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Beste Natuurvrienden, 

 

Op 27 februari overleed Mil Van Put, echtgenoot 
van Wieske Engelen.  Mil woonde in Houthalen 

maar, samen met Wieske, was hij al jaren een 

actieve vrijwilliger in De Watersnip.  Wij zullen 

de inbreng van Mil missen.  Veel sterkte voor 

Wieske en de ganse familie. 

 

Het officiële broedseizoen in de vallei start half 

maart en duurt tot einde juni.  In deze periode 

trachten we de rust in de vallei zoveel mogelijk 
te respecteren.  De natuurinrichtingswerken 

worden dan opgeschort.  Vooral de rust op het 

Scheibroek moet dan weerkeren.  In deze zone 

naast het Melkpad is de afgelopen maanden 
hard gewerkt.  Als de laatste houtrichels opge-

ruimd zijn kan dit gebied zich ontwikkelen tot 

een ideaal gebied voor de watersnip.  Na het 

broedseizoen worden de werken hervat.  Een 
overzicht mag u verwachten in volgende 

nieuwsbrief. 
 

Zoals aangekondigd op de algemene verga-
dering zal Natuurpunt Beringen dit jaar veel 

aandacht besteden aan natuurbeleving door het 

wandelen in de natuur.  
 

Voor de grote beekwandeling zijn vorig jaar de 

informatieborden vernieuwd.  De staat van dit 

wandelpad laat echter nog te wensen over. 

Door verschillende werken, waaronder natuur-
inrichtingswerken, is het wandelpad op een 

aantal plaatsen in zeer slechte staat.  Werken 

zijn gepland om een aantal knelpunten op te 

lossen. 
 

Het prikkelpad zal in het voorjaar nog worden 

voorzien van een aantal informatieborden die 

meer uitleg geven over de verschillende 
belevingselementen van het prikkelpad.  Ook 

hier wordt gestreefd naar een verbetering van 

het pad. 
 

Vanaf 20 maart wordt de wandelapp. voor de 

Zwarte Beekwandeling online gezet.  Meer info 

vind je elders in deze nieuwsbrief. 
 

In juli wordt een groot geocache-event opgezet. 

Ter voorbereiding van dit gebeuren wordt er 

volop gewerkt aan verschillende parcours 
doorheen de volledige vallei.  Telkens worden 

natuurelementen op de voorgrond geplaatst. 
 

Tenslotte wordt er voor Koersel gewerkt aan 
een lange wandeling langsheen de nog 

overblijvende trage wegen.  

 

Hans Van den Bossche 
Voorzitter Natuurpunt Beringen 

Natuurpunt.beringen@telenet.be 

Rituelen: Erfgoeddag 24 april 2016 

 

Natuurpunt Beringen, Kerkraad Koersel 

en Heemkunde Kiosk nodigen je uit op 

hun zoektocht naar de link tussen na-

tuur, geloof en erfgoed. 
 

Toen Jan Swartebroukx in 1826 op 
miraculeuze wijze genas door het 

drinken van het water van de bron, 

ontstond het bedevaartsoord Koersels 

Kapelleke met tal van rituelen die 

verbonden zijn aan de volksdevotie. 

Maar ook in het dagelijkse leven 

beheersten talrijke rituelen en vaste 

gewoonten het leven van de gewone 

man/vrouw. 
 

Erfgoeddag van 10u tot 17u   

Tentoonstelling en rondleidingen in het 

Koersels Kapelleke en in het 

bezoekerscentrum  De Watersnip. 
 

Om 14u:  Rituelenwandeling  

Vertrek bezoekerscentrum De Watersnip 
(einde rond 16u) 
 

Locaties: 

Bezoekerscentrum De Watersnip, 

Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 

 

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-aan-de-staak, 

Fonteintjestraat, Koersel 
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Moederkoren (Clavice purpurea) 

 
Tijdens de zomermaanden, juli en augustus, wanneer het pijpenstrootje al een 
tijdje in  bloei staat merken we op sommige aren vreemde, zwarte structuren.  De 

meeste wandelaars merken deze vreemde groeisels niet op en lopen er achteloos 

aan voorbij.  Niet alleen op grassen maar ook op de aren van rogge en tarwe komt 

deze schimmel voor.  Hij behoort tot de klasse van de ascomyceten of 

zakjeszwammen. 
 

De naam, Moederkoren, is afgeleid van het gebruik door vroedvrouwen om weeën 

op gang te brengen. 
 

Moederkoren produceert giftige alkaloïden (o.a. ergotamine), die kunnen leiden 

tot ernstige gezondheidsproblemen (darmkrampen, doorbloedingsproblemen, 

afsterven van vingers en tenen, hallucinaties).  Voor een volwassen persoon is 5 à 

10 g Moederkoren dodelijk. 
 

