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Beste leden, 
We sluiten een voorspoedig jaar af waarop we ons 30-jarig bestaan uitgebreid 
gevierd hebben door allerlei activiteiten die in een of ander verslag en/of kran-
tenartikel opgenomen werden. 
Er werd zoals steeds gewerkt aan onze doelstellingen: er werd gewandeld en 
beheerd, er werd geplant en geruimd, er werd geraapt en geplukt en werd 
veel met overheden overlegd en bovenal met heel wat schoolgaande kinderen 
samengewerkt. 
We wensen dan ook iedereen die met onze werking betrokken werd en wordt, 
een mooi en vruchtbaar nieuw jaar, moge 2014 nog meer brengen dan 2013. 
Een speciale dank aan onze bestuursleden en aan u, lezer en lid, om onze ver-
eniging te blijven steunen. Er zal in 2014 getracht worden nog meer bomen en 
planten een vaste stek te geven, nog meer diertjes een plaats te bieden om te 
leven zodat een beter leefmilieu voor ons allemaal ontstaat.

 Luk Robijns, voorzitter

Beste abonnee,
Natuurpunt Vlaanderen is een ledenvereniging waarvan Leefmilieu Borgloon 
een AFDELING is. Indien je ons, vrijwilligers, wil steunen dan zijn wij meer dan 
ooit gemotiveerd om onze doelstellingen te verwezenlijken: natuurgebieden 
uitbreiden en beheren, organiseren van wandelingen, werken met scholen en 
algemeen instaan voor meer natuur en ons leefmilieu. 
De gemakkelijkste weg om in 2014 lid te blijven: 
het ledenblad “NATUURBLAD” bevat een voorgedrukt overschrijvingsformu-
lier waarmee je 24 euro overmaakt aan Mechelen. In Borgloon bekomen wij dan 
automatisch je gegevens en ook een deeltje van je bijdrage van 24 euro. 
In 2014 ontvang je dan: 

• het driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt 
• ons lokaal blaadje “Een pad in het groen” 
• provinciaal tijdschrift “Natuurpunt Limburg” 
• allerlei voordelen in natura (kom maar eens mee wandelen,…) 

Natuur moet er voldoende en voor iedereen zijn in EIGEN streek. 
Jullie ledenbijdrage versterkt deze gedachte!

 Luk Robijns, voorzitter

HET NIEUWE JAAR 2014
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De volgende punten werden besproken tijdens deze a.v. : 
1. Het activiteitenverslag van 2012 bevatte de gewone taken: beheer, sensi-
biliserende en educatieve acties wisselden elkaar af; er werd aan natuurstu-
die gedaan, cursussen werden georganiseerd, er werd geplant en geruimd, 
overlast aangeklaagd. Het volledige overzicht verscheen in ons blaadje in het 
eerste nummer van 2013. 
Een kort stiltemoment werd gehouden om J. Vanschoenwinkel te herdenken; 
hij overleed in 2012. 
2. Het financieel verslag werd gegeven en goedgekeurd; de uitgaven bedroe-
gen 9101 € en de inkomsten 12514 €. 
3. De begroting voor 2013 werd voorgelegd en goedgekeurd met als uitga-
ven 8180 € en als inkomsten 5710 €. 
4. Speciale aandacht kregen de problemen rond de bescherming van de 
klimopbijen in Kuttekoven, de zwerfvuilactie die in Vlaanderen zo duur wordt 
dat het eigenlijk niet meer verantwoord is en dringend de invoering van 
statiegeld vereist, de toestand van de kerselaars in de streek. 
5.Speciale gasten zijn Jos Lenaers en Marie-Jeanne Etienne omwille van hun 
sterke inzet bij de paddenoverzet. 
6. Dank -en lofwoorden worden uitgesproken aan het adres van de be-
stuursleden en meewerkende leden; de vereniging bestaat 30 jaar en er 
werd dan ook een smakelijke traktatie aangeboden aan alle aanwezigen

