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Beste Natuurvrienden, 

De laatste runderen zijn eind november 
overgebracht naar hun winterweides, ook al 

was de winter nog ver weg.  In Koersel zijn 

er een honderdtal runderen gestald. Een 

aantal dat nog kan groeien. Het afgelopen 

jaar werd immers sterk ingezet op de 

verjonging van de kudde. Dit zorgt ervoor 

dat ook in het late najaar nog enkele 
kalfjes kunnen geboren worden.  Voor onze 

Aberdeen-Angus  runderen is dit geen 

probleem. Zij zijn extreme omstan-

digheden gewoon. 

Nu het steeds natter wordt in de vallei, 

lopen de maaiwerken ook ten einde. Mede 
dankzij de natuurinrichtings-werken zijn 

grote oppervlaktes weer ingericht als een 

ideaal biotoop voor onder andere de 

watersnip.  

In het Scheibroek, de zone te zien vanaf 

het Melkpad krijgt de open-gemaakte zone 
stilaan vorm. Hier zal ook in het begin van 

het volgende jaar nog worden verder 

gewerkt. 

Om de vrijgemaakte oppervlaktes open te 

houden is er nood aan vele handen. Grote 

elzen kunnen met een kraantje worden 

verwijderd. De kleine plantjes worden het 
best met de hand getrokken. Zo is er 

tijdens de voorbije Dag van de Natuur 

samen met JNM (Jongeren voor Natuur en 

Mileu) een heel perceel ontdaan van de 

opslag.  Een actie die zeker nog herhaald 

zal worden.  Alle helpende handen zijn 
welkom. 

Naar gewoonte nog een oproep om ons ook 

financieel te steunen. Dit kan door een gift 

te storten op rekening BE56 2930 2120 

7588 (BIC = GEBABEBB)  met de 

mededeling “Gift project 8813”. Giften van 
minstens 40 EUR geven recht op een fiscaal 

attest zodat u deze gift gedeeltelijk in 

mindering kunt brengen van de te betalen 

belastingen. Giften op het project 8813 

worden integraal gebruikt om de 

verwerving van gronden in onze vallei 

mogelijk te maken.  

Prettige Eindejaarsfeesten, 

 

Hans Van den Bossche 

HansVdBossche@telenet.be 

Voorzitter Natuurpunt Beringen 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING 

NATUURPUNT BERINGEN 

 

VRIJDAG 29 JANUARI 2016 OM 19 UUR 

IN DE WATERSNIP 

Programma 

─ Overzicht jaarwerking 2015 en 

vooruitblik 2016 door de voorzitter 

  

─ Vernieuwing of bevestiging van de 

bestuursleden 

 

─ Voorstelling door Theo Geuens van de 

afdeling Hechtel-Eksel  

─ mooie foto’s van natuur en 

landschap uit onze omgeving 

─ reportage over Endallah in 

Tanzania en over het werkbezoek 

van Natuurpunt en KVLV Hechtel 

i.s.m. de vzw Misingi. Theo toont 

hierin prachtige  natuurbeelden uit 

de vele parken, de lokale manier 

van leven, de Masaï, …  

 

─ Gezellige afsluiting met een hapje en 

een drankje. 

 

 

 

mailto:HansVdBossche@telenet.be
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CARBOON 

Volgens gangbare wetenschappelijke 

inzichten is de aarde ongeveer 4.56 

miljard jaar geleden gevormd door 

samentrekking van materiaal uit de 

zonnenevel.  De geologie of aardkunde 

is de wetenschap die de aarde, haar 

geschiedenis en de processen die haar 
gevormd hebben, bestudeert. 

De gesteenten bevatten informatie 

over de wijze waarop ze zijn ontstaan, 

en van de ontwikkeling die ze daarna 

hebben doorgemaakt.  Gesteenten 

kunnen daarom iets vertellen over de 

geschiedenis van de aardkorst, het 

klimaat en de ontwikkeling van het 

leven. 

Binnen de geschiedenis van de aarde 

spreekt men van geologische 

tijdperken.  Een geologisch tijdperk is 
een periode waarin de aarde er bij 

benadering hetzelfde uitzag.  Dat 

wordt gekenmerkt door een aardlaag 

waarvan de samenstelling tamelijk 

constant is en waarin kenmerkende 

fossielen voorkomen. Fossielen zijn 

versteende restanten of afdrukken van 

planten of dieren.  In zo’n periode was 

het klimaat betrekkelijk constant en de 

flora en fauna waren kenmerkend voor 

die periode. 

