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De redactie stelt een nieuwe rubriek aan u als lid en lezer voor:   
 

‘Leden delen met ons’  
 

Een bijdrage, een tekst, een verslag, een gedicht, een tekening,... 
van een van onze leden wordt opgenomen in de digipad zodat alle 

leden deze info krijgen.  

 
Neem zeker eens kijkje onderaan deze digipad voor de allereerste 

bijdrage.  
 

 

 
 

Het volledig artikel 

 

  

BORGLOON 

Natuurpunt opgelucht  

Schauvliege stuurt voorstellen natuurbeleid bij  

Natuurpunt reageert opgelucht over de koerswijziging die Vlaams minister van Natuur Joke 
Schauvliege heeft aangekondigd over de herziening van het natuurbeleid. Het zal mogelijk 
blijven om kleine natuurgebieden op te richten en te beheren. Ook de toekomst van 
speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden op 
gronden van gemeenten en andere openbare besturen. Dat kondigde minister Schauvliege 
aan op de algemene vergadering van Natuurpunt in Vilvoorde.  

https://www.natuurpunt.be/news/natuurpunt-opgelucht-%E2%80%9Cschauvliege-stuurt-voorstellen-natuurbeleid-bij%E2%80%9D#.Vqf9QmeFPZ4


 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 
 

 

 
Lees meer!  

 
  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

Zaterdag 13 februari 2016: Paddentrek 

Plaatsen van paddenschermen  

Tijdstip: 9.00u  

Locatie: Romeinse kassei 5, Voort  

Contact: Eric Decock (0474 46 40 27)  

Door ons dichte wegennetwerk moeten de amfibieën tijdens hun 

voortplantingstocht vaak straten oversteken. Dat doen ze tijdens de schemering 

of de vroege nacht. Wanneer een auto hun pad kruist, eindigt zo’n tocht vaak in 

een platte dood. Om deze verkeersslachtoffers te voorkomen, organiseert 

Natuurpunt Borgloon een paddenoverzetactie in deelgemeente Voort. Met 

speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die door vrijwilligers 

regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat.  

Om deze dieren veilig aan de andere kant van de weg te verplaatsen hebben wij 

veel helpende handen nodig zowel ’s morgens als ’s avonds gedurende een 

kleine maand.  

Wie zich geroepen voelt om deze activiteiten mee te doen, geef ons een seintje.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender 2016 - voor web.pdf


 
 

 
 

 

 
 

Lees meer!  

 

 
 

Activiteitenkalender!  

  

Cursus ‘Nachtvlinders Haspengouw’  

Theorie en nachtelijke praktijk  

 

Zaterdag 20 februari 2016: Cursus  

Lezing ‘Nachtroofvogels in Haspengouw’  
door Koen Leysen 

 

Tijdstip: van 20.00u tot 22.00u  

Locatie: Natuur.huis te Kleinveldstraat 54, 3800 Gelinden (Sint-Truiden)  

Tarief: € 2,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden  

ANDERE CURSUSSEN  
Bekijk onze website en de activiteitenkalender  

 

http://www.natuurpunt.be/lezing-nachtroofvogels-haspengouw
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender%202016%20-%20voor%20web.pdf


 
 

 

 
          Bekijk de resultaten   
 

 

 
          Website Likona  
 
  

Wat geweest is …  

Zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016:  

Het grote vogeltelweekend  

Wat zat er allemaal op onze voederplank?  

De resultaten van het grote vogeltelweekend zijn duidelijk: onze belangrijkste 

tuinbezoeker in Vlaanderen blijft voor het 2de jaar op rij de huismus, gevolgd 

door de koolmees en de vink. De merel blijkt dan in de meeste tuinen voor te 

komen, maar niet in dezelfde aantallen als de eerste drie.  

Verschillende Vlaamse scholen hebben tijdens de telweek ervoor, voor hun eigen 

top 3 op speelplaatsen gezorgd: de kauw spande wederom de kroon, voor de 
zwarte kraai en de houtduif.  

Zaterdag 16 januari 2016: Likona contactdag 

Limburgse koepel voor natuurstudie  

Likona vierde zijn 25ste contactdag in de UHasselt campus te Diepenbeek. Iedere 

deelnemer werd verwend met zeer interessante onderwerpen gebracht door al 

even boeiende sprekers. Er was bovendien ook keuze om in verschillende 

werkgroepen (zoogdieren, paddestoelen, planten, geologie, ongewervelden, enz. 
…) lezingen te volgen.  

http://vogelweekend.natuurpunt.be/
http://www.limburg.be/Limburg/biodiversiteit/LIKONA.html


 

 
Bekijk onze foto's  

 

 

 
Bekijk onze foto's  

 

 

 
Project eikelmuis  

Bekijk onze foto’s 

  

Zaterdag 9 januari 2016: Natuurwerkdag  

Groot-Loon  

Wat deden de 18 vrijwilligers in het Natuurgebied Groot-Loon? : legaal kappen 

van enkele niet streekeigen bomen, herstellen van een afsluiting, opruimen van 

takhout op een helling, planten van struikjes en verplaatsen ven enkele bergen 

maaisel. Bovendien het plaatsen van een aantal kleine betonnen drinkbakken op 

het kerkhof en in een wei. Deze zullen dienen als een voortplantingsplaats voor 

de vroedmeesterpad.  