Het enige toepassingsgebied in de huidige geneeskunde is bij bloedverlies na de 

bevalling, om de baarmoeder samen te laten trekken. 
 

Vooral in de Middeleeuwen kwamen dikwijls vergiftigingen voor door het gebruik 

van besmet meel bij het bakken van brood.  De symptomen die ontstonden werden 

het Sint-Antoniusvuur, kriebelziekte of brandende ziekte genoemd.  Soms 

groeiden besmettingen uit tot een epidemie wat leidde tot uitroeiing van ganse 

dorpen. 
 

Een aantal heksenvervolgingen tijdens deze periode zijn waarschijnlijk te wijten aan 

de hallucinatoire werking van de aan LSD verwante stoffen in Moederkoren.   
 

Door het gebruik van ontsmet zaaizaad komt de aantasting bijna niet meer voor 
behalve bij ecologische landbouw waar geen ontsmet zaaizaad mag gebruikt 

worden.  Het laatste bekende geval van besmetting heeft zich in 1951 voor gedaan 

in Frankrijk met 300 slachtoffers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De levenscyclus van deze schimmel is vrij complex.  

Op het einde van het groeiseizoen valt het donker 

gekleurde Moederkoren (=sclerotium) op de grond 

en gaat in winterrust.  Mei-juni van het volgende 

jaar  ontstaan hierop meerdere, bolvormige kleine 

A = aar met Moederkoren 
1 = rijp sclerotium 

4 = vruchtbeginsel  met mycelium 

(hyfen) 

8 = sclerotium met paddenstoeltjes 

9 = sterk vergroot paddenstoeltje 

10/11 = doorsnede paddenstoeltje met 

instulpingen 

12 = instulpingen met hyfen 

14 = zomersporen 

15 = kiemende spore 
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paddenstoelen ter grootte van een speldenkop.  In deze knopjes worden de 

ascosporen gevormd.   Als ze vrijkomen worden ze door de wind verspreid en 

kunnen elders jonge plantjes besmetten.  In de stempels van de nieuwe gastheer 

vormen ze hyfen (draadvormige structuren) die de vorming van de graankorrel 
verhinderen.  De hyfen (mycelium) met daarop door knopvorming ontstane 

conidiën, scheiden een suikerhoudend sap af waarin de zomersporen rond-

zwemmen.  Insecten die het sap opzuigen, gaan onvrijwillig andere aren besmet-

ten.  Deze sporen kiemen onmiddellijk.  Juist voor de graankorrel rijp is, gaan de 

myceliumdraden heel dicht en vast over elkaar groeien als een vlechtwerk: de 

Moederkorenkorrel.   

 

Willy Neys 

Bron: Plantkunde Uitg. de Boeck 1973 

 

 

 

30 jaar geleden 

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

 

Uit – Voorwoord JNM – van de hand van Steven Simons in Bero-krant 1/86 

“Vanaf 1986 heeft de Bero-jeugd zich aangesloten bij de JNM.  Uiteraard blijven de 
activiteiten van de Bero-jeugd doorlopen in de toekomst.  We plakken alleen een 

andere naam op ons voorhoofd. 

We heten nu: J.N.M.-afdeling “Lage Kempen”.  Met deze wijziging op papier zijn we 

meteen ook lid van een nationale milieuvereniging.  We moeten eerlijk toegeven: 

zonder de JNM konden we nooit aan zoveel geïnteresseerde jongeren geraken, voor 

het organiseren en het beleven van onze jaarlijkse studie-werkkampen.  We waren 

hen dit schuldig. We hopen dan ook dat JNM ons trouw zal blijven en onze 

associatie zal aannemen als een wederkerige gift.” 

 

Maurice Huygen 

 

 

 
 
 

 

 

Spreuk 

 

De pessimist klaagt over de wind, 

de optimist verwacht dat die draait 

en de realist stelt de zeilen bij. 
 (William Arthur Ward, Amerikaans schrijver 1921-1994) 
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Dag van het Park – zondag 29 mei 2016 
 

Met het organiseren van de Dag van het Park wil Het Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB) groen in de stad op een positieve manier naar buiten brengen.  Thema 

dit jaar is ‘Het park, gelukkig dichtbij’. Natuurpunt Beringen zal, samen met 

andere Beringense verenigingen, vrijwilligers en de Stad Beringen, hun kunnen 
rond natuur en cultuur tonen in een prachtig groen kader. 

 

Duurzame, ecologische en eerlijke thema’s en producten staan centraal in het 

verhaal. 

 

De ‘Dag van het Park’ zal plaatsvinden op zondag 29 mei 2016 van 14u tot 18u in 

het park van de directeur langs de Koolmijnlaan.  

