen) en 

varkensstal (4000 varkens) zou een zware impact hebben op de omgeving.  

Een overeenkomst met de gemeente voor 5 jaar  

Reeds vorig jaar werd door het gemeentebestuur in het vooruitzicht gesteld dat 

Natuurpunt Borgloon als een van de actiefste verenigingen van Borgloon een 

aparte behandeling zou krijgen.  

 

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
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
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


 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 

 

 
 

Lees meer!  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

Activiteiten najaar  

- Natuurwerkdag  

Datum: 29 augustus van 9u – 12u 

Locatie: Bankje, Opleeuwstraat 1, Gors-Opleeuw 

Contact: Jos Reekmans (0472 49 80 45) 

- Natuurwerkdag  

Datum: 19 september van 9u – 12u 

Locatie: Ingang Dijk, Hoenshovenstraat, Hoepertingen 

Contact: Stefan Carolus (0497 24 21 38) 

- Poelenwandeling – Vallei van de Herk  

Datum: 4 oktober 2020 om 14u 

Locatie: Kapel Helshoven  

- Natuurwerkdag  

Datum: 17 oktober van 9u – 12u 

Locatie: Loods Natuurpunt, Grootloonstraat 111a, Groot-Loon 

Contact: Bert Geys (0478 61 95 83) 

- Plantenverkoop 

November 2020 

- Natuurwerkdag  

Datum: 21 november van 9u – 12u  

Locatie: Sint Anna-Vallei, Ingang Groenstraat Jesseren (dag van de 

Natuur) 

Contact: Nico Dieu (012 74 62 53) 

- Natuurwerkdag  

Datum: 5 december van 9u – 12u 

Locatie: Loods Natuurpunt, Grootloonstraat 111a, Groot-Loon 

Contact: Bert Geys (0478 61 95 83) 

- Eindejaarswandeling 

Datum: 13 december 2020 om 13:30 

Locatie: Zaal De Leeuwerik, Gors-Opleeuw 

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/191212%20activiteitenkalender_2020_web.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/191212%20activiteitenkalender_2020_web.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6144206730089839601/6144206890876622130?pid=6144206890876622130&oid=112398377142865088459
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6144206730089839601/6144206890876622130?pid=6144206890876622130&oid=112398377142865088459
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6144206730089839601/6144206890876622130?pid=6144206890876622130&oid=112398377142865088459
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.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
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6144206730089839601/6144206890876622130?pid=6144206890876622130&oid=112398377142865088459


 
 

 

 
 

 
Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  

Wat is geweest …  

Plantenverkoop 2019  

In oktober-november vond de traditionele plantenverkoop plaats. Via de 

gemeentelijke nieuwsbrief en oproepen in enkele ledenbladen kon iedereen 

inschrijven om diverse planten en struiken aan te kopen. Een aantal gemeenten 

ondersteunen deze actie en bij ons in Borgloon besliste het gemeentebestuur om 

3 planten of struiken ter beschikking te stellen van de gezinnen. Natuurlijk 

moest men daarvoor inschrijven en een keuze maken op de website van 

Natuurpunt Limburg. 

Een goede 120 gezinnen gingen in op dit aanbod en /of bestelden een 

verzameling van planten. Zo’n actie wordt elk jaar door Natuurpunt Limburg 

georganiseerd en de plaatselijke vereniging zorgt dan voor de verspreiding van 

het plantgoed. Natuurpunt Borgloon is dan een paar dagen zoet om de planten 

te sorteren, te bundelen en aan de man te brengen in de loods in Grootloon. 

De editie van 2019 was een waar succes en hopelijk zal 2020 nog beter worden.  

 

Luk Robijns 

 


