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Beste Natuurvrienden, 
 

Met dit nieuwe nummer van de Watersnippers is ook 

de zomer weer ten einde.  Dankzij de lange droge 
periode in het begin van de zomer was het mogelijk 

grotere oppervlaktes te maaien dan in de voorbije 

jaren.  Vooral het Heiveld, de percelen ten zuiden 
van de Kraaienstraat, konden hiervan profiteren.  

Een grote maaiselhoop is hiervan getuige. 

 

Stroomopwaarts zijn de natuurinrichtingswerken op 
het Scheibroek aangevat.  Meer hierover kunt u 

lezen in een afzonderlijk artikeltje. 

Op de Koerselse Heide zouden de natuur-
inrichtingswerken ondertussen afgerond moeten zijn.  

Het is nu wachten op een uitgewerkt plan om dit 

gebied optimaal te beheren.  Het is hier aan de Stad 
Beringen, als eigenaar van deze gronden, om het 

initiatief te nemen.  Vanuit Natuurpunt Beringen zijn 

we graag bereid hieraan mee te werken. 
 

De afgelopen maanden is het vandalisme in en rond 

de Koerselse Heide sterk toegenomen.  Er zijn 
pogingen tot brandstichting vastgesteld.  Een perceel 

bos is effectief afgebrand.  Maar er werden ook 

kampvuren vastgesteld en dit op het moment dat 

door de droogte een verhoogd risico op brand werd 
afgekondigd.  Een mentaliteitswijziging is nood-

zakelijk wil dit gebied nog mee tellen in de te 

realiseren oppervlaktes top natuur in Vlaanderen. 
 

Ook dit jaar werkt Natuurpunt Beringen mee aan de 

plantenverkoop georganiseerd door Natuurpunt 
Limburg. Heel wat inheemse planten zijn een 

uitstekende bron van nectar en stuifmeel voor de 

bijen.  Een ondersteuning die deze beestjes goed 
kunnen gebruiken. 
 

Hans Van den Bossche 

HansVdBossche@telenet.be 

 

Voorzitter Natuurpunt Beringen 

Herdenkingswandeling Raymond Stulens 

Zaterdag 3 oktober om 14 uur bij het 
bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 

te Koersel 

Op zaterdag 3 oktober organiseren we een 
herdenkingswandeling voor Raymond.  Hij heeft veel voor 

onze vereniging betekend en we willen die herinneringen tot 

leven brengen.  
We starten om 14 uur in ‘De Watersnip’ met een 

welkomstwoord en halen herinneringen op aan de hand van 
foto’s. 

 

Daarna maken we een wandeling over een tracé dat 
Raymond zo vaak bewandelde en waarmee hij intens 

betrokken was.  Tijdens de wandeling halen we weer 
herinneringen op aan Raymond.  De wandeling duurt 

ongeveer een uur.  

 
We sluiten de herdenking af in De Watersnip met een 

drankje, aangeboden door Natuurpunt Beringen.  

 

Willy Vanlook  

mailto:HansVdBossche@telenet.be
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Lieveheersbeestjes 

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) zijn een groep van kevers 

(Coleoptera). Sommige soorten zijn zeer bekend omdat ze 
algemeen voorkomen, een voorbeeld is het zevenstippelig 

lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata). Lieveheers-

beestjes leven zowel van planten en schimmels als van kleine 
diertjes, veel soorten zijn sterk gespecialiseerd. De 

bladluisetende soorten zijn nuttige diertjes daar ze dol zijn op 

bladluizen.  Die brengen vraatschade toe aan bomen en 

gewassen en ze scheiden een hinderlijke, kleverige vloeistof af 
op planten.  Volwassen lieveheersbeestjes verorberen er zo’n 

3000 per maand. 

Algemeen 

Lieveheersbeestjes hebben een ronde, zelfs vaak halfbolvormige vorm met korte pootjes die net als de 

kleine antennen onder het dek- en nekschild kunnen worden teruggetrokken.  Ze hebben vaak rode, gele, witte 
en zwarte kleuren en zijn vaak gestippeld. 