 

De natuurgidsen van De Watersnip zorgen ervoor dat je je 

helemaal kan inleven in het dagelijkse leven van een 

watersnip.  

 
Eyecatcher dit jaar zijn de trekpaarden van De Winning en 

een kabelspoor van Natuurpunt.  Je zal alles van heel 

dichtbij kunnen meebeleven. 

 

  
 

 

Wil je gewoonweg gezellig genieten van de rust in het park? Of wil je het hectische 

leven even vergeten en genieten van wat vele Beringenaren te bieden hebben? Of 

wil je gewoonweg een fris drankje, een smakelijk hapje of een lekker geitenijsje… 

kom dan naar de Dag van het Park op de Koolmijnlaan, recht tegenover de 

hoofdingang van de koolmijn van Beringen. 

 

 

 

De Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/742622382415246/ houdt je 

op de hoogte van de laatste nieuwtjes en het programma van die dag. 
 

Meer info: Erna Aerts - Natuurpunt Beringen 0474 58 37 22

https://www.facebook.com/groups/742622382415246/
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Waarom ik mijn hond niet loslaat... 
Waarom mag ik mijn hond niet loslaten in een natuurgebied? Het is belangrijk om 

je hond steeds aan de leiband te houden, omwille van volgende redenen: 

 

 natuurgebieden zijn de thuis van heel wat verschillende dieren, zoals reeën, 

hazen en vogels die hun nest op de grond maken (kieviten, wulpen…).  Al deze 

vogels brengen hun jongen groot in de natuurgebieden.  Om de jongen te laten 

opgroeien, is het belangrijk dat de nesten niet verstoord worden. Voor al deze 

soorten betekenen honden een groot gevaar.  Ook de grote grazers, zoals 

runderen en paarden, beschouwen honden als een roofdier en kunnen agressief 

reageren. 

 
 Jij en je hond zijn niet de enige bezoekers in een natuurgebied.  Vooral gezinnen 

met kinderen durven vaak niet meer te wandelen in een natuurgebied, omdat ze 

zich niet veilig voelen door loslopende honden. 

  

Honden vinden het zo fijn om lekker rond te rennen.  Daarom werden er 2 

hondenloopweiden, grenzend aan de wandelpaden t.h.v. de lusparking, aangelegd.  

Op deze weiden kunnen de honden vrij rondlopen zonder leiband. 

 

 
 

Deze hondenloopweiden werden uitgevoerd in het kader van de natuurinrichtings-

werken. 

Erna Aerts 
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Seizoensaftrap: wandelen in de natuur met een extraatje 
3 april 2016 

  

 

Het bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ smijt haar deuren open en vanaf nu zijn ze 

weer alle namiddagen geopend (uitgezonderd op maandag).  
 

Om 14 u kan je met onze gidsen mee op verkenning over de heide en naar de vallei 
van de Zwarte Beek.  Onderweg bieden wij jou een lekker drankje aan.   
 

In het bezoekerscentrum kan je vanaf april ook genieten van de tijdelijke 

kunsttentoonstelling met werken in acryl en aquarel van Mathilde Bartels, en 

grafische kunstwerken met pentekeningen, krijt, aquarel en houtskool van Maria 

Beerten.  Uiteraard is het thema 'natuur'!  
 

Wil je liever zelf de natuur en de lente op eigen houtje gaan verkennen? Dat kan! 

Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken maar liefst 7 verschillende bewegwijzerde 

wandelpaden.  Na jouw verkwikkende wandeling, kan je al die indrukken rustig 

laten bezinken in ons lentecafé! Kom langs en maak kans op een prachtig 

geschenkpakket. 
 

Jan Kenens 
 

Info 
 

Waar  Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2 

3582 Koersel 
 

Wanneer zondag 3 april 2016 van 13:00 tot 17:00  

Organisatie 
 

Bezoekerscentrum De Watersnip  
 

Contact 
zwartebeek@natuurpunt.be 

011/45.01.9 
 

Links www.dewatersnip.be  

 

Eliane Thilleman 

mailto:zwartebeek@natuurpunt.be
http://www.dewatersnip.be/
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Erna klapt met... Corry Goossens  datum: 2016-02-13 

 

 

"natuur is voor mij een levenswijze 

geworden, dit moet niet puur natuur zijn 

maar het is het geheel wat telt." 
 

Van jongs af aan...  
 

Als kind ging ik al veel naar vogels kijken. 

Fons Coomans, iemand die werkte met 

kruiden en een kennis was van ons ma, 

raadde mij aan om de cursus natuurgids te 

volgen. 

In 1984 nam Fons mij, als 15-jarig groentje, 
mee naar het Casino van Beringen om me in 

te schrijven. Hier leerde ik Willy Vanlook 

kennen. 