Eén van deze tijdperken noemen we 

Carboon, een periode die duurde van 

± 360 tot ± 299 miljoen jaar geleden.  
De naam is afgeleid van ‘carbon’ 

(=steenkool) vanwege het uitgebreid 

voorkomen van steenkool in West-

Europa.  Deze steenkool is het restant 

van vele miljoenen samengeperste 

planten en bomen, lagen van wel 

tientallen meters dikte. 

Limburg geniet qua natuur een 

enorme reputatie door de vele 

zeldzame planten en dieren. Een groot 
gedeelte is onlosmakelijk verbonden 

met de bijzondere ondergrond waarop 

we leven.  In de volgende alinea’s  wil 

ik enkele aspecten van deze bodem 

nader toelichten. 

Klimaatverandering lijkt iets van 

tegenwoordig.  Dit is echter niet zo.  

Miljoenen jaren geleden, o.a. tijdens 

het Carboon waren er grote verschillen 

in het klimaat.  Limburg lag tijdens die 

periode een heel stuk zuidelijker, op 

de evenaar om precies te zijn.  We 
lagen aan de rand van het continent 

dat in niets leek op de vormen van 

vandaag. Het klimaat kenmerkte zich 

door hoge temperaturen met grote 

hoeveelheden neerslag. Uitgestrekte 

moerassen met weelderige moeras- 

bossen bedekten het land. 
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De planten hadden daarbij niet het 

bescheiden formaat van vandaag maar 

waren reusachtig groot (varenbomen, 

zegelbomen, reuze paardenstaarten, 
wolfsklauwen…..). 

Dat gold bv. ook voor de libellen.  Met 

een spanwijdte van om en bij een 

meter verbleken de kleurrijke 

juffertjes van vandaag.   

Plantenmateriaal kwam terecht in de 

moerassige bodem, werd bedekt met 

zand en kleilagen.  Door gebrek aan 

zuurstof verteerde dit materiaal niet 

en door de grote druk van de 

bovenliggende lagen en de hoge 

temperatuur, ontstond uit het 
plantaardig materiaal eerst veen, 

vervolgens bruinkool en dan steen-

kool. 

Daar in Limburg de steenkoollagen vrij 

ondiep lagen verschenen, aanvang 20e 
eeuw,  de steenkoolmijnen.   Met de 

steenkool kwamen ook andere 

gesteenten aan de oppervlakte;  deze 

gesteenten, schiefer  en kalkrijke 

rotsblokken, stortte men en zo 

ontstonden de grote puinbergen 

(terrils) die zo kenmerkend zijn voor 

Midden-Limburg.  Met een beetje 

geluk vind je op de puinbergen 

fossielen uit het carboon.  De variatie 

aan afdrukken van bladeren, stengels 

en stammen is groot.  Zo geven deze 
fossielen ons een bijzonder venster op 

lang vervlogen tijden.  Je kijkt hier 

letterlijk 300 miljoen jaar terug in de 

tijd! 

Willy Neys 

Bron: Limburg in beeld 

 

30 jaar geleden 

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

“Op woensdag 27 november kregen we de (voorlopige ?) bekroning op ons werk. 
Door de jury van “The conservation awards” werden wij als eerste Vlaamse 

vereniging laureaat in de categorie “Behoud van het landelijk patrimonium”. Deze 

prijs, gepatroneerd door “The Ford Motor Company” die in vele Europese landen 

wordt ingericht, omvat o.m. een cheque van 120.000 frank.” 

 

Maurice Huygen 

 

 

 

 

 

Spreuk 
 

'Je zal maar een ééndagsvliegje zijn en je dagje niet hebben.'  
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De personeelsdienst van Natuurpunt aan 
het werk in de Vallei van de Zwarte Beek 
 
Onder het motto “werken om te leren” 

ging de personeelsdienst op 15 

oktober een dagje meewerken met de 

terreinploeg van de Zwarte Beek.   Na 

een leerrijke uitleg door Corry over het 

gebied, reed Willy Cools ons met de 

huifkar rond over het terrein en naar 

de werkloodsen, waar we de machines 

bekeken, de koeien en de plagwerken 

van het natuurinrichtingsproject.  De 
schoonheid van het gebied maakte 

veel indruk op ons. ’s Middags zorgden 

de vrijwilligers voor pannenkoeken 

voor iedereen en zaten we gezellig 

samen in De Kluut.  In de namiddag 

was het dan tijd voor het echte werk.   