 Luk Robijns,voorzitter
HET GROTE VOGELWEEKEND
We naderen putje winter, onze standvogels hebben al een moeilijke tijd achter de 
rug. Ongetwijfeld heb je de vogels in je tuin al geholpen met brood, zaden, nootjes, 
vetbollen, appels enz. en regelmatig vers proper water. 
Nu zou Natuurpunt wel eens graag weten welke vogels en hoeveel van elke soort 
er op je voederplaats afkomen. Vandaar het telweekend “Het Grote Vogelweekend” 
op 30 en 31 januari 2014 (vooral voor de scholen) en op 1 en 2 februari 2014. 
Hoe ga je tewerk? Tel de mezen, mussen, merels, vinken en alle andere vogels op 
en rond je voederplaats. Je noteert de soort en het grootste aantal van de soort 
dat je op een gegeven moment samen waarneemt. Je kan ook meerdere keren 
per dag observeren. Zie je bv. zaterdag ’s morgens 3 huismussen samen bij het 
voeder en ’s avonds 5, en op zondagmiddag 4, dan is het uiteindelijk resultaat voor 
de huismus 5.
Geef je resultaten zondagavond of maandag online door op www.vogelweekend.
be. Indien mogelijk, zou ik ook graag je telgegevens krijgen op jan.bogaert@gmail.
com, dan kan ik eventueel een overzichtje maken voor Borgloon en omstreken. 
Geen internet? Bel mij je resultaten en ik geef ze door.

Jan Bogaert, 012 74 63 32 

ALGEMENE VERGADERING: 18 AUGUSTUS 2013 GORS-OPLEEUW 
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MENSEN EN SOORTEN ALS AMBASSADEURS VOOR BIODIVERSITEIT 

Het Leader-project: “Mensen en soorten als ambassadeurs voor biodiversiteit” 
of kortweg “Biodiversiteitsambassadeurs” speelt in op de versnipperde 
aanwezigheid van natuurgebieden in de landelijke regio Haspengouw. Deze 
regio kent een steeds intensiever grondgebruik door landbouw en door andere 
actoren, waardoor de biodiversiteit in de natuurgebieden behouden dient 
te blijven en zelfs dient te verbeteren. Dit project heeft tot doel 45ha open 
ruimte te herstellen tot open vegetatiegebieden. Dit zal leiden tot een grotere 
streekgebonden biodiversiteit met een duurzaam karakter. 

In de vallei van de Herk - deelgebied Helshoven wordt een verland moeraslandje 
terug hersteld door het verwijderen van wilgenkoepels en boomstronken van 
een vroegere populierenaanplant. 
Natuurpunt wil dit moerasgebiedje terug in zijn oude glorie herstellen. Door de 
aanwezigheid van kwelzones en de nabijheid van enkele waardevolle bronnen 
krijgen soorten als de kamsalamander, bosrietzanger, kleine karekiet, … terug 
kansen om hun voortplantingsbiotoop te creëren. 

Ook wordt in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw & 
Voeren stroomopwaarts een hermeandering van de Herk aangelegd, plus 
enkele nieuwe poelen. Deze ingrepen kaderen in het strategisch project Herk 
& Mombeek. 
Natuurpunt wil i.s.m. nog andere partners in de vallei van de Herk de natuurlijke 
biotopen herstellen waar o.a. potentiële dotter - en blauwgraslanden aanwezig 
zijn. Een proces dat steeds meer de steun krijgt van de overheden en de gewone 
burger die het natuurbehoud een warm hart toe dragen. 

Regelmatig worden er beheerswerken uitgevoerd in de Loonse natuur, waar 
vrijwilligers hun steentje bijdragen in het herstel of onderhoud en creatie van 
biotopen en ook het zoeken en opnemen van nieuwe vrijwilligers behoort tot 
dit project. 

Carolus Stefan
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Bedreigingen
De steenuil doet het in Vlaanderen nog relatief goed. Toch mo-
gen we niet te optimistisch zijn. Er blijven steeds minder oude 
stallen, schuren en rommelhoekjes over. Ook de knotbomen 
en hoogstamboomgaarden verdwijnen in snel tempo. En zoals 
bij alle soorten van het cultuurlandschap heeft hij te lijden van 
verstedelijking, intensivering van het grondgebruik, veranderde 
teeltkeuze en het gebruik van pesticiden. Het gebruik van pes-
ticiden heeft een sluipende invloed op de steenuil omdat hij via 
vergiftigde prooidieren veel gifstoffen in zijn lichaam opstapelt. 
Het eten van muizen en ratten die vergiftigd en verzwakt zijn, 
kan leiden tot een acute of sluipende vergiftiging
In onze omgeving worden al jaren nestkasten onderzocht en 
uiteraard de steenuil geïnventariseerd. Hier volgen enkele ge-
gevens: in 2012 werden in 17 nestkasten 14 jongen geringd; in 
2013 werden in 28 nestkasten 23 jongen geringd.