In België en Nederland komen een zestigtal soorten voor, de grootte ligt tussen 2 en 10 mm.  De kevers en de 

larven zijn vaak roofdieren van onder andere bladluizen (die vaak worden beschermd door mieren vanwege hun 

zoete afscheiding), maar er zijn ook lieveheersbeestjes met een plantaardig dieet. 

De meeste lieveheersbeestjes leven ongeveer een jaar. Het aantal stippen zegt dus niets over de leeftijd. De 

kleur en de vlekken op de dekschilden spelen wel een belangrijke rol bij het op naam brengen van de 

verschillende soorten lieveheersbeestjes. 

Kenmerken 

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) maken deel uit van de orde van de kevers (Coleoptera).  Deze insecten zijn 
te herkennen aan de aanwezigheid van dekschilden, een stevig en ondoorschijnend omhulsel dat ontstaan is 

door de omvorming van de voorvleugels, waaronder zich de vliesvleugels bevinden (coleos = etui). 

Lieveheersbeestjes kunnen soms sterk gelijken op andere kevers of zelfs op sommige wantsen. Het zorgvuldig 
kijken naar poten, antennes en monddelen kan nuttig zijn bij het vermijden van verwarring tussen 

lieveheersbeestjes en andere kevers met gevlekte en gekleurde dekschilden. De antennen bestaan uit 8-11 

leedjes en zijn verbreed tot een knots aan het uiteinde. Het laatste lid 

van de kaaktasters is bijlvormig. 

De larven lijken van afstand op kleine rupsjes, maar hebben zes kleine 

looppootjes aan de voorzijde.  Larven van veel soorten zijn stekelachtig 

behaard en hebben felle gele en rode kleuren. De larven van 
verschillende soorten zien er vaak verschillend uit. De pop van een 

lieveheersbeestje lijkt een beetje op een druppel en is meer bruin van 

kleur.  Als de lieveheersbeestjes uit hun pop zijn gekomen, hebben ze 
nog geen stippen. 

 

Chemische afschrikking 

Als een lieveheersbeestje "gepest" wordt door zachtjes op hem te drukken produceert hij een gele vloeistof.  

Dit gedrag heet ‘reflexbloeden’.   De vloeistof (hemolymfe), die tevoorschijn komt bij een gewricht van de 

poten, heeft een kwalijk geurtje en smaakt erg bitter.  Vogels die een lieveheersbeestje oppakken proeven dit 
bloed en laten hem dan soms snel vallen. 

Het rood met zwarte kleurpatroon is dan ook te beschouwen als een waarschuwing. Dit ziet men vaak bij 

insecten of andere dieren die hun giftigheid of vieze smaak etaleren door een felle kleur.  De vieze smaak wordt 
veroorzaakt door een alkaloïde dat per lieveheersbeestje verschilt.  Zo zou de vloeistof van het zevenstippelig 

lieveheersbeestje giftig zijn voor koolmeeskuikens.  Die van het tweestippelig lieveheersbeestje niet.  

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje 

Lieveheersbeestjes worden onder andere gebruikt om bladluizen op een natuurlijke manier te bestrijden 

(briotuinbouw). Een om deze reden ingevoerde Aziatische soort, het veelkleurig Aziatisch  

lieveheersbeestje (Harmonia axyridis (Pallas)) blijkt een invasieve soort die in Europa inmiddels vaste voet 
heeft gekregen en onder andere in Engeland (voor het eerst waargenomen in 2004), België en Nederland 

voorkomt.  Ze hebben veel verschillende mogelijke tekeningen, van vrijwel oranje tot vrijwel zwart, maar zijn 

herkenbaar aan de zwarte 'M'-vormige tekening op het halsschild en het van achteren vaak wat geplooide 
of gedeukte rugschild.  

file:///C:/Users/et/AppData/Local/Temp/Concinella punctata-2.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veelkleurig_Aziatisch_lieveheersbeestje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veelkleurig_Aziatisch_lieveheersbeestje
file:///C:/Users/et/AppData/Local/Temp/nscopy.tmp
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Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is een agressief roofdier en bij gebrek aan luizen worden ook andere 
soorten lieveheersbeestjes, rupsen en vlindereitjes opgegeten, waardoor ze een bedreiging vormen voor de 

inheemse soorten. 

