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Beste Natuurvrienden, 

De lente heeft veel regendagen gebracht. Zo 
was het ook tijdens de Dag van het Park – op 

29 mei - zeer nat.  Geen ideale omstandigheden 

om nieuwe leden te werven.  Natuurpunt heeft 

zich dit jaar  als doel gesteld de kaap van 
100 000 aangesloten Vlaamse gezinnen  te 

bereiken. Een aantal dat Natuurpunt moet 

toelaten vastberaden het debat aan te gaan om 

de gevolgen van de klimaatveranderingen te 
milderen. 

Ook in Beringen zal hieraan gewerkt moeten 

worden.  Om de pieken van massale neerslag 

op te vangen zal de betonnering van onze 
omgeving moeten stoppen.  Binnen de kernen 

zal er meer plaats moeten worden voorzien 

voor groene infrastructuur.  Dit zal niet enkel 

gunstig zijn voor het opvangen van de 

neerslagpieken maar ook de te verwachten 
hittepieken kunnen zo getemperd worden.  

Natuurpunt Beringen ondersteunt daarom ook 

ten volle de actie rond de vergroening van de 

speelplaatsen van de scholen.  De winnende 
school zal ondersteund worden in het verder 

uitwerken en uitvoeren van hun project.  

Hopelijk worden ook de nodige middelen 

gevonden om de andere scholen vooruit te 
helpen. Natuurpunt Beringen zal hier haar 

steentje toe bijdragen. 

 

In het voorjaar werden de Aberdeen 

Angusrunderen geplaatst op de verschillende 
begrazingsblokken.  Het aantal runderen werd 

de afgelopen winter doelbewust beperkt tot 90 

runderen.  Een verjonging van de veestapel 

drong zich op.  Hopelijk worden er dit jaar 
voldoende kalfjes geboren om het aantal terug 

op peil te brengen. 

 

Met het naderen van de zomer is ook het 
maaiseizoen opnieuw aangevat.  Met verenigde 

kracht wordt getracht een zo groot mogelijk 

areaal open te houden ten voordele van de 

watersnip. 
  

Tot slot wordt op 16 juli de Dag van de Zwarte 

Beek  in Beringen georganiseerd.  Dit jaarlijkse 

evenement wordt telkens door een andere 

afdeling rond de Zwarte Beek georganiseerd. 
Dit jaar strekt het actieterrein zich uit over de 

volledige beekvallei. Op verschillende plaatsen 

worden immers nieuwe geocacheroutes 

opengesteld. Verder in dit nummer vindt u meer 
informatie over de verschillende activiteiten. 

 

Hopelijk tot dan, 

 
Hans Van den Bossche 

HansVdBossche@imaxe.be 

Voorzitter Natuurpunt Beringen 

 

Ga schatten zoeken en 

beleef een onvergete-

lijke dag in de Vallei van 

de Zwarte Beek op 

16 juli 2016. 

Natuurpunt Beringen is dit jaar gastheer 

tijdens de Dag van de Zwarte Beek.  Ons 

thema: 'geo-cachen'.  Het samenzijn met 

natuurvrienden uit de hele vallei staat 

centraal.  Het wordt een dag vol avon-

tuur en gezelligheid.  Schrijf je snel in. 

Meer info verder in dit nummer.  

 

 
 

 

 

Erna Aerts 

mailto:HansVdBossche@telenet.be
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S P O R K E H O U T  (Rhamnus frangula – synonym: Frangula alnus) 
 

Sporkehout is een vrij onopvallende struik uit de 

wegedoornfamilie. 

De plant komt in vele delen van Europa voor in vochtige 

bossen en venen.  Hij verdraagt zowel droge als natte, 

zure als kalkhoudende bodems.  Hij is dus zeer algemeen 

in de Kempen en de Ardennen maar vrij zeldzaam in het 

kustgebied. 

Andere namen voor sporkehout zijn spork, vuilboom, 
bloedboom, pijlhout, houtkers, honzehout, sprokkel, 

duvelskeersj, houtjeshout, buskruithout en stinkboom, en 

die hangen meestal samen met het (vroegere) gebruik 

ervan. 

Rhamnus is afgeleid van het Griekse ‘rhamnos’ (naaien, 

steken), een verwijzing naar dorens, die hier echter 

ontbreken maar die men wel aantreft bij de wegedoorn.  

De soortnaam frangula komt van het Latijnse ‘frangere’ 

(breken) omdat de takjes gemakkelijk breken. 