Zondag 13 december 2015:  
Eindejaarswandeling 

Gors-Opleeuw  

Wij hebben onze jaarlijkse traditie voortgezet, met een winterse wandeling 

vanuit het kleurrijke kastelendorp Gors-Opleeuw. Ruim 15 natuurliefhebbers 

trotseerden het grijze, miezerige weer om een inspirerend landschap te 

ontdekken.  

Onze gids Veerle, gaf ons uitleg over Gors- Opleeuw en attendeerde ons 

onderweg op tal van interessante zaken. Zij werd daarin bijgestaan door 2 

deelnemers, de een (voormalig inwoner van Gors-Opleeuw) kon verhalen uit zijn 

jeugd en de ander (Jos) bleek een expert in paddestoelen. Een combinatie van 

water, leem, kalk en zand zorgt ervoor dat in dit waardevol natuurgebied 

afwisselende beemden, typische hooilanden, mysterieuze moerassen en 

broekbosjes een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op zeldzame plant- en 

diersoorten. Dit is op en top vochtig Haspengouw! Veerle en Jan en ook Jos 

trakteerden ons onderweg op zelfgebakken koek, geestrijk vocht en eerlijk 

appelsap. 

Zaterdag 12 december 2015: Werkwinkel  

Eikelmuiskasten maken  

Vijf nijvere Natuurpunters schroefden een omvangrijk aantal eikelmuiskastjes in elkaar. Te 
zijner tijd worden deze eikelmuiskastjes in omringende gemeente opgehangen. Volg alles 
rond het eikelmuisproject op onze website.  

https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6237858726070585649
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6227881037573580001
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten/huidige-projecten
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6228128225947038769


 

 
 

 

 
 

Bekijk onze foto’s 

 
  

Woensdag 25 en zaterdag 28 november 2015:  

Cursus ‘Snoeien van hoogstamfruitbomen’  

In november van vorig jaar werden een paar basiscursussen gegeven om enkele 

onkundigen toch iets van snoeitechnieken bij te brengen. Neen, niet het snoeien 

wat we dagelijks meemaken en blijkbaar moeten voelen in onze portemonnee, 

wel het snoeien van hoogstambomen. 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren kon via een Europees project 

met een mooie naam, nl. Bloesemlint, heel wat bomen aanplanten in de streek; 

ook in onze boomgaard van Grootloon kwamen enkele appelbomen in de grond 

want er is verjonging nodig in zo'n oude boomgaard. Samen met leerlingen van 

Viio werden ze geplant en het Regionaal Landschap had nog een verrassing in 

petto: wie bomen plant moet ze ook onderhouden. Dus werd er ook een cursus 

georganiseerd: de boomgaardenstichting zorgde voor een theoretisch deel  en 

enkele dagen later voor een praktijkmoment in en aan de bomen. Deze lessen 

waren maar basislessen want over snoeien is men niet gauw uitgepraat en een 

diepere cursus hierover duurt wel wat langer dan 2 dagen. 

Een goede 25 liefhebbers kwamen de lessen volgen in Kortessem (theorie) en in 

Grootloon (praktijk); een flinke vertegenwoordiging van onze vereniging was 

uiteraard aanwezig en was ook leergierig. Door het zelf snoeien van onze bomen 

zullen onze beheerders stilaan de techniek onder de knie krijgen en zullen onze 

bomen een goede vorm kunnen krijgen en tevens een goede opbrengst van fruit 

waarborgen. Dank aan het RLHV voor de inspanningen voor het behoud van 

hoogstamboomgaarden.  

Luk Robijns 

Zaterdag 21 november 2015: Dag van de natuur 

Beheerwerk in Hoenshoven  

In Natuurgebied "Vallei van de Herk" te Hoenshoven, trotseerden een tiental 

vrijwilligers de ijzige wind bij het plaatsen van een raster rondom het 

moerasgebied. Onder de deskundige leiding van Stefan en Eric, plaatsten zij 

palen en spanden zij draden, zodat een gedeelte van het gebied in de toekomst 

veilig kan worden begrazen door runderen. 

https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6220479989596090081


 

 
 

Artikel Belang van Limburg 

 
  

Donderdag 5 november 2015: Natuurwerkdag  

Beheerwerk door jongeren in Vallei van de Herk  

Vijf jonge musketiers - nieuwe Natuurpunters - Jarne, Bjorn, Ruben, Toon en 

Robin, hebben met succes een beheersdag georganiseerd in de vallei van de 

Herk in Helshoven. Met veel spierkracht, rieken en tractorgeweld werd het 
maaisel van een hooilandje opgeruimd. De opvolging is verzekerd!  