Etymologie 

De naam lieveheersbeestje is een herinnering aan de tijd dat de Germanen in Europa gekerstend werden.  De 

bestaande Germaanse naam voor het kevertje, Freyafugle - vogel van de godin Freya - werd verchristelijkt tot 

onzelievevrouwebeestje of lieveheersbeestje.  De eerste vertaling leeft voort in het Duits (Marienkäfer) 
en Engels (ladybird, in Amerika veranderd in ladybug, wat eigenlijk juister is); de tweede in het Nederlands en 

Frans (bête à bon Dieu, al is coccinelle gebruikelijker).  

Wettelijke bescherming 

In Vlaanderen zijn alle inheemse lieveheersbeestjes beschermd via het Soortenbesluit (Besluit van de Vlaamse 

Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer).  Dit betekent dat het 

verboden is om ze te doden, te vangen, te verstoren, hun eitjes te verzamelen, beschadigen of vernietigen.  

Willy Neys 

  

 

Toekomstige natuurgidsen namen een enthousiaste start 
 

Op vraag van het bezoekerscentrum De Watersnip en Natuurpunt Beringen werd door de Limburgse 

Natuurgidsen, i.s.m. Natuurpunt CVN de cursus natuurgids georganiseerd. 

25 cursisten namen een vlotte start op 5 september 2015 in het bezoekerscentrum De Watersnip in 

Beringen.  Hun motivatie is vooral meer te weten te komen over de wondere natuurwereld.  
Zij zullen tijdens het schooljaar 2015/2016 heel wat informatie vergaren over het leven van planten 

en dieren, ecologie, landschappen... Van de cursisten wordt verwacht dat zij individueel een 

terreinstudie zullen uitwerken van een door hen gekozen gebied.  Een groep begeleiden in dat 

gebied is een volgende taak.  
Wij wensen de cursisten veel succes en hopen hen volgend jaar als gids te mogen verwelkomen. 

 

Erna Aerts 

 

 
 

De cursisten en enkele begeleiders 
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Zijn er waterrietzangers in Beringen? 
 

De natuurinrichtingswerken zijn op kruissnelheid gekomen.  

Deze werken zijn in eerste instantie afgestemd op de 

habitat van de watersnip.  In deze leefwereld zullen heel 

wat andere planten- en diersoorten zich goed gaan voelen.  

Een ervan kan de waterrietzanger zijn.  Dit kleine 

zangvogeltje is één van de meest bedreigde broedvogels in 

Europa en zelfs in de wereld. 

 

Hij houdt vooral van natte zeggemoerassen.  Op doortocht 

van zijn broedplaatsen in Oost-Europa (oa. Polen, 

Oekraïne, Wit-Rusland) naar zijn overwinteringsgebied ten 

zuiden van de Sahara (zo'n 6.000 km) kiest hij Vlaanderen uit als rust- en aansterkplaats.  Zijn doortocht hier 

plant hij rond half augustus. Voorbije jaren werd de soort vooral waargenomen in West-Vlaanderen.  

 

Natuurpunt Beringen besliste om in te gaan op de vraag 

van Christof Van Ackere om deel te nemen aan het 

internationaal Acrolaproject.  Zij ringen al sinds de jaren 

'80 waterrietzangers.  Zo trachten zij zoveel mogelijk te 

weten te komen over de eisen die de vogels stellen aan de 

plekken waar ze spontaan neerkomen.  Een goede biotoop 

is immers cruciaal om aan te sterken en zo de vlucht naar 

West-Afrika verder te kunnen zetten.  

 

8 augustus was het dan zover.  Christof installeerde zich 

gedurende een 10-tal dagen elke ochtend in Den Overslag 

om alle voorbijvliegende grondbroeders te observeren en 

te ringen.  Spijtig genoeg heeft hij dit jaar geen 

waterrietzanger kunnen spotten. Toch bezorgde hij ons 

heel wat interessante informatie over het gebied.  

 

Nogmaals werd het waardevolle van dit gebied aangetoond.  Door correct (maai)beheer kan de biotoop, open 

vochtig moeras, in stand gehouden worden. 

