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Figuur 1: Smidse uiterst links met winkel ernaast   

BORGLOON 

EEN BARRIER VERTELT EEN VERHAAL  

Deel II  

In deze tweede bijdrage over de hekkens die als in- en uitgangen in de 

boomgaarden geplaatst werden, kan er een nieuwigheid gemeld worden. De 

smid die in de beginperiode  van de vorige eeuw deze typische barrieren in de 

streek van Borgloon gemaakt heeft, is gekend. Vorig jaar hadden we na 

bevraging van familieleden geen antwoord op de vraag wie die hekkens gemaakt 

had.  

Uit verdere bevragingen en toevallige ontmoetingen blijkt dat er vorige eeuw 

een smidse gestaan heeft op het Speelhof, aan de westelijke kant van dat plein. 

Verder onderzoek leidde naar de smid namelijk Jan Dirickx (1854-1923), die een 

eerste maal met A. Ramaekers en een tweede maal met M. Massonet gehuwd 

was. Hij en zijn echtgenote waren ook winkeliers van voornamelijk ijzerwaren. 

Jan was de vader van Justin Dirickx (1902-1968), de eerste prins Carnaval van 

Loon in 1963. In de Loonse bibliotheek werd in het fotoarchief 1 foto gevonden 

met een beperkt zicht op de smidse; op een andere foto staat de winkel maar 

niet de smidse.  



 
Figuur 2: Winkel smidse uiterst links  

 

 
 

  

Reeds enkele jaren geleden had J. Van Winkel een foto genomen van een plaatje 

op een barrier met erop de namen Dirickx en Massonet, maar toen wisten we 

niet dat het de maker van de barrier was; het had ook de eigenaar van de 

barrier en de boomgaard kunnen zijn. De foto brengt nu duidelijk de maker in 

beeld. Deze barrier is ook gerecupereerd maar jammer genoeg zonder het 

bewuste plaatje. Dat is ondertussen verdwenen. Ze werd ons geschonken door 

T. Van Hoecke van de Boeshovenweg. Na een deskundig herstel staat ze nu te 

pronken in Boeshoven aan de toegang van de Natuurpuntwei. 

In de eerste bijdrage werd ook reeds gemeld dat door de verkavelingsruil heel 

wat gronden van bestemming wijzigden in de ruilverkaveling Jesseren. Zo zijn 

heel wat boomgaarden en weiden veranderd in akkers en hebben de barrieren 

daar geen functie meer. Gelukkig hebben we bij deze ruilverkaveling ook een 

drietal barrieren kunnen recupereren; via de steun van het Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren werden ze hersteld en hebben ze een plaats in het 

landschap gekregen. Ze staan in Boeshoven, in Jesseren op de Stoppel en in 

Jesseren kort bij de poel naast het fietspad/wandelpad. Ze vormen nu de 

toegang tot een weide en hopelijk worden hier en daar ook nog kleine 

boomgaardjes ontwikkeld. 



 
Figuur 3: gerestaureerde barrier Boeshoven  

 

 

 

 
Figuur 4: gerestaureerde barrier Sint-Annavallei  

Luk Robijns  

  



 

 
Lees meer! 
 
 

  

INVENTARISATIE ONGEWERVELDEN 2017  

Opleeuw en Helshoven  

Het verlies aan biodiversiteit wordt erkend als een van de belangrijkste 

bedreigingen van onze planeet. Een van de belangrijkste uitdagingen is dan ook 

om dit verlies een halt toe te roepen. Met hun actie ‘Countdown 2010’ brengen 

de Verenigde Naties op mondiaal vlak de problematiek in de belangstelling. Maar 

ook op Europees, Vlaams en provinciaal niveau wordt het onder de aandacht 

gebracht. In het verleden gepubliceerde Natuurrapport van 2007 werd 

bijvoorbeeld aan dat het slecht tot zeer slecht gaat met meer dan 30% van de in 

Vlaanderen voorkomende soorten (Dumortier et al. 2007). Tien jaar later kan 

men stellen dat het verlies aan soorten dramatisch aan het worden is en dat de 
meesten soorten met uitsterven worden bedreigd.  

http://natuurpuntborgloon.be/images/pdf/180412%20Inventarisatie%20ongewervelden%20gebieden%20OPLEEUW%20en%20HELSHOVEN.pdf


 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 
 

 
 

  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  
Hierbij gaat de kalender voor 2018  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/180123%20activiteitenkalender_2018%20V1.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender 2016 - voor web.pdf


 
 

 

 
Lees meer!  

Bekijk de foto’s  

 

 

 
Bekijk de foto’s  

Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  

Wat geweest is …  

DASSENSYMPOSIUM EN DASSENWANDELING  

Vrijdag 23 en zondag 24 februari 2018  

Op 23 februari hebben Jos Reekmans (Natuurpunt Borgloon) en gastspreker 

Frederic Thoelen (Dir Vogelbescherming Vlaanderen) ons heel wat bijgeleerd 

over onze “Vlaamse Panda”.  

Zo leerden we dat de das behoort tot de marterachtigen en is de tweede 

grootste martersoort van Europa.  

Er werd uitgelegd waarom Haspengouw en de Voerstreek zo ideaal zijn om de 

das zijn burchten te laten bouwen. De das houdt van hellingen, zodat hij zijn 

omgeving via geur kan verkennen. Ook houdt hij van stevige grond, om een 

degelijke burcht uit te graven.  

De das blijkt ook een echt familiedier te zijn, samenwonend met tot wel 12 

gezinsleden. Hij wisselt bovendien ook al eens graag van slaapplek omdat de 
kleine kriebelbeestjes hem na enkele nachten teveel storen.  

PADDENOVERZET  

Februari – april 2018  

Deze week hebben 4 moedige werkers onze schermen weer voor een jaartje 

opgeborgen. Daarmee hebben we dit jaar afgesloten. De resultaten voor dit jaar 

voor de padden in de heentrek zijn een beetje tegen gevallen, 1376 tegenover 

1990 verleden jaar. Komt het door het grillige verloop van 

weersomstandigheden of door het lopende virus onder de padden, dat kunnen 

we niet zeggen. Ik kan het ook nog niet vergelijken met andere acties. 

Daartegenover hebben we meer bruine kikkers (74/54) en salamanders (40/35) 

over gezet. De terugkeer is dan weer een heel stuk meer dan verleden jaar, 805 

amfibieën tegenover 405 verleden jaar. Slachtoffers waren er ook iets minder 

(69/82). In totaal hebben we er allemaal samen voor gezorgd dat er 2341 

rakkertjes heen en weer werden geholpen. Hier en daar kunnen misschien nog 

verbeteringen worden aan gebracht, waarover we kunnen brainstormen. Met 

deze wil ik jullie nog eens allemaal bedanken en hoop terug op jullie te kunnen 

rekenen om volgend jaar weer succesvol te zijn.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/180319%20verslag%20Veerle%20dassensymposium.pdf
https://plus.google.com/photos/106410556026515925457/album/6529942242934031041?authkey=CKjr6vjg55n2Qw
http://www.natuurpuntborgloon.be/