Wat ik hier allemaal hoorde was een hele 

openbaring voor mij.  Het was het 'het van 

het'.  Vooral de excursies, zoals naar het 

Bunderbos in Elsloo, zijn me bijgebleven.  

Tijdens één van deze excursies leerde ik 

André Vandesande kennen.  Hij zei me 

"manneke, bekijk dit paddenstoeleke eens 

heel goed, want dat ga je nooit meer te zien 

krijgen."  En dat klopte.  Ik heb de 

kapjesmoerielje tot op vandaag nooit meer gezien.  Vanaf dan wist ik dat ik geen 
voetballer zou worden zoals andere leeftijdsgenoten, maar dat ik heel veel in de 

natuur zou vertoeven.  Als gids heb ik in de beginjaren in heel Beringen gegidst: 

Beringenheide en Muizenheide, Binnenveld in Beverlo, Terhulsterhegge, de holle 

wegen in Paal, en natuurlijk ook aan 't Koersels Kapelleke.  

Bij de Bero-jeugd (het huidige JNM) leerde ik beheerwerken. 
 

De jonge natuurgids wordt een professionele 'groene' 
 

De legerdienst was voor velen een vervelende periode in hun leven, maar ik kon er 

wel van genieten.  Hier leerde ik de natuur weer op een andere manier kennen.  Na 

het leger heb ik even in de bouw gewerkt, maar dat was echt niet mijn ding.  

Gelukkig sprak Patrick Heyligen, toenmalige voorzitter van de beheerwerkgroep, 

me aan.  Hij zorgde ervoor dat ik een 2-jarige boerenopleiding als boerenhelper kon 

volgen.  Ik leerde met de tractor rijden, maar weigerde te werken met 

sproeistoffen.  Ook mijn eerste stageplaatsen (een varkens- en kippenboer) heb ik 

geweigerd.  De derde aangeboden stageplaats, een boer met veel melkkoeien in 

Linde-Peer, zag ik wel zitten.  Normaal duurde de stage slechts een week, maar ik 
ben er veel langer blijven hangen.  Mijn tweede stageplaats was in Herkenrode op 

de geitenboerderij van Tuitermolen, bij barones Aurelie.  Na mijn stage werd ik 

professionele werkkracht binnen de ploeg van Natuurreservaten in de Vallei van de 

Zwarte Beek.  Het plezante aan deze job is dat er zoveel variatie in zit.  's Winters 

ben ik vooral 'boer' omdat er herstellingen moeten gebeuren aan de stal en raster  
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en heeft de Angus-Aberdeenkudde extra aandacht nodig. In de beginperiode was ik 

zelfs hoefsmid voor onze Noordse fjordenpony's hun voetjes.  In de zomer zitten we 

met de terreinploeg dikwijls in de natste percelen van de vallei, in de 

zeggevegetaties en ruigtes.  Kappen, maaien, maaisel afvoeren, sleepzeilen laden 
(met de riek), hooien... Handenarbeid en kleinschalig werken is oh zo belangrijk 

(we noemen dat tuinieren haha).  Machinaal werk is ruw werk.  Eigenlijk zouden we 

een maaimachine moeten hebben die werkt zoals de auto van Kapitein Zeppos, 

zoiets dat je in natte zones kan omschakelen tot een drijvend voertuig, dat zou het 

zijn eh! Ons werk kruipt soms serieus in de kleren.  Ga maar eens een ganse dag 

met de bosmaaier werken terwijl je tot boven je knieën in het water staat.  Jaja, 

het terreinwerk wordt soms wel een beetje onderschat.  
 

Een dag telt 24 uur, dus vrijwilligerswerk in de natuur kan er ook nog wel 

bij 
 

Terreinkennis deed ik vooral op na mijn uren, dan trok ik urenlang de vallei in.  Ook 

tijdens de uitstappen naar o.a. de Drentse AA leerde ik veel bij. Hun kennis rond 

natuurbeheer was echt "WOW",  het was gewoonweg "kicken".  Maar wat dat 

natuurbeheer betreft, dat hebben we ondertussen allang ingehaald, hier in de Vallei 

van de Zwarte Beek (Corry lacht). Mijn professionele leven loopt (nog altijd) 

vloeiend over in mijn vrijwilligerswerk.  Aan de N3D (Natuur 3-daagse) heb ik heel 
goeie herinneringen. Tijdens mijn eerste N3D heb ik, na het hooien, mijn eerste 

pint gedronken, en ja... ik ben ziek geweest, maar niet van die pint.  Het warme 

weer zal er wel voor iets tussen gezeten hebben. 
 

 

Steeds de jongste 
 

"Heel dikwijls was ik de jongste van de groep wanneer ik mij weer ergens instortte.  

Ik ben nog steeds de jongst afgestudeerde natuurgids.  En in het bestuur van 

Natuurpunt Beringen ben ik ook nóg altijd de jongste." 
 