 

Inventarisatie: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Erna Aerts 

 

Foto: waterrietzanger - Christof Van Ackere 

Foto: Christof - Erna Aerts 

file:///C:/Users/eliane/Documents/Documenten/De watersnip/waterrietzanger_telresultaten.jpg
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Erna klapt met... Willy Neys 
 

"De cursus natuurgids was mijn springplank" 
 
In de groep vrijwilligers van Natuurpunt Beringen vind je heel wat personen 

met boeiende karakters terug, mensen met het hart op de juiste plaats voor 

onze groene leefomgeving. Eén van de sterke persoonlijkheden is onze 
secretaris, Willy Neys. 
 

Met mijn neus zat ik altijd al in de boeken 
 

"Ik had allang interesse voor natuur. Wanneer vader en moeder in onze tuin 

bloemetjes plantten, was ik als 11-jarige jongen al benieuwd naar de juiste 

benamingen van de planten.  In de bibliotheek van Heusden-Zolder kon je me 
dikwijls met mijn neus in de boeken vinden. De naam van de Japanse 

kerselaar die mijn ouders plantten, heb ik toen kunnen ontdekken: het was 

een prunus serrulata.  
Omdat ik zo graag las, werd ik vrij jong helper in de bibliotheek.  Mijn eerste 

taak was het uitlenen van strips aan de jeugdige lezers.  Later werd het 

bibliotheekwerk nog interessanter daar ik nieuw verschenen boeken als een 
van de eersten kon inkijken en ontlenen.  Op 18-jarige leeftijd volgde ik de 

cursus bibliothecaris, een logisch gevolg van mijn werking in de bib. 

Ik heb, tot mijn pensionnering in 2006, ongeveer 50 jaar in de bib gewerkt." 

 
 

De cursus natuurgids is mijn springplank geworden 
 

"In 1978 volgde ik de cursus natuurgids in Bokrijk. Willy Vanlook bezocht alle cursisten uit  Beringen. Zo stond 
hij op een gegeven moment ook voor mijn deur met de vraag of ik geen zin had om mij aan te sluiten bij de 

actiegroep BERO. Ik wist niet eens dat die hier bestond. Ik werd lid en kwam direct in het bestuur terecht. 

'Secretaris' is de functie die ik al heel lang uitoefen. 
De werking van BERO, nadien Natuurreservaten en nu Natuurpunt Beringen, is voor mij een noodzaak. Denk de 

natuurbeweging weg uit Beringen en dan weet je dat er heel wat van de waardevolle natuur zou verloren gaan. 

Ik wil hier niet te negatief overkomen, maar indien de plannen die de stad had voor de vallei werkelijkheid 
zouden worden, dan zouden de gevolgen catastrofaal zijn: verdroging van het veen, moerasgebieden die 

opdrogen, verdwijnen van de watersnip... Ja, dankzij Willy Vanlook ben ik in dit natuurverhaal gerold. Ik heb 

een enorme bewondering voor Willy. 
 

Zijn inzicht rond het behoud van de vallei, de uitbouw van het reservaat, het beheer ervan is niet te evenaren. 

De uren die hij aan de telefoon doorbracht en het aantal kilometers die hij aflegde voor het goede doel zijn niet 
te tellen." 
 

Willy Neys is een winnaarstype 
 

Natuurpunt Beringen is heel wat meer dan enkel werken aan een betere natuur.  

"Tijdens onze festiviteiten kon je altijd wel wat geks beleven. Enkele beelden die ik mij nog goed herinner is dat 

Willy Cools met een grote baal hooi boven zijn hoofd rondliep, of Mathilde Bartels die, verkleed als koe, de weg 
wees aan wandelaars.  Wat natuur toch allemaal kan teweegbrengen bij mensen (Willy lacht). 

We hebben met onze natuurvereniging ook eens deelgenomen aan een quiz voor culturele verenigingen, 

ingericht door de Cultuurraad.  En je gelooft het of niet, wij wonnen deze quiz.  De hoofdprijs was een 

kookboek of iets in die aard.  Voor een prijs deden we het niet, maar als milieugroepje, als 'de groenen', de 
eerste prijs wegkapen in Beringen, dat gaf ons pas voldoening." 
 