We voerden maaisel af op nat terrein 

en konden zelf ondervinden dat dit 

zwaar werk is. Tenslotte hadden we 

nog een avontuurlijke wandeling over 

het trilveen. Dank je wel vrijwilligers 

en collega’s van de terreinploeg voor 

de hartelijke ontvangst en de leerrijke 

dag.  We onthouden niet alleen hoe 

waardevol de Vallei van de Zwarte 

Beek is, maar vooral ook de warme 
sfeer in de ploeg en in de 

samenwerking met de vrijwilligers.    

Ann Monsaert 

Diensthoofd personeelszaken en 

juridische zaken    
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Wereldwijde klimaatmars op 29 november 2015

Honderdduizenden 

mensen, vanuit de 
hele wereld zou-

den de straten 

van Parijs over-

spoelen op 29 

november. 

Wij zouden mee-

stappen in een 

mars om te laten horen waar het 

volgens ons echt om draait: klimaat, 

waardig werk, gezondheid, mensen-

rechten, ongelijkheid, migratie en 

échte democratie. 

 
De vraag om de uitstoot van 

broeikasgassen drastisch te vermin-

deren is immer terecht.  

De gevolgen van de klimaat-

verandering vertonen zich nu al. En 

het meest is dit wereldwijd te zien via 

de watercyclus. De aarde warmt op, 

wat zorgt voor meer verdamping, en 

dus intensere neerslag en meer grote 

overstromingen, maar op andere 

plaatsen dan weer langere periodes 

van droogte. En dan is er nog de 
stijgende zeespiegel…  Wat staat ons 

nog te wachten als we ons gedrag niet 

aanpassen? Afnemende drinkwater-

kwaliteit, ziektes, slechte oogsten, 

economische crisissen, conflicten en 

massale migraties. De strijd om 

drinkbaar water zal op het scherpst 

van de snee gevoerd worden. De 

landen in ontwikkeling ondervinden de 

grootste impact van de klimaat-

verandering en zijn veel kwetsbaarder 

voor de gevolgen. 

Het lot besliste er anders over. 

Toch willen we jullie dit citaat van 

Natuurpunt niet onthouden: 

"In Parijs hebben we samen 

opgeroepen om op het vlak van 

klimaat een voortrekkersrol te spelen 

vanuit Europa. Niet alleen om grote 

natuurrampen te voorkomen, maar 

ook omdat het de beste garantie is 

voor een economie van de toekomst."  

Erna Aerts 
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De schansen in Koersel 
Eén van de zwartste bladzijden uit 

onze Koerselse geschiedenis vond 

plaats in 1579.  Het was een duistere 

periode waarin huurlingen en 

roversbenden onze omgeving onveilig 

maakten tijdens hun plundertochten.  

Inwoners van Koersel hadden zich 

verschanst in de kerk uit angst voor 

huurlingen van het Spaanse leger, 

maar die staken de kerk in brand en 

veel inwoners van ons dorp kwamen 

om het leven.  

Om dergelijke tragedies te voorkomen 

ging men in elke nederzetting een 

klein verdedigingswerk oprichten, de  

schansen.  Schansen waren meestal 

gelegen in moerassig gebied.  Een 

groep primitieve bouwsels werd 

opgetrokken, waarrond een diepe 

gracht gegraven werd van meerdere 

meters breed.  De uitgegraven aarde 

werd gebruikt om een wal aan te 

leggen van enkele meters hoog, 

waarop een houtkant werd geplant om 

de schans beter af te schermen.  Over 

de gracht, die altijd vol water stond, 

werd een ophaalbrug gebouwd.  Er 

was maar één toegangsweg tot de 

schans.  

 

 

 

Tekening van hoe een schans er uit kon zien 
 

In Koersel was in elke gemeenschap 

een schans: een in het Dorp, een in 

Vurten en een in Stal.  

Op de kaart van Ferraris uit 1777 

staan op de Dorpschans 17 

gebouwtjes getekend, op de Vurtense 

Schans 9 en op de Stalse Schans 22.  

Op elke schans waren ook tuintjes 

aangelegd.   

De Koerselse Schans lag in het 

moerassig gebied dat “Meigoor” 

heette, tussen  de huidige 

Schansstraat en de Schomstraat.  