Er is al heel wat tijd vervlogen en Corry engageerde zich steeds meer voor de 

natuur. Hij werd lid van het bestuur van Natuurpunt Beringen, de beheerwerkgroep 
Zwarte Beek, de beheercommissie, NP Limburg, NP beheer, Licona vogelwerkgroep. 

Hij is weekendvoederaar en volgt bovendien het natuurinrichtingsproject intens op. 

 

Veel meer dan een natuurmens 
 

Claire leerde ik kennen in een restaurant met een macrobiotische voedingskeuken. 

Ik heb zelfs 3 jaar lang les gevolgd in macrobiotisch koken. Kleine delen worden 

thuis nog steeds toegepast.  

In Dusseldorf bezocht ik een project rond permacultuur.  Het wonen en welzijn 
werd hier op een ecologisch duurzame en in een economisch stabiele leefwereld 

uitgewerkt.  In en bij de natuur zijn is de max.  Het is de kunst om er niet tegenin 

te gaan, knokken heeft geen nut. 
 
 

Nog enkele van mijn grote voorbeelden 
 

Koen Cools, de zoon van Willy.  Hij werkte als gewetensbezwaarde in de vallei.  Hoe 

hij met natuur bezig was, dat was voor mij het ideaal. Hij straalde dit ook uit. Jos 

Jaspers was voor mij een speciale gast in de ploeg, aan hem heb ik heel goeie 

herinneringen. Hij hield van uitdagingen en was altijd fier wanneer hij een record 

kon verbreken. 
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Ignace Schops was even de 'baas' van onze ploeg.  Hij aanzag je als gelijke. Hoe hij 

je meenam en oppepte had ik nog nooit meegemaakt.  
 

Ondertussen is Corry Goossens voor velen die een warm hart toedragen  

aan de natuur zelf een voorbeeld geworden.  Zijn manier van hoe hij in het leven 

staat en kijkt naar al het goede wat de natuur ons te bieden heeft, spreekt velen 

aan. Corry is de gast die voor iedereen klaar staat, die altijd een gezellige babbel 

heeft en is gewoonweg onze wandelende encyclopedie op het terrein en ver 

daarbuiten.  
 

Erna Aerts 
 

 
 

Gezichten achter de pennen... 
 

 

 
 

 

Annie, Maurice, Erna, Willy en Eliane  
 

4x per jaar zorgt ons Snipperteam (het redactieteam van Natuurpunt Beringen) 

voor een goed gevulde nieuwsbrief 'Watersnippers'. 
 

Regelmatig versturen ze naast de nieuwsbrief ook nog digitale nieuws-flitsen met 

extra informatie. 
 

Deze creatievelingen sprokkelen natuurinformatie van en over Beringen bij elkaar.  

Zij schrijven teksten over onze activiteiten, gebeurtenissen... 

 

Interessante informatie kan je bezorgen aan het Snipperteam via 

erna.aerts1@gmail.com



 
     

11 

Wandelen 2.0 

 

Natuurpunt lanceert een routeapp. 

Voortaan kan je met je smartphone op 

avontuur in de Vallei van de Zwarte Beek 

(Beringen). Met een paar swipes 

download je de juiste wandelroute op je 

toestel en wordt verloren lopen helemaal 

verleden tijd. Onderweg verklap ik  

enkele geheimen van het gebied via 

audiofragmenten. Bedoeling is dat 

bezoekers nóg beter kunnen genieten 

van ons natuurgebied. De applicatie kon 

ontwikkeld worden dankzij steun van het 

Europese LIFE-fonds. Momenteel zijn er 

al 20 routes opgenomen in de app, maar 

het aantal zal in de toekomst nog 

uitbreiden. Alle routes en meer info vind 

je op www.natuurpunt.be/routeapp 

 

Erna Aerts 

 

Je lidmaatschap bij Natuurpunt beloond in de e-portemonnee

De e-portemonnee is een digitale portemonnee waarin je 

punten kan sparen. Iedereen heeft een e-portemonnee, 

hij is gekoppeld aan de chip op je identiteitskaart.   

Als lid van Natuurpunt heb je recht op 100 e-punten. 

Stuur een mail met je naam, adres, rijksregisternummer 

(achteraan op je identiteitskaart) en je lidnummer naar 

milieu@beringen.be of bel 011 43 02 21 en de punten 

worden toegevoegd.  

Hoe je nog meer punten kan verzamelen en wat je met de punten kan kopen, vind 

je op http://mijn.limburg.net  

Annie Vanschooren 

http://www.natuurpunt.be/routeapp
mailto:milieu@beringen.be
http://mijn.limburg.net/
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De Bron: bronwater of leidingwater
Als je langs het voetbalveld naar beneden, richting plankenpad wandelt, zal je 

zeker al gemerkt hebben dat er een natte strook (kwelzone) is halfweg op het pad. 