Willy is als een vlinder 
 

Willy kan je best omschrijven als een 'vlinder' binnen Natuurpunt Beringen.  

- hij is secretaris 

- doet regelmatig baliewerk in het bezoekerscentrum De Watersnip 
- als redactielid schrijft hij artikels voor de nieuwsbrief  

- op het terrein werkt hij mee aan de monitoring van de dagvlinders 

- regelmatig springt hij ergens bij en sporadisch was hij ook lesgever tijdens de cursus Natuurinzicht. 
 

Maar heel wat bezoekers in de Vallei van de Zwarte Beek kennen Willy als de gids met af en toe wel gekke 

vragen en gebruiken. 
"Ik speel regelmatig spelletjes tijdens mijn gidsbeurten.  Om het antwoord te vinden op mijn vraag: 'zijn er 

mannelijke en vrouwelijke bomen', laat ik een vrouwelijke wandelaar aan een boom voelen.  Wanneer ze niets 

voelt, dan is de boom een vrouwke.  
Ik krijg de bal dan ook wel eens teruggekaatst.  Regelmatig vragen bezoekers me of ik ooit les heb gegeven 

omdat ik zoveel kan babbelen.  Nu ja, ik moet het bekennen, ik was vroeger leraar biologie en chemie in het 

Sint-Lutgardinstituut van Beringen. 
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Met kindergroepen las ik meestal een ontspanningsmoment in tijdens de wandeling.  Petanque spelen  met 
dennenkegels vinden ze heel plezant.  Meestal knutselde ik zelf de prijzen in elkaar.  Met heel eenvoudige 

materialen zoals eikels, kastanjes, takjes….werden grappige ventjes en diertjes gemaakt voor de winnaars.  De 

verliezers werden echter niet vergeten; iedere deelnemer kreeg sowieso een tol, gemaakt van een eikel.  De 

kinderen op een speelse manier leren genieten en proeven van de natuur werkt altijd." 
 

Het gidsen van groepen vindt Willy een plezante bezigheid.  "Je geeft niet alleen interessante weetjes over 

fauna en flora door, maar ook de verwondering in de natuur kunnen doorgeven en de mensen leren genieten 
van al dat wondermooie, dat is waar het om gaat.  Wat nog voornaam is, is dat je hen besef kan bijbrengen dat 

ze zelf iets kunnen bijdragen zodat ze de vruchten van de natuur kunnen blijven plukken. 

De heidewandelingen op het militair domein vind ik het leukst om te gidsen.  De weidsheid van het 
heidelandschap geeft me zoveel verhaalmogelijkheden.  Wanneer bezoekers echt veel interesse tonen in deze 

locatie, dan kan ik echt mijn ei kwijt.  Verhalen vertellen over het ontstaan van het typisch Kempens landschap 

of het leven van de prehistorische mens, dat is echt mijn ding.  Dit landschap is daarom ook één van mijn 
favoriete plekken.  Wanneer ik ooit een prachtig schilderij zou kunnen kopen, dan zou er zeker een Kempens 

landschap met heide en berkenboompjes moeten op afgebeeld staan." 
 

Waar gebeurd verhaal 
 

"Tijdens de strenge winter 1978-1979 verzamelde Willy Cools oud brood bij bakkers en beenderen en 

slachtafval bij de slagers uit Beringen en omgeving.  Samen met Willy werden deze ‘lekkernijen’  op het militair 
domein uitgestrooid zodat de dieren aan het nodige voedsel geraakten.  Daar het vroor dat het kraakte, zelfs 

de beek vroor dicht, was er in de natuur immers geen voedsel meer voorradig.  Op een dag beleefden we een 

avontuur dat nog jaren naverteld werd: nadat Willy en ik het voedsel hadden gedropt op het groot oefenterrein, 
keerden we terug huiswaarts.  We hadden echter geen rekening gehouden met de dichte mist die was komen 

opzetten.  De weg naar huis was onvindbaar.  De enige manier, volgens Willy Cools, was in spiraalvorm te 

rijden tot we ergens de grote weg zouden kruisen.  En gelukkig... op een gegeven moment zaten we terug op 

onze oude vertrouwde route.  Huiswaarts keren was nog nooit zo plezant geweest." 
  