Water voor het vullen van de grachten 

werd afgetapt van een zijbeekje van 

de Laak of Schansbeek, dat even 

verder ontsprong op de Springberg 

(“spring” of “sprenk”, een oude naam 

voor “bron”).   
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Detail van de kaart “Plan de la juridiction de Coursel dans sa limite” uit de 18e 

eeuw, bewaard in het Rijksarchief te Hasselt 

 

Ook de grachten rond de Vurtense 

Schans  konden gevuld worden met 

water van de Schansbeek. Deze 

schans lag ten noorden van de huidige 

Vurtense Schansstraat, die vroeger 

“Waterstraat” genoemd werd. Een 

straatnaam die dikwijls gegeven werd 

op plaatsen waar het beekwater zo 

maar over de straat stroomde.  Later 

werd ze in een bedding gelegd langs 

de straat.  Als kind heb ik vaak bij de 

Schansbeek gespeeld, die vlak voor 

mijn ouderlijke woning stroomde. Een 

bruggetje over de beek verbond onze 

woning met de straat. 

De Stalse Schans lag tussen de 

huidige Stalse Schansstraat en de 

Neerstraat. Daar werd het water 

naartoe geleid met sloten die vanaf de 

Zeikberg naar beneden stroomden. De 

naam werd aan deze hoogte gegeven 

omdat er zoveel water uit de helling 

ten zuiden van de Heerbaan in de 

richting van de Zwarte Beek stroomde. 

In het boek “KOERSEL van 

Neusenberg tot Spiekelspade” vind je 

meer informatie over de schansen. 

Pagina 103: De organisatie van de 

schansen; pagina 408: De schansen in 

Koersel; nr. 1283: Koerselse schans; 

nr.1869: Schans en nr. 2349: 

Vurtense Schans. 

 

Annie Vanschooren 
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Interesseert het u om minder erfenisrechten te moeten betalen ? 

Denk dan ook eens aan het duo-

legaat.  Hierbij maak je een door de 

fiscus erkend “goed doel” (vb. 

Natuurpunt vzw) via een testament, 

handgeschreven of notarieel, mede-

erfgenaam.  De vzw “goed doel” 

ontvangt het deel dat u schenkt en zij 

betalen hiermede de successierechten 

(erfbelasting) met betrekking tot dit 

legaat en het is de bedoeling dat zij 

nog een stuk overhouden voor hun 

werking.  Zo kan dit bij een goed 
uitgewerkt testament een win-win 

situatie creëren waarbij de andere 

erfgenamen netto meer overhouden 

en u ook het “goede doel” steunt.  
 

Een voorbeeld: 
 

… bij een gewoon legaat 
 

Jan heeft geen kinderen, hij laat € 

25.000 na aan zijn nichtje Inge.  Hij 

laat niets na aan een “goed doel”. 

 Inge betaalt successierechten 
(erfbelasting) = 45% op de eerste 

schijf tot € 75.000 (hoogste tarief 

voor neven, nichten, tantes, ooms 

en ‘vreemden’) = € 25.000 x 45% 

= € 11.250. Moeten dan ook nog 

betaald worden de kosten van  

aangifte en afhandeling van de 

nalatenschap en ereloon notaris => 

+/-€ 1.250. 
 

Inge houdt aldus netto € 12.500 of 

slechts 50 % van de bruto-erfenis 

over. 
 

… bij een duo-legaat  
 

Jan heeft geen kinderen, hij laat € 

25.000 na.  Dit keer verdeelt hij zijn 

vermogen tussen zijn nichtje Inge die 

€ 15.000 krijgt en het “goed doel” dat 

€ 10.000 ontvangt. 
 
 

 Inge betaalt geen successie-

rechten (erfbelasting) want die 

worden door het “goed doel” 

betaald.  Maar Inge moet ook nog 

de kosten betalen van aangifte en 

afhandeling van de nalatenschap en 

ereloon notaris => +/- € 1.250.  
 

Inge houdt netto € 13.750 zijnde 

55% van de bruto-erfenis over. 
 

En het “goed doel” van uw keuze 

betaalt : 

- € 15.000 x 45% (de successie-

rechten van het deel dat Inge krijgt 

tegen het tarief tussen ooms en 

nichten) = € 6.750 en  
- € 10.000 x 8,5% (voorkeurtarief 

vzw’s-erkende organisaties) = € 

850. 
 

Het “goed doel” betaalt in totaal  

6.750 + 850 = € 7.600 successie-

rechten (erfbelasting). 
 

“Goed doel”  houdt netto    

€ 10.000 – € 7.600 = € 2.400 over. 
 

Besluit: Door te werken met het duo-

legaat ontvangt Inge netto € 1.250 
meer + het “goed doel” ontvangt  

netto € 2.400 voor haar werking. 
  
LET OP! Dit is een voorbeeld op basis 

van een eenvoudige situatie.  Het duo-

legaat levert niet altijd een (even 

groot) voordeel op, al was het maar 

omdat de successierechten (erfbe-

lasting) variëren naargelang de graad 
van verwantschap, het bedrag enz.  
 