Die kwelzone strekt zich in de lengte in de vallei uit. In het verleden werden er in 

de graasweiden in die zone waterputten geplaatst waar de koeien konden drinken. 

Ook in het bosgebied sijpelt er water omhoog bij veel regenval.  

 

Van waar komt dat water?  

 

In de vallei van de Zwarte beek zitten veel en soms grote kleipakketten in en aan 

de rand van de vallei, ook kleilenzen genoemd. Op de klei-pakketten verzamelt het 

water zich en in de zones waar de kleilagen langs de valleiflank aan de oppervlakte 

komen, stroomt het water bijna het ganse jaar door naar buiten.  
 

Meer dan waarschijnlijk vindt ook de “bron” aan ’t Kapelle haar water op zo een 

kleilens.  De eigenlijke bron bevindt zich vlak langs de weg ter hoogte van het 

Kapelleke.  Op die plaats zag, de met buikkrampen geplaagde, Jan Swartebroukx in 

1826 de bron opborrelen.  Nadat hij van het water gedronken had, verdwenen 

geleidelijk de krampen.  De eerste wonderbaarlijke genezing was een feit. Het was 

meteen het begin van de volksdevotie, die nu wel over haar hoogtepunt heen is, 

maar nog steeds leeft. 

 

In 1910 liet E.H. Mevis het Mariapark aanleggen en werd een grot met een beeld 

van de knielende Swartebroukx gebouwd ten zuiden van de Kapel.  Het water uit de 

bron werd via leidingen naar de grot geleid.  In de loop van 1953-1954 werden de 

grot en de fontein verplaatst naar de huidige standplaats. En dus stroomt er al 
bijna 200 jaar bronwater uit de grond. 
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Hoelang stroomt dit water nog?  
 

Een tiental jaar geleden viel de bron plots droog, sedertdien is het debiet niet meer 

regelmatig en wisselen periodes van droogvallen en minder of meer debiet elkaar 

af. De waterlagen op grotere kleilagen lopen waarschijnlijk op verschillende 

plaatsen weg. Wanneer het water van een dergelijke kleilaag weg gedraineerd 

wordt door de aanleg van grachten, dan zal dat water de gemakkelijkste weg 

volgen, en zal het peil sneller dalen, waardoor het misschien niet meer op de 

andere plaatsen wegloopt. 

Er zijn de laatste decennia heel wat diepe grachten getrokken in de buurt: in het 

bos, langs akkers en in weilanden. Mogelijk is dit de oorzaak van het regelmatig 
droogvallen van de eens zo heilige bron.  
 

 
 

 
 
 

De Wallende Born en andere bronnen te Koersel. 
 

 

Wie aan het Koersels Kapelleke over een bron spreekt, denkt onmiddellijk aan de 

genezende bron van Jan Swartebroukx. Buiten het feit dat uit deze bron drinkbaar 

water opborrelt, is ze niet zo uniek. Er zijn namelijk veel bronnetjes in het gebied.  

 

Als water aan de oppervlakte komt verspreid in een vrij groot gebied, dan spreekt 

men van “kwel”.  Als dat op een kleinere plek gebeurt, noemen we die plek een 

“bron”.  Kwelzones en bronnen zijn typische verschijnselen in de buurt.  Ook al in 

oude archieven zijn namen terug te vinden , die verwijzen naar plaatsen met op-
borrelend water. De Springberg lag dicht bij de Koerselse Schans en de Zeikberg 

lag in Stal. 

 

En dan was er ook nog de Wallende Born. (Het middeleeuwse woord bo(e)rn 

veranderde later in bron.)  Al in de 14e eeuw staat ze vermeld in Koerselse 

archieven: “den wallende(n) boenre” en “aende wallende borne te corsel”.  De 

naam “wallende born” werd alleszins gebruikt tot 1540.  Later sprak men  meestal 

van “wallende put”, tot ook die naam in de 18e eeuw verdween.  

 

Met behulp van het oud bron-nenmateriaal kon de precieze locatie achterhaald 

worden.  Een eerste plaatsaanduiding was reeds mogelijk door een tekst uit 1498: 

“van ene(n) busschelken geleg(en) voir o(er)sloe byden wallen(den) born 
renen(de) aen die vroent ende des he(r)en beke”.  De wallende born lag dus kort 

bij respectievelijk een bosje (bus-schelken), de hei (vroent) en de Zwarte Beek 

(des herenbeke).  De bron lag bovendien bij de Overslag (o(er)sloe).  Bijkomend 

onderzoek leverde de precieze locatie op: even ten oosten van het huidige 

plankenpad aan de Hazerik. Op de kaart van Ferraris merken we dat daar toen heel 

wat beekjes het gebied ontwaterden. Intussen zijn die brontakjes verdwenen, maar 

tot in de zeventiger jaren van vorige eeuw kwam even ten zuiden ervan nog een 

bronnetje voor, van waaruit de Oude Beek ontsprong.  Later heeft men de Oude 
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Beek verder uitgegraven tot tegen het militair domein (dat deel van de beek kreeg 

de naam “Hogenbosvliet”). 