Willy Neys is een man van woorden.  Zijn lijfspreuk is BIS REPETITA MANENT (wat men tweemaal herhaald 

heeft, blijft in herinnering).  Hij is iemand die dankzij zijn theoretische en praktische kennis een waardevolle 

bijdrage levert in onze vereniging.  In die optiek moet hij zeker niet onderdoen voor de vrijwilligers die noeste 

arbeid verrichten op het terrein in de Vallei van de Zwarte Beek.  Een man, die altijd bereid is om zijn kennis 

over te dragen aan anderen.  En dit dikwijls met een knipoog en een grap. 
 
verslag: Erna Aerts 

 

 

 

Over het Meigoor en het Walmerschoor 

In Koersel is het oude toponiem meigoor nog gekend omwille van de naam 

Meigoorstraat.  Maar wat betekent die naam? 

Het tweede deel van de naam, goor, is een oudere benaming voor “moeras”.  Het eerste deel van de naam, 

mei, kan een afgeleide zijn van “mijën”, het Koerselse dialect voor “maaien”.  Het moeras werd immers 

drooggelegd en omgevormd tot hooiland.  Een tweede mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat mei afgeleid is 
van “gemein”, wat tot de gemeenschap behoorde.  Lange tijd waren heiden en moerassen niet in privébezit, 

maar waren eigendom van de heer of van de gemeente (gemeint).  

De naam meigoor duikt voor het eerst op in de Koerselse bronnen in 1511 en werd gegeven aan een beemd, 
een hooiland: “ene(n) beempt geheyten den meygoer regenoet den breedonck”.  Het meigoor was dus niet 

gelegen ten westen maar ten oosten van het dorp, want het grensde (“regenoet”) aan de Bredonk, een brede 

verhevenheid in het landschap. 

Bronnen uit 1698 geven de precieze ligging van het meigoor aan, namelijk ten oosten van de Koerselse 
Schans: “parceel broex genaempt den meijgoer regenoeten den bosbempt oisten, die schans van coirssel 

westen”.  Het meigoor strekte zich uit ten oosten van de Koerselse Schans, tussen de huidige Schom- en 

Schansstraat.  

Waarom de straatnaam dan gegeven werd aan een straat ten westen van het dorp is onduidelijk.  Deze straat, 

die reeds op de kaart van Ferraris (1777) staat ingetekend, droeg lange tijd geen naam.   

Misschien is men op een bepaald ogenblik op zoek gegaan naar een geschikte naam en is er een fout gemaakt.  
Ofwel nam men het niet zo nauw met de naamgeving en heeft men een enigszins bekende naam gebruikt.  
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Een meer geschikte naam zou geweest zijn: Walmerschoorstraat, de naam van een 

gebied dat in de onmiddellijke nabijheid lag.  

Verschillende varianten werden gebruikt: walmerschoet, walmerscoer, walmersgoor, walmerschoor.  

Namen veranderden in de loop der eeuwen.  Soms bleef er van de oorspronkelijke naam zelfs niet veel meer 

over.  Verbastering van namen had verscheidene oorzaken.  De uitspraak vervormde in de loop der eeuwen en 

soms werd ook wel een erop lijkende en vaak bekendere naam gebruikt.  Geregeld veranderde een naam 

omdat men de oorspronkelijke naam niet meer precies kende.  Vooral in de 19de eeuw werden namen foutief 
gebruikt, o.m. in kadastergegevens of straatnamen.  In 1844 werd deze naam bij de opmaak van het kadaster 

zelfs verbasterd tot “warme schoor”. 

In de oudere namen is het eerste deel van het toponiem steeds hetzelfde, namelijk walmer: een plek waar ten 
gevolge van de druk in de bodem water en/of luchtbellen opwelden.  Het tweede deel, zowel schoot (hoger 

gelegen land bij een laagte) als goor (moeras) duiden aan dat er een laagte was.  

Het walmerschoor is eenvoudig te lokaliseren.  Het staat ingetekend op de kaart met de pastorale goederen, 
die omstreeks 1640 in opdracht van de abdij van Averbode op kaart werden aangeduid door landmeter C. 