Als u overweegt een deel van uw 

vermogen aan een “goed doel” na te 

laten, raadpleeg dan een notaris of  

joost.verbeke@natuurpunt.be, Natuur-

punt specialist ter zake en laat de 

berekening maken voor uw specifiek 
geval!  

Indien Natuurpunt de begunstigde is vergeet dan niet te vermelden “ten gunste van 

project Zwarte Beek”. Meer informatie vindt u ook op volgende website 

http://www.natuurpunt.be/mijn-testament-voor-natuurpunt.         

       Maurice Huygen 

mailto:joost.verbeke@natuurpunt.be
http://www.natuurpunt.be/mijn-testament-voor-natuurpunt
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Te koop in onze winkel ‘Bezoekerscentrum De watersnip’, 

Grauwe Steenstraat, 7/2,  3582 Koersel 

 

 

 

 

 
 

In deze handige activiteitenkalender voor 

2016 vind je meer dan 100 activiteiten in de 

Vallei van de Zwarte Beek terug. Je kan hem 

gratis bekomen in het bezoekerscentrum De 

Watersnip. 
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Zin om ons een handje te helpen? 

We zoeken vrijwilligers die onze nieuwsbrieven 4 x/jaar willen 

posten in de brievenbussen van onze leden in Beringen, 

Beverlo, Korspel, Paal en Tervant 

Contactpersoon: Erna Aerts - T 0474 58 37 22 of 

erna.aerts1@gmail.com 

 

 

V 
A 
C 
A 
T 
U 
R 
E 

mailto:erna.aerts1@gmail.com
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Activiteitenkalender 

  

Zondag, 3 januari – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Winterse heidewandeling (honden kunnen niet mee) 

 
 

Vrijdag, 15 januari – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Op zoek naar winterse vogels 

 
 

 
 

Zondag, 17 januari – 14.00 uur 

De Watersnip 

  

 

Natuurspeurdertjes: Het grote vogelweekend 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname: 2 euro per kind 

 
 

Vrijdag, 29 januari – 19.00 uur 

De Watersnip 

 

Startvergadering 

 
 

Zondag, 7 februari – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Wintervogels in de Vallei van de Zwarte Beek 

 
 

Dinsdag 16 februari – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Uitwaaien op de terril van Heusden-Zolder 

 
 

Zondag, 21 februari – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

 

Natuurspeurdertjes: Wintertruientocht 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname: 2 euro per kind 

 
 

Zondag, 6 maart – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

Verhalenwandeling : Geheimen uit het bos 

 
 

Woensdag, 16 maart – 14.00 uur – 17.00 uur 

De Watersnip 

 

18.000-stappentocht, gezondheidswandeling door de natuur 

(12 km) 

 

 
 

Zaterdag, 19 maart – 9.00 uur  - 12.00 uur 

Werkschuur De Kluut 

Bosstraat (tegenover nr. 130) Koersel 

 

Opruimactie 

 

 
 

Zondag, 20 maart – 14.00 uur 

De Watersnip 

 

 

Natuurspeurdertjes: Voorjaarskriebels 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname: 2 euro per kind 

  

 

 

Meer info over activiteiten :  www.natuurpuntberingen.be 

 
 

http://www.natuurpuntberingen.be/
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Uw ledenblad via e-mail !!!  Een win-

wingegeven voor uzelf en de natuur. 

 

Mail ons (info@natuurpuntberingen.be)dat u uw 
blad via mail wenst te ontvangen en u krijgt het 

sneller en in kleur thuis op uw scherm en wij 
besparen portkosten, papier, inkt en heel wat 

handenarbeid. Indien je één of meerdere e-mail 
adressen hebt, DOEN dus. 

 
Met dank bij voorbaat. 

 
Het snipperteam 

  

 

Redactie: Willy Neys, Annie 

Vanschooren, Erna Aerts, Maurice 

Huygen en Eliane Thilleman  

Werkten mee: Hans Van den Bossche  

 

Meer info over Natuurpunt Beringen?  

www.natuurpuntberingen.be 

e-mail: natuurpunt.beringen@telenet.be 

tel.: 011 45 01 91 

 

V.U. Willy Neys p.a. Grauwe Steen- 
        straat 7/2, 3582 Beringen 

  

mailto:Erna.Aerts@natuurpunt.be
http://www.natuurpuntberingen.be/
mailto:natuurpunt.beringen@telenet.be

