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BORGLOON 
Kriebelende soorten en stinkende champignons 

door Stefan Carolus  

Een aanzienlijk aantal keversoorten en andere ongewervelden zijn gebonden aan 

dode of kwijnende bomen. Ze leven van vers dood hout, schimmels, en 

paddenstoelen en/ of molm. Deze kevers trekken weer andere gespecialiseerde 

roofkevers aan. Sommige keversoorten tonen aan dat bepaalde natuurgebieden  

goed op weg zijn om een zeer waardevolle doodhoutkeverfauna te herbergen. Toch 

is er een knelpunt. De soorten die afhankelijk zijn van vermolmde en dode  bomen 

ontbreken vooralsnog grotendeels. Het zijn stuk voor stuk slechte verspreiders en 

de verwachting is, dat pas als er netwerken van  oude bossen, KLE-gebieden  en 

specifieke natuurgebieden zijn, er voor deze soorten kolonisatiekansen ontstaan.  

In Haspengouw  zijn er keversoorten die gebonden zijn aan dood hout en die enkel 

in stand gehouden worden als er meer dood hout in de te kleine bossen, KLE-

gebieden en natuurgebieden aanwezig is. Deze soorten koloniseren pas in nieuwe 

gebieden als er een grote hoeveelheid recent gestorven bomen aanwezig is. Na 

enkele jaren zijn de dode bomen niet meer geschikt voor de kevers en moeten ze 

in de omgeving een nieuwe geschikte biotoop vinden. Daar knelt echter het 

schoentje, er wordt al te vaak en al te veel opgeruimd, verhakseld, afgevoerd ...  

Voorbeelden zijn het opruimen van oude hoogstammen, het verwijderen van dood 

hout in productiebossen, het verwijderen van KLE's.  

De inventarisaties van de Likona werkgroepen, 'ongewervelden en paddenstoelen' 

voor het eerst in Borgloon in 2015, bracht aan het licht dat in Borgloon maar liefst 

100 soorten kevers en spinnen werden gevonden op enkele maanden onderzoek. 

Mycolim vond maar liefst 200 soorten paddenstoelen en zwammen op oude 

fruitbomen, met als uitschieter  het Zilvermosschijfje, dat uiterst zeldzaam is in 

Vlaanderen . 

Aangezien Natuurpunt slechts beperkte bosgebieden, weinig KLE-gebieden en  

kleine boomgaarden in beheer heeft, zullen openbare besturen en privé-eigenaars 

ook een bijdrage moeten leveren om onze kevers te redden.  

Dood doet leven. 

Zie de PowerPoint van Inverde 

http://www.inverde.be/content/studidag_starters_natuur2012/Michael_Wijnants_I

NBO_KHKempen_16032012.pdf  

Niet alleen kevers leven in oude boomgaarden, ook de Bechsteins vleermuis is een 

indicator van oude bossen en boomgaarden.  

Een rapport van Natura 2000  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/bechsteins-vleermuis  

 

Stefan Carolus 

http://www.inverde.be/content/studidag_starters_natuur2012/Michael_Wijnants_INBO_KHKempen_16032012.pdf
http://www.inverde.be/content/studidag_starters_natuur2012/Michael_Wijnants_INBO_KHKempen_16032012.pdf
https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/bechsteins-vleermuis


 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 

 

 
  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

Zondag 21 augustus 2016: Algemene vergadering  
 

Leefmilieu Borgloon, afdeling van Natuurpunt VZW, nodigt al haar leden uit op 

de Algemene Vergadering die statutair jaarlijks georganiseerd wordt op de 

traditionele feestdag van de afdeling nl.de BBQ  

•Zondag 21 augustus 2016 

• Aanvang: 18.00 u. • 

• zaal De Leeuwerik te Gors-Opleeuw • 

• Mettekovenstraat | 3840 Borgloon • 

AGENDA: 

• Jaarverslag 2015  

• Financieel verslag en activiteiten 2015 

• Begroting 2016 

• Ledenbestand + bestuurswissel  

• Aankoop en beheer natuurgebieden 

• Varia 

 

Elk natuurpuntlid ontvangt onze digitale nieuwsbrief en deze melding in de 

Digipad geldt als enige uitnodiging voor de algemene vergadering. 

Nieuwe bestuursleden zijn steeds welkom! 