 

Voor wie al eens een uitstapje maakt in het Duitse Eifelgebied zal de naam 
misschien bekend klinken.  In de Vulkaneifel ligt het dorpje Wallenborn.  Het werd 

vernoemd naar de Wallende Born (ter plaatse “der Brubbel” genoemd), een 

koudwatergeiser. 
 

 

Het toponiem Wallende Born vind je in het boek “Koersel Van Neusenberg tot 
Spiekelspade” onder nr. 2355.  
 

 

 
 

Kaart van Ferraris (1770), 

Koninklijke Bibliotheek Brussel. Op 

de kaart liggen talrijke 

vertakkingen van de toenmalige 

beek, die het gebied van de 

Wallende born ontwaterden. Het 

vallei-gedeelte werd “Overslag” 

genoemd, het heidegebied rechts 

“Hogenbos(heide)”. Bovenaan, 

even ten noorden van de Zwarte 
Beek, ligt de Smoors-wijer. 
 

 

 

 

Annie Vanschooren 
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Amfibieënoverzet aan de Steenstortstraat 

Het is weer amfibieëntijd. Padden, kikkers en salamanders haasten zich weer naar 

de poel, bij voorkeur die waar ze geboren werden. Volwassen dieren zoeken een 

maatje om zich voort te planten en weldra liggen de poelen weer vol met 

paddensnoeren en eiklompen van de kikkers, en plakken de salamandereitjes aan 

waterplanten.   
 

De jaarlijkse overzetactie in de Steenstortstraat is gestart in 2006.  Hier worden de 

meeste amfibieën overgezet van heel Vlaanderen. Duizenden padden, kikkers en 

salamanders willen de weg oversteken en worden met veel liefde en toewijding 

overgezet door plaatselijke vrijwilligers. Diertjes die op de terril overwinteren 

trekken naar de poel in het bosgebied en de diertjes die in het bosgebied 

overwinteren, trekken naar de poelen rond de terril. Dat is de reden waarom je aan 

beide kanten van de Steenstortstraat een amfibieën-scherm kan zien.  
 

Het aantal dieren dat in de loop van de tijd overgezet werd, schommelt heel erg. In 

het verleden hebben werken op de terril, strenge winters, en misschien nog andere 

oorzaken hun invloed gehad op de aantallen. Schimmels of virussen hebben zich 

gelukkig niet gemanifesteerd in het gebied.  

Ook benieuwd hoe de dieren het er dit jaar vanaf brengen? Volg alle gegevens van 

paddenoverzetten in Vlaanderen op http://www.Hylawerk-groep.be/ 
 

 

 

Annie Vanschooren 

 

Steenstortstraat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alpenwatersalamander 42 41 86 482 475 218 109 83 143 594 

Vinpootsalamander 17 28 118 4 137 10 12 6 1 13 

Kl. Watersalamander 8 55 353 481 575 110 118 121 66 130 

TOTAAL 

SALAMANDERS 67 124 557 967 1187 338 239 210 210 737 

Gewone pad 2895 1987 3723 2494 5788 7210 11123 5610 3088 2523 

TOTAAL PADDEN 3168 1987 3723 2494 5788 7210 11123 5610 3088 2523 

Bruine kikker 235 1531 2931 1358 2154 3973 5037 2040 6248 4688 

Groene kikker  129 302 160 57 72 108 232 108 893 37 

TOTAAL KIKKERS 401 1833 3091 1415 2226 4081 5269 2148 7141 4725 

TOTAAL 3636 3944 7371 4876 9211 11629 16631 7968 10439 7985 

                      

Dode dieren     284 4876 512 976 982 441 444 442 

http://www.hylawerk-groep.be/
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ferro 

 

verdacht zo rustig 

amper levenslustig 

verdoken en drassig 

te verwachten zo roestig 
 

bij tijd en wijlen lastig 

een zwarte beek  

zo traag en zo statig en  

eeuwenlang standvastig. 
 

strijdvaardig stromen 

langs Limburgse bomen 

de kubieke meters 

zij weten niet beter 
 

een matig debiet 

nee, echt snel is ze niet 

tergend traag ten onder 

een waterhuishoudkundig wonder 
 

Stijn Meuris, november 2004 

 

Stijn Meuris maakte als eerste 
Vlaamse Beekdichter een prachtig 
gedicht    over    de    Zwarte    Beek! 
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Geef een lidmaatschap cadeau 

Op zoek naar een origineel 

geschenk? Geef je familie en 

vrienden een stukje natuur 

cadeau met een lidmaatschap 

van Natuurpunt! Jij betaalt het 

lidgeld, zij ontvangen het 

welkomst-pakket.  Een lid-

maatschap geldt voor het hele 

gezin en kost 27 euro per jaar. 