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20151105_01956358/jonge-natuurliefhebbers-werken-in-vallei-van-de-herk


 
 

 

 
  

Latijnse naam: Viscum album L. 

Nederlandse naam: Vogellijm, Duivelsnest.  
Franse naam: Herbe de la croix, Gui blanc 
Engelse naam : Mistletoe, Al-heal  
Duitse naam: Weisse Mistel, Hexenbesen 
 

In Borgloon en omstreken zien we tijdens winterwandelingen vaak lichtgroene bollen met 
doorschijnende witte bessen in de bomen hangen. Dat is de Maretak! De Latijnse naam 
kan men als volgt vertalen. Viscum komt van het Latijnse woord “viscosus” of “viscus”  
wat “kleverig” betekent en wijst op de kleverige inhoud van de bessen. “Album” betekent 
wit en duidt op de witte kleur van de bessen.  

Beschrijving van de maretak:  

De maretak groeit hoog in de appelbomen, canadapopulieren en zelden ook in linden en 
eiken. Het is een groenblijvend kruid.  
Botanisch gezien behoort de maretak tot de vogellijmfamilie, de Loranthaceae. Het is een 
half-parasiet. Zo noemt men planten die leven op een waardplant, maar voor hun groei 
enkel water en mineralen eraan onttrekken. Al de andere levensnoodzakelijke 
verbindingen worden door het aanwezige bladgroen van de plant zelf aangemaakt. 

De maretak is tweehuizig. Er zijn dus planten met mannelijke en planten met vrouwelijke 

bloemen. De bloeitijd is van april tot mei. Uit de vrouwelijke bloemen ontstaan 
bolvormige, glanzige, witte bessen. De bessen worden rijp in de late herfst en vallen pas 
af in de lente van het derde jaar.  
De vermenigvuldiging van de maretak gebeurt met de hulp van de vogels. Vooral lijsters 
en merels lusten de bessen omwille van de suikers. De kleverige inhoud van de bessen 
blijft aan de snavels hangen. Om zich van deze brij te ontdoen, schuren ze met de snavel 
over de takken. Zo bestaat de kans dat een zaadje aan het hout van een andere boom 

blijft vastkleven. Bij gunstige omstandigheden kan op die plaats een nieuwe maretak 
ontstaan. De uitgroei van een maretak duurt enkele jaren.  

Geschiedenis:  
De Kelten hadden een bijzondere belangstelling voor de maretak. Hun priesters, druïden 
genaamd, waren de leiders van hun gemeenschap. De zesde dag na de volle maan van 
het nieuwe jaar sneed de druïde met een gouden sikkel de maretak uit de heilige eik. De 

takken van de maretak werden ritueel versneden tot amuletten. De drager van zo’n 
amulet zou bescherming krijgen van de natuurgoden.  

In de Noorse mythologie vertelt de legende dat de god Balder dodelijk werd getroffen 
door een pijl gemaakt van maretak. Op verzoek van de andere Noorse goden werd Balder 
weer tot leven gewekt. Vanaf dat moment werd de maretak het symbool van de liefde. 
Hierdoor moesten mensen die mekaar ontmoeten onder de maretak elkaar kussen als 
teken van liefde en vrede. Dit gebruik wordt tegenwoordig tijdens de kerstperiode nog in 

ere gehouden, vooral in Engeland. 

 

De maretak (Viscum Album)  

Het grote vogeltelweekend  

Door Christine Princen  

Leden delen met ons  



 
 
 
 

Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  
 

In de Griekse en Romeinse mythologie gebruikte Persephone of Proserpina een maretak 

om de poorten van de hel te openen. 

Na de kerstening werd de maretak vervangen door het palmtakje als bescherming tegen 
onheil. 

Dodoens (1517 -1585) gebruikte een zalf van maretak bij de behandeling van gezwellen, 
klieren of abcessen. Hij beweerde ook dat zwangere vrouwen die mistelhout aan de arm 
droegen, gespaard zouden blijven van een miskraam. 

Dr  Rudolf Steiner (1861 -1925), natuurwetenschapper, lag aan de basis van het 

aanbevelen van maretak bij de aanpak van kanker. Injecties met bestanddelen van de 
maretak zouden de immuniteit van de zieke aanzwengelen en zo ondersteuning geven bij 
het genezingsproces. 

 

Enkele weetjes: 

“van de mare bereden zijn” is een synoniem voor een nachtmerrie hebben. 

Om verborgen schatten te zoeken gebruikte men wel eens een gaffelvormige 
maretaktwijg. 

In Genk (1949) wordt de naam “maretak” ook gegeven aan een huurpenning of 
godspenning. Dit is een geldstuk dat een verbintenis bekrachtigt. 

In Bretagne gingen kinderen op nieuwjaarsdag aankloppen en riepen dan “Au gui l’an 
neuf ”. Meestal kregen ze dan iets geld toegestopt. Een oud Gallisch gebruik om op de 
eerste dag van het nieuwe jaar een gewijd stukje maretak als geschenk te geven zou aan 

de oorsprong liggen van deze traditie.  

Christine Princen 