Voorzitter: Luk Robijns  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/160211%20activiteitenkalender%202016%20V2.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender 2016 - voor web.pdf


 

 
  

Zondag 21 augustus 2016: BBQ  

BBQ en ledenfeest  

TIJDIG INSCHRIJVEN, PLAATSEN BEPERKT!  

 

De natuurpunters van Borgloon willen u èn uw familie èn uw vrienden van harte 

uitnodigen op de JAARLIJKSE BARBECUE  

ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 

OM 17.00 U. 

ZAAL DE LEEUWERIK 

METTEKOVENSTRAAT 

GORS-OPLEEUW 

 

Prijs: 8 € voor 1ste stuk vlees met inbegrip van groenten en sauzen;  

         3 € voor elk bijkomend stuk vlees met groenten en sauzen. 

Keuze uit: 

BROCHETTE - KOTELET - WORST - KIP - STUK VEGETARISCH. 

Dessert: verrassing!  

Dranken tegen kleine prijzen: wijn, bier, frisdrank, kortom van alles. 

 

Inschrijven en uw voorkeur bestellen is noodzakelijk en dit tot dinsdag 16 

augustus bij:  

 

Stefan Carolus  

Tel. : 012 74 47 31  

GSM: 0497 24 21 38  

E-mail: stefan.carolus@telenet.be   

 

Veerle Debay   

Tel. : 012 21 08 06 

GSM: 0479 82 52 67  

E-mail: veerle.debay@telenet.be  

 

Luk Robijns 

Tel. : 012 74 29 29 

E-mail:luk.robijns@hotmail.com 

mailto:stefan.carolus@telenet.be
mailto:veerle.debay@telenet.be
mailto:luk.robijns@hotmail.com


 

 
 

 
 

 
Activiteitenkalender!   

Vanaf donderdag 29 september 2016: Cursus  

‘Leren kijken naar vogels’ door Koen Leysen  

 

ANDERE CURSUSSEN  
Bekijk onze website en de activiteitenkalender  

 

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


 
 

 

 
  

Wat geweest is …  

Woensdag 22 juni 2016: Inventarisatie  

Kerkuilen  

Jos Reekmans ,onze kenner van de marterachtigen en nieuwe conservator van 

Opleeuw, gaat zich in de toekomst ook bezig houden met de opvolging en het 

ringen van kerkuilen. Samen met de gemachtigde ringer gingen ze op pad op 

een aantal plaatsen in de gemeente. 

Zo kwamen ze aan de kerk in Jesseren maar helaas ,draad verhindert het in- en 

uitvliegen.  

      

Goede medewerking van de diaken ( Vik Jehaes ) maar de kast is onbereikbaar voor de 
uilen, tijdens de renovatiewerken heeft men de ingang van buitenaf afgesloten met 

gaasdraad. Als je de foto’s ziet, merk je dat dit helemaal niet nodig was. 

In Gors-Opleeuw  was de toestand heel wat beter.  

      

Goede medewerking van de heer Bellen. 
Kast was goed te bereiken en was bewoond. De jongen waren reeds uitgevlogen. Kast lag 

wel nog vol met braakballen 



 
 

 

 
Lees meer!  

 
  

En het grote succes kwam in Hoepertingen aan de manége 't Steentje,geniet 

mee van de vondst.  

      

Goede medewerking en 3 jonge uilen in de kast.  

Mocht je als lezer nog weet hebben van uilenkasten en /of nog mogelijkheden 

kennen;verwittig ons aub. 

Vanuit Natuurpunt Borgloon zal er contact opgenomen worden met de eigenaars 

en /of de kerkelijke overheid van Borgloon om mogelijkheden in een aantal 

kerken na te gaan. 

Zaterdag 18 juni 2016: Natuurwerkdag  

Natuurwerk Helshoven  

Door de overvloedige regenval konden we de geplande beheerwerken in 

Hoenshoven niet uitvoeren. In de plaats daarvan hebben een 7-tal actieve 

vrijwilligers het leefgebied van de (zeldzame) vroedmeesterpad in Grootloon 

hersteld. Begroeing tussen de silexstenen werd verwijderd en er werd een 

omheinig hersteld rond een van de waterbakken. De vroedmeesterpad (Alytes 

obstetricans) is een kleine pad met vrij korte poten. Ze wordt maximum 5 cm 

groot en heeft een gedrongen lichaam en een relatief grote kop.De 

vroedmeesterpad is een warmteminnende soort. Deze pad wordt frequent 

gevonden in door de mens beïnvloede biotopen en is een beschermde diersoort.  