Lid worden van Natuurpunt, da’s 

genieten van de natuur én van 

heel wat voordelen! Als lid van 

Natuurpunt help je niet alleen 

de  natuur te beschermen.  Je 

krijgt ook heel wat voordelen. 
 

 

Lidmaatschap voordelen 

 Prachtige fiets- en wandelgids met 66 wandel- en fietstochten 

in de mooiste natuurgebieden van België 
 Kortingen bij de Natuurpunt Winkel, A.S. Adventure, Torfs en vele 

andere partners 

 Ledenmagazine Natuur.blad over natuur dichtbij 

 Een lidkaart 

 Bekijk alle ledenvoordelen op de website www.natuurpunt.be 

Daarnaast krijg je 10% korting in onze webshop. 

  

https://www.natuurpunt.be/node/3973
http://www.natuurpunt.be/
http://winkel.natuurpunt.be/
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Activiteitenkalender en cursus voorjaar 2016 
 

  
Zondag 3 april - 14.00 uur 

De Watersnip 

Seizoensaftrap : wandelen in de natuur met een extraatje 

  

Donderdag 7 april – 14.00 uur 

De Watersnip 

Themawandeling : Natuurstudie en –beheer in de Zwarte Beek 

  

Zondag 10 april – 6.00 uur 

Uitkijktoren 
Fonteintjesstraat, Koersel 

Ochtendwandeling met ontbijt 

 Vooraf inschrijven : natuurpunt.beringen@telenet.be ! 
 Honden kunnen niet mee ! 

  
Zondag 17 april – 14.00 uur 

De Watersnip                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Natuurspeurdertjes : ‘Over kikkers en andere waterdiertjes’ 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname : 2 euro per kind 
 drankje en koek inbegrepen 

  
Zondag 24 april – 10.00 - 17.00 uur 

De Watersnip 

Erfgoeddag – Thema : rituelen 

Koersel-Beringen 
  

Zondag 1 mei – 14.00 uur 

De Watersnip 

Op zoek naar kikkers, padden en salamanders 

  

Donderdag 5 mei – 14.00 uur 

De Watersnip 

Over de bloemetjes en de bijtjes – leuke natuurweetjes 

  

Zondag 15 mei – 14.00 uur 
De Watersnip 

 

Natuurspeurdertjes : ‘Van koning van het bos tot beestjes in het mos’ 
 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname : 2 euro per kind 

 drankje en koek inbegrepen 

  

Zondag 29 mei – 13.00 – 17.00 uur 

Park van de directeur 
Koolmijnlaan, Beringen-Mijn 

‘Dag van het Park’ 

  

Zondag 5 juni – 9.00 – 12.00 uur 
De Watersnip 

Fotografiewandeling camera’s met verwisselbare lens 
6,5 euro leden Natuurpunt – 8 euro niet-leden 

  
Zondag 5 juni – 13.00 – 17.00 uur 

De Watersnip 

Op stap met de klimaatgids 

  
Zondag 12 juni – 9.00 – 12.00 uur 

De Watersnip 

Fotografiewandeling camera’s met vaste lens 

6,5 euro leden Natuurpunt – 8 euro niet-leden 
  

Zondag 19 juni – 14.00 uur 

De Watersnip 

Natuurspeurdertjes ‘Ogen, oren en neusjes open’ 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 
 deelname : 2 euro per kind 

 drankje en koek inbegrepen 

  
Dinsdag 21 juni – 14.00 uur 

De Watersnip 

Kruidenwandeling in de natuur 

 
  

 

Cursus ‘Amfibieën en reptielen’ 
 

Prijs : 16 euro leden Natuurpunt, 20 euro niet-leden 

Inschrijven bezoekerscentrum ‘De Watersnip’, 011/45 01 91 

zwartebeek@natuurpunt.be 

Lesgever : Joeri Cortens (Natuurpunt CVN) 

 

Dag Datum Cursusonderdeel Uur 

Donderdag 12 mei Theorie  19.30 – 22.30 

Zondag  22 mei Praktijk 09.00 – 12.00 
 

 

Meer info over activiteiten, cursussen…  www.natuurpuntberingen.be 

mailto:natuurpunt.beringen@telenet.be
mailto:zwartebeek@natuurpunt.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: info@natuurpuntberingen.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:info@natuurpuntberingen.be