Eric Decock

DE STEENUIL (deel 3 van 3 bijdragen) 



`7

ZONDAG 12 JANUARI: 
BEHEERSWERKEN IN HELSHOVEN
Aanvang: 9u00 tot 12u00 
Samenkomst: Engelingenmolen, Helshovenstraat 33 Hoepertingen 
Kleding: werkkleding, stevige schoenen, handschoenen .
Doel: onderhoud en vrijmaken van poelen. 
Stefan Carolus, 0497 24 21 38

VRIJDAG 31 JANUARI: 
CURSUS GIERZWALUWEN 
Aanvang: 20u00 
Samenkomst: Natuur.huis in Gelinden (Sint-Truiden). 
Doel: info over deze uitzonderlijke zwaluw, die bijna nooit rust .
Stefan Carolus, 0497 24 21 38

WEEKEINDE 1 EN 2 FEBRUARI:  
VOGELTELWEEKEINDE
Info hierover: zie apart artikel in dit nummer.

ZATERDAG 16 FEBRUARI: 
VOORBEREIDING PADDENOVERZET  VOORT
Aanvang: 10u00
Samenkomst: Romeinse Kassei in Voort, ter hoogte van het kas-
teeldomein.
Kleding: warme werkkleding, stevig schoeisel of laarzen, spade 
meebrengen .
Doel: klaar maken van de paddenoverzet door opvangemmers te 
plaatsen, afrastering op te stellen.
Eric Decock, 012 67 24 39

ZATERDAG 22 FEBRUARI: 
CURSUS ONDERZOEK IN DE NATUUR
Aanvang: 20u00
Samenkomst: Natuur.huis in Gelinden (Sint-Truiden). 
Doel: het gebruik en het nut van allerlei onderzoeksinstrumenten 
in onze natuurgebieden .
Stefan Carolus, 0497 24 21 38

ACTIVITEITENAGENDA



www.natuurpuntborgloon.be

Verantwoordelijke uitgever: 
Luk Robijns, Oude Berg 11, 3840 Borgloon.  Tel. 0477 84 46 61 
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ZONDAG 9 MAART: BEHEER IN HELSHOVEN
Aanvang: 9u00 tot 12u00
Samenkomst: kapel Helshoven, Hoepertingen.
Kleding: stevig schoeisel, werkkleding .
Doel: open maken van poelen aan de Geitenbron .

Stefan Carolus, 0497 24 21 38

ZATERDAG 15 MAART: CURSUS ‘AFDRUKKEN OP STEEN’
Aanvang: 20u00
Samenkomst: Natuur.huis in Gelinden, Sint-Truiden 
Doel: het determineren van afdrukken van plantjes en dieren op silexstenen 

Stefan Carolus, 0497 24 21 38

ZATERDAG 22 MAART: ZWERFVUILOPRUIMING
Aanvang: 9u00 tot 12u00
Samenkomst: loods Natuurpunt, Grootloonstr. 111,Grootloon .
Doel: opruimen van zwerfvuil op de gemeentelijke wegen ten zuiden van de 
N79 (Tongeren-St.-Truiden) i.s.m. Limburg.Net en de stad.

Luk Robijns 012 74 29 29

APPELSAP TE KOOP
Dit jaar lieten we appelsap persen van hoogstamappels (Boskoop, Ceuleman, 
enz…) door de Sapmobiel. Er zijn nog enkele drieliterboxen ter beschikking 
voor de prijs van 6 €. 
Bestellen: luk.robijns@hotmail.com 
Afhalen: Oude Berg 11, Borgloon

NIEUWE WEBSITE: www natuurpuntborgloon.be 
Vanaf januari zal onze nieuwe website in gebruik zijn. Er wordt nu druk over-
legd en gewerkt om de nodige info op de juiste plaats te krijgen. Deze website 
zal een essentiële rol spelen in onze werking, nadat we tegen half 2014 geen 
gedrukte Pad meer zullen uitgeven. 