http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=96


 

 
 

 

 
Bekijk onze foto's  

 

 

 
Bekijk onze foto's  

 
  

Maandag 16 mei 2016: Bestuursoverleg  

Ankerplaats “Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal”  

 

Bestuursleden van de Natuurpuntafdelingen Heers en Borgloon, bogen zich over 

het openbaar onderzoek voor de afbakening van de ankerplaats "Haspengouw 

van Borgloon tot Vechmaal".Er werden diverse aanvullingen vastgesteld.  

Info: Luk Robijns  

Zaterdag 7 mei 2016: Excursie  

Bijzonder natuurgebied Borgloon  

Het eerder geplande beheerwerk werd verschoven naar een latere datum. In de 

plaatst daarvan organiseerden Jos Reekmans en Stefan Carolus een 

ochtendexcursie door een uiterst waardevol en gevarieerd landschap in de 

gemeente Borgloon. Niet alleen de aanwezige bestuursleden, maar ook een 

viertal jonge medewerkers, die in hun schoolvakanties actief zijn in 

beheerteams, konden genieten van een wonderschone natuur. 

Zaterdag 7 mei 2016: Cursus 

Nachtvlinders Haspengouw: Inventarisatie  

In Borgloon-Kerniel inventariseerden een aantal cursisten diverse soorten 

nachtvlinders. 

https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6282272700185001905
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6282274086563106881


 

 
Bekijk onze foto’s 

 

 

 
 

Lees meer! 

 

 
 
Bekijk de foto's  

 
  

Zondag 3 april en zondag 1 mei 2016:  

Poelenonderzoek  

Helshoven  

Onder leiding van Davy Huygen werden een aantal poelen, nabij de meandering van de 
Herk, onderzocht op de aanwezigheid van de kamsalamander. Zie ook het verslag van het 
poelenonderzoek op 3 april 2016. 

Zaterdag 30 april 2016: Algemene vergadering  

Natuurpunt V.Z.W. te Antwerpen 

Deze belangrijke vergadering werd bijgewoond door 3 stemgerechtigde 

bestuursleden van Natuurpunt Borgloon.Ons bestuurslid Stefan Carolus, 

conservator van Natuurgebied "Vallei van de Herk", werd verkozen tot lid van de 
Raad van Bestuur van "Natuurpunt Beheer Vzw".  

Zondag 17 april 2016: Wandeling  

Lentewandeling = bloesemwandeling Helshoven  

https://plus.google.com/photos/106410556026515925457/albums/6281664544319325169
https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuurpunt-wil-dit-jaar-kaap-100000-leden-ronden-20160503?491_491_CID_666e5c3c9ee46f0b84a24b6f6135974e_Monitor_Steenwegen_directeur_Natuurpunt=#.V0ONFbVQXkW
https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6274566988813763025


 

 
 

 

 
  

Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2016:  

Zwervuilactie  

Zwerfvuil, een nooit eindigend verhaal  

Ook dit jaar werd het zuidelijk deel van Borgloon opgeruimd door een 3-tal 

ploegen. Die zwerfvuilopruiming  in gans Borgloon gebeurt alleen op de 

gemeentewegen door verenigingen van Borgloon  en wordt gesponsord door 

Limburg.net. Er kwamen 2 volle aanhangwagens uit de bermen, dat is enkele 

zakken meer dan vorig jaar met vooral drankverpakkingen.  

We zijn blij dat Limburg.net duidelijk gemaakt heeft dat zij kiezen voor het 

systeem van statiegeld, maar degene die het kan en mag invoeren is de 

Vlaamse regering en die gaat nog wat studeren, wat treuzelen, wat uitstellen … 

Ook dit jaar was er een pikant detail: in Hendrieken op de hoge berm net voor 

de dorpskom lagen er grote hoeveelheden Jupilerblikjes, een week later gingen 

we nog eens langs en er lagen toen weer zeker 24 jupilerblikjes (een bak bier!). 