De soort groeit als struik of als kleine boom tot ongeveer 5 m hoog.  De schors is 

donker paarsbruin met lichtbruine poriën.  Het hout is heldergeel en wordt 

zichtbaar als men de bast verwijdert.    De bladeren zijn eirond,  3 – 7 cm  lang  en  
2,5 – 4 cm breed, met toegespitste top, een gave rand, een wigvormige voet en 

een 8 – 15 mm lange bladsteel.  De gegroefde nerven zijn aan de onderkant donzig 

behaard.  De bladeren hebben dikwijls oranje zwellingen die worden veroorzaakt 

door kroontjes-roest (Puccinia coronata).  De onooglijke bloemen zijn groenachtig 

van kleur, tweeslachtig en hebben 5 kelk- en 5 kroonbladen.  De bloeitijd loopt van 

april tot in het vroege najaar.  Ze worden door insecten bestoven.  De vrucht is een 

rode besachtige steenvrucht die later zwart wordt.  In de bes zitten 2 tot 3 grote 

pitten.  Wat opvalt is dat in de late zomer aan dezelfde tak alle kleuren bes tegelijk 

voorkomen.  Grote lijster, kramsvogel en fazant zorgen voor de verspreiding van de 

zaden via hun uitwerpselen. 
 

Sporkehout is de waardplant voor het boomblauwtje en de enige waardplant voor 

de citroenvlinder.  Voor de imker is sporkehout, omwille van zijn lange bloeiperiode, 

bijna het ganse bijenseizoen, een belangrijke stuifmeel- en nectarleverancier. 

Sporkehout, bessen en bladeren zijn licht giftig voor de mens.  De bessen en de 

bast kunnen echter als laxeermiddel gebruikt worden (cfr. Vuilboom).  Houtskool 

van sporkehout werd gewaardeerd voor het maken van buskruit wat leidde tot 

massale kappingen tijdens oorlogen.  Het buigzame hout werd tot in de 19de eeuw 

gebruikt voor lemen vakwerkwanden en geschilde takjes dienden als dwarshoutjes 

in bijeenkorven. 

 

Willy Neys 

 

Bron: Internet – Heukels ‘Flora van Nederland’ 2005  
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30 jaar geleden 
 

Het nr. 2/1986 van de Berokrant (voorloper van ons huidig krantje) was een 

jubileumeditie - 10 jaar Bero - en bevatte heel wat terugblikken op de voorbije 
periode.  Het was dan ook niet eenvoudig om uit deze uitgebreide informatie een 

kort stukje te pikken voor deze rubriek.  Uiteindelijk koos ik voor een uittreksel uit 

het “Editoriaal”, geschreven door Hugo Abts, toen voorzitter van de “Belgische 

Natuur- en Vogelreservaten-Vlaanderen” (B.N.V.R.), voorloper van “Natuurpunt”. 

Een stukje dat nog steeds actueel is:  

 

 

 

“Natuurlijk zijn alle problemen niet opgelost.  Ook morgen en in de toekomst zullen 

we hard moeten doorwerken, om het reservaat uit te breiden, om dreigingen op 

natuurgebieden te weren, voor een groter milieubewustzijn bij de bevolking, voor 

meer natuurbeleving, voor een beter ruimtelijk beleid… 

Maar er is een weg afgelegd.  Een moeilijke weg.  Dank zij Bero en de ploeg 

mensen die door hun onbaatzuchtige inzet iets willen maken van de leefbaarheid 

morgen.  Dat moet doorgaan.  Nieuwe mensen van de toekomst moeten mee hun 

schouders onder dit werk zetten.  Lid zijn van Bero (en B.N.V.R.) is kiezen voor de 

leefbaarheid.  Het is een ruggesteuntje voor al dat werk.  Als de leden en lezers 

eens bewust rond de ledenwerving zouden werken!  Dat zou pas een kado zijn voor 
het Bero-bestuur.  Met fierheid leden werven voor Bero (+B.N.V.R.), omdat het 

behoud van de natuur belangrijk is!  Er voor uitkomen dat men Bero-lid is. Dat is 

de boodschap!” 

Maurice Huygen 
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Spreuk 
 
 

‘De stilte van de natuur heeft vele geluiden’ 
 
(Henriette Roland Holst) 

 
 
 

Inzegening O.L.Vrouw van de Schanskapel  op 30 april 2016 

Natuurpunt Beringen en Monumentenzorg Beringen sloegen vorig jaar de handen in 

elkaar om een staafkapel uit de Neerstraat te redden van de afbraak.  Het 

stadsbestuur van Beringen gaf ons de toestemming om de kapel te verplaatsen 
naar de Guido Gezellestraat.  De kapel werd gerestaureerd en zal voortaan 

onderhouden worden door een nieuw buurtcomité.  Op 30 april werd ze ingezegend 

door pastoor Benny. 

Het opzet van dit verhaal is dat, naast het behoud van een monument, er nog 

andere initiatieven rond de kapel kunnen georganiseerd worden door de nieuwe 

wijk.  Natuurpunt Beringen heet de inwoners van de nieuwe wijk alleszins al van 

harte welkom op de flanken van de Vallei van de Zwarte Beek.   