Lowis.  Bij het nummer 8 staat vermeld: “vyver genaemt walem-schoor”.  Dit vijvertje was eigendom van de 

pastoor.  Een “pastoorswijer” dus, die werd gebruikt om vis te kweken.  Om de omgeving droog te leggen 
werden slootjes gegraven waarover een primitief brugje of schoor werd aangelegd.  Daardoor kwam ook de 

naam walem- of walmerschoor in gebruik. Het gebied reikte tot aan de huidige Meigoorstraat. 

“Walmersgoorstraat” zou dus een historisch correctere naam geweest zijn.  

 

Annie Vanschooren 

 
 

Spreuk 
  

Als we de oceanen schoon willen houden, 

zullen we de vissen stemrecht moeten geven 
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Natuurinrichtingswerken in het Scheibroek, zichtbaar vanaf het Melkpad 

 

                          
 

 

Bedoeling van deze natuurinrichtingswerken,  is het opnieuw creëren van een open landschap van graslanden 

waar kleine zeggenvegetaties tot hun recht kunnen komen.  Omdat de lokale boeren, in de jaren '70 hun 

hooilandjes niet meer bewerkten, verboste het terrein langzaamaan.  Vooral zwarte els en wilgenstruwelen 

domineerden het gebied.  Het leefgebied van o.a. de watersnip werd hierdoor drastisch ingeperkt.  

 

Met 2 grote rupskranen wordt de houtopslag verwijderd: 

- stammen worden versnipperd en weggevoerd naar de 

elektriciteitscentrales 

- wortels met het veen worden vermaalt, van elkaar                                              

gescheiden en verwerkt tot bruikbare producten.  

-  het ontstane maaiveld wordt glad gestreken. 

 

Op deze veenlaag werken is niet eenvoudig. Het rups-

voertuig kan zich enkel bewegen op draglineschotten, die 

op hun beurt geplaatst worden op takkenrichels.  Wanneer 

de machinist een beoordelingsfout maakt, zakt hij met zijn 

machine weg in het veen.   

 

In het gebied liggen nog vele oude dijkjes waarover de 

boeren met paard en kar het hooi afvoerden. De oude 

dijken worden in stand gehouden om ze later in te 

schakelen bij het natuurbeheer.  Vroeger werd hier ook aan 

turfwinning gedaan. 

 

Volgens de overlevering is op deze locatie tijdens de 2e wereldoorlog een Engels oorlogsvliegtuig neergestort.  

De piloten konden zich redden en vluchtten voor de Duitsers.  Het vliegtuig werd door de plaatselijke bevolking 

ontmanteld.  Enkel de motor was te zwaar om te verwijderen uit het moerassig veengebied.  De put waarin de 

motor lag werd toegestopt met heideplagsel dat met paard en kar werd aangevoerd.  Wie weet, komt de motor 

nog ooit bovendrijven.  

 

                        

 Erna Aerts & Hans Van den Bossche 
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Jaarlijkse inheemse bomen- en plantenverkoop bij Natuurpunt Beringen 

 
Op  zaterdag, 14 november 2015 van 10u tot 12u houdt Natuurpunt Beringen zijn jaarlijkse plantenverkoop. 

Zin om je tuin (her)aan te leggen met bomen en struiken van 'hier'?  

Op de website www.natuurpuntberingen.be vind je de online bestelbon. In het Bezoekerscentrum ‘De 

Watersnip’, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen kan je een bestelbon invullen.  

Bestellen kan tot 24 oktober 2015.   Je kan je planten aankopen met e-portemonneepunten (enkel van stad 

Beringen).    

Meer info over de soort planten en het bestellen vind je op volgende websites: 
www.natuurpuntberingen.be 

www.natuurpuntlimburg.be / plantenverkoop  

Heb je vragen, mail ons: natuurpunt.beringen@telenet.be of neem contact op met Erna Aerts 0474 58 37 22. 

 

Erna Aerts 

 

 
30 jaar geleden   

 
verscheen het volgende in uw ledenblad, toen nog de BERO-Krant. 