Blijkbaar een fietsalcoholist die zijn plekje gevonden heeft. We stelden aan de 

gemeente voor om er een blikvanger te plaatsen maar daar vinden ze dat heel, 

heel moeilijk … 

En er is trouwens MEER: Limburg.net organiseert nog andere acties om het 

zwerfvuil te ontmoedigen en hier is de bedoeling dat alerte burgers en niet de 

verenigingen deelnemen. Het doel is plekjes/ straatjes in de gemeente 

zwerfvuilvrij te houden het ganse jaar door en dat gebeurt uiteraard door op te 

ruimen. Wie zich hiervoor  wil inzetten kan zich aanmelden bij de plaatselijke 

milieudienst die ook zorgt voor het nodige opruimmateriaal. De info gaat hierbij. 

Wie van onze leden graag en regelmatig wandelt in een bepaald gebied kan 

vakjes claimen om ze proper te houden door regelmatig eens een witte 

vuilniszak mee te nemen en dat is echt geen zware last. En er kunnen door 

aflevering van dat verzamelde zwerfvuil punten verzameld worden in het 

systeem van e-portemonnee, die dan b.v. filmtickets kunnen opleveren. Wie 

graag instapt in dit systeem, vragen we ons ook te verwittigen aub. 

Paddentrek is voorbij!  

Paddenoverzet wordt poëtisch. 

Dit voorjaar werd de toch al bijna traditionele paddenoverzet georganiseerd in 

Voort tegenover het kasteel. Veel verandering en vernieuwing was er niet, zij het 

dat Marie-Jeanne ,de buurvrouw van de vijver, niet kon meehelpen door 

omstandigheden. Gelukkig vonden we genoeg vrijwilligers om zowel ’s morgens 

als ’s avonds de overzet te doen. En deze nieuwe overzetters werden wel door 

omgeving en voorjaarsgevoelens gedreven om regelmatig ook taalkundig hun 

actie kracht bij te zetten.  

Rond eind februari, 20/2, was er een eerste opstoot van padden die van hun 

schuilplaatsen naar de vijver trokken om zich voort te planten. Deze reis van 

hun ‘thuis naar de hemelse vijver ‘duurde slechts een paar dagen en daarna 

werd het weer heel stil, geen pad meer, geen ‘gepiep’ meer.  



 
 
Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  

Een overzetter schreef:  
 

Een reiger bij de vijver 
Een muisje teruggebracht naar haar huisje 

Vogeltjes die zingen om de nieuwe dag te beginnen 
Maar geen amfibie die ik hier zie. 

 

Tot rond het begin van de lente, eind maart, kwam de trek weer op gang. De 

‘toeristen’ konden weer afgezet worden op hun badplaats’. En het waren er 

meteen veel.  
 

Daar zit je dan, radeloos 
Gevangen in de liefde, ademloos 

Verlangend naar die ene, radeloos 
Wachtend op die mensenhand 

Om je mee te nemen naar de overkant 
Liefde is wachten 

Heel de avond smachten 

Tot die zaklamp verschijnt 
En je in de emmer verdwijnt 
En dan op weg naar de poel 
Waar die echte liefde wacht 

Amfibieus en zwoel. 
 

Zowel in de ochtend als ’s avonds werd duchtig geraapt en overgezet; er was 

zelfs wat paniek omdat de kleine watersalamanders graag door de gaten van de 

emmers kropen en zo onder de emmers terecht kwamen. Ook nam een 

overzetter de geluiden van de verliefde padden op zodat de anderen er ook van 

konden genieten. En al stonden er een 30-tal emmers, die op drukke momenten 

goed gevuld waren, toch was er een avond een emmer leeg.  

 
Een dwaze pad te Voort 

Sprong niet zoals het hoort 
Een emmer was te min 
Dus niet naar zijn zin 

Hij trok naar een ander oord. 
 

Rond paasdag werd het wat rustiger omdat de padden ‘teveel paaseieren’ 

hadden gegeten. En zo ging het maar door tot begin april en omdat er heel wat 

meer mannetjes padden dan vrouwtjes zijn zag menig overzetter ‘een toren van 

mannetjes ‘op 1 vrouwtje. Begin april was de overzet afgelopen en we telden 

een 2660 padden die overgezet werden.  

Om de actie te besluiten werd dan een brief naar het stadsbestuur gezonden om 

te vragen of er een kleine tunnel onder de weg zou kunnen aangelegd worden. 

We wachten in spanning af …  

Info over paddenoverzetacties kan bekeken worden op www.hylawerkgroep.be  

Luk Robijns 

http://www.hylawerkgroep.be/