“ Hulp! De Zwarte beek verdrinkt …. Jazeker maar dan wel onder de vele verkoopsaanbiedingen die we de 

laatste maanden gekregen hebben. 

Vanaf 1979 zijn we gestart met de uitbouw van het reservaat van de Zwarte beek.  In een voorbeeldige 
samenwerking tussen B.N.V.R. en BERO werd het reservaat tussen 1979 en 1983 geleidelijk uitgebreid. 

Dank zij de steun van vele verenigingen en sympathisanten kwam vanaf 1984 de grote doorbraak, waardoor 

ons reservaat tot één van de belangrijkste uitgroeide van het land. 

Maar nu zitten we weer in de knel.  Vele ha werden ons de laatste maanden te koop aangeboden.  Het geld van 
zowel BNVR als Bero is op.  En toch dient er dringend wat aangekocht…” 

Maurice Huygen 

http://www.natuurpuntberingen.be/
http://www.natuurpuntlimburg.be/
mailto:natuurpunt.beringen@telenet.be
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Red de natuur in je buurt, Joke 
 

 
Gent, 9 september 2015 

 

Minister Joke Schauvlieghe werd onder een stralende zon verwelkomd door zo'n 200 vrijwilligers van 

Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap aan het Gentse Sint-Pietersstation.  Ook 

Natuurpunt Beringen was er bij.  

 

Gezamenlijk overhandigden we de minister 81.987 handtekeningen 

voor meer natuur in de buurt.  

Het lijkt erop dat ons signaal aangekomen is.  De minister beloofde 

het nodige te doen via de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe 

natuurdecreet.  Natuurpunt Beringen zal in ieder geval dit op de voet 

blijven opvolgen.  De toekomst van het bezoekerscentrum De 

Watersnip aan 't Koersels Kapelleke hangt hier immers van af.  

 

Bedankt aan alle Beringenaren die de petitie 'Red de natuur in je 

buurt, Joke' ondertekenden. 

 

Erna Aerts 
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Activiteitenkalender 

  

Dinsdag, 29 september – 14.00 uur 

De Watersnip 

Paddenstoelen leren herkennen 

  

Zondag, 4 oktober – 14.00 uur 

De Watersnip 

Op stap met de paddenstoelenkenner 

  

Woensdag, 14 oktober – 14.00 uur 

De Watersnip 

Week van het bos 

Wandelen tot op de top van de terril van Heusden-Zolder 

  

Zondag, 18 oktober – 14.00 uur 

De Watersnip 

  

Natuurspeurdertjes: Natuurlijk speelgoed uit het bos 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname: 1,50 euro per kind 

  

Zondag, 1 november – 14.00 uur 

De Watersnip 

Keltische bomenwandeling 

  

Woensdag, 11 november – 14.00 uur 

De Watersnip 

Op verkenning in bos en hei 

 

  

Zondag, 15 november – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Natuurspeurdertjes: Speuren naar natuurschatten 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname: 1,50 euro per kind 

  

Zaterdag, 21 november – 9.00 uur – 17.00 uur 

Werkschuur De Kluut 

Bosstraat (tegenover nr. 130) Koersel 

Dag van de natuur 

 

  

Zondag, 6 december – 14.00 uur 

De Watersnip 

Winterse wandeling met opkikkertje onderweg 

  

Donderdag, 10 december – 14.00 uur 

De Watersnip 

Stappen door de gezonde winterlucht 

 

  

Zondag, 20 december – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Natuurspeurdertjes: De Kerst is in aantocht 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname: 1,50 euro per kind 

  

 

Meer info over activiteiten :  www.natuurpuntberingen.be 

 

 
 

 

 

 

Redactie: Willy Neys, Annie Vanschooren, Eliane 

Thilleman, Maurice Huygen en Erna Aerts 

Meer info over Natuurpunt Beringen?  

www.natuurpuntberingen.be 

Werkten mee: Hans Van den Bossche en Willy 
Vanlook 

e-mail: natuurpunt.beringen@telenet.be 

tel: 011 45 01 91 

V.U. Willy Neys p.a. Grauwe steenstraat 7/2  

        3582 Beringen 

 

mailto:natuurpunt.beringen@telenet.be