 

Erna Aerts 
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Geo-cachen tijdens de Dag van de Zwarte Beek - 16 juli 2016 

Op 16 juli 2016 gaat in Beringen de jaarlijkse Dag van de Zwarte Beek door.  Deze 

dag is een reünie van alle Natuurpuntafdelingen uit de vallei van de Zwarte Beek. 

Dit jaar is het thema 'geo-cachen'. 

 

Natuurpunt Beringen stelde een dagvullend programma op: 

9u00: De dag start aan de parking tegenover de Uitkijktoren.  Van hieruit vertrek-

ken we de vallei in waar we (kleine) dennekes zullen trekken.  Een beheeractiviteit 

voor jong en oud. 

12u30 gratis broodjeslunch voor de deelnemers van de beheerwerken. 

14u00 start het geo-event.  Overal in de vallei van de Zwarte Beek worden diverse 
fietsmulti’s verdeeld over twee lussen, wandelmulti’s en enkele tradi’s online gezet. 

De ervaren geo-cachers maken zelf een keuze en kunnen individueel op stap.  De 

leken worden begeleid door gidsen.  Zij zullen op zoek gaan naar schatten rond het 

bezoekerscentrum De Watersnip.  

18u00 start de alombekende BBQ.  Gezellig samen zijn met vrijwilligers uit alle 

hoeken en kanten van de vallei van de Zwarte Beek.  Deze BBQ kost 13 euro voor 

de volwassenen (2 stukken vlees) en 7 euro voor de kinderen (1 stuk vlees), exclu-

sief drank.  Er is keuze uit: BBQ-worst, saté, spiering kotelet, chipolata, kippenfilet 

en een vegetarisch alternatief.  

21u30 gaan we met een ervaren gids op zoek naar de nachtzwaluw (honden 

kunnen niet mee). 

23u30 gezellige avondbabbel met een drankje aan De Watersnip. 

Inschrijvingen voor onze leden kan vóór 8 juli 2016  
 geef je naam, natuurpuntafdeling en aantal personen door via mail: 

info@natuurpuntberingen.be 

De fervente geo-cachers kunnen zich ook inschrijven via www.geocaching.com. 

 

 

Een unieke coin werd ontworpen, met slechts een 

oplage van 100 stuks. Ze zijn enkel verkrijgbaar 

tijdens de Dag van de Zwarte Beek. 

 

 

 

De recentste informatie over dit evenement kan je ook altijd terugvinden op onze 
website: www.natuurpuntberingen.be 

 

Erna Aerts 

 

mailto:info@natuurpuntberingen.be
http://www.natuurpuntberingen.be/
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Erna klapt met... An Leyssens                    datum: 2016-05-11 

 

"De Beringse natuur heb ik al sinds mijn kinderjaren 

leren kennen en weten appreciëren. Het is fijn om nu 

op professioneel vlak ermee in contact te komen." 
 

An Leyssens is sinds februari 2016 de 

milieuambtenaar van de Stad Beringen.  
 

Een vorig leven: 
 

An studeerde in 2002 af aan de KU Leuven als bio-

ingenieur in de milieutechnologie. Sindsdien werkte 

ze als milieuconsulent in de privésector.  
Bodemsanering en milieucoördinatie waren haar 

taken.  "Op een gegeven moment had ik wel genoeg 

gezien van de industrie.  Mijn opleiding was zoveel 

meer dan enkel het aspect bodem.  Ik wou meer. "    
 

Opgegroeid in het Beringense 
 

"Mijn ouders wonen net over de grens in Heusden-

Zolder.  Zelf heb ik school gelopen in Koersel-Beringen.  Ook mijn vrije tijd bracht 

ik dikwijls door in Beringen.  Regelmatig fietsten we met onze familie naar het 

Koersels Kapelleke.  Wanneer ik wat ouder werd ging ik paardrijden in de Koerselse 

bossen en heide.  Zo heb ik die prachtige natuur als kind reeds leren kennen. Een 

tijdje geleden maakten we een uitstap met de compostmeesters naar de 

volkstuintjes in Hokselaar.  Het was voor mij een beetje thuiskomen in mijn 

vroegere speeltuin.  Hier heb ik heel wat uren, samen met mijn broers in het bos 

geravot. "  
 

Na al die jaren een beetje terug thuiskomen 
 

"Ondertussen heb ik een gezinnetje.  Samen met mijn man, dochtertje en zoontje 

(van 5 j. en 3,5 j.) gaan we regelmatig wandelen aan het Koersels Kapelleke of aan 

de Kluis in Bolderberg.  Onze kindjes zijn nog te klein voor grote avonturen.  

Samen met mijn man heb ik vroeger wel grotere wandelvakanties ondernomen.  

Wij zijn natuurmensen.  Een vakantie die mij zeker zal bijblijven is deze naar 

Alaska.  Wanneer je ginder die enorme gletsjers ziet, die bedreigd worden door de 

opwarming van de aarde, dan word je toch wel een beetje stil. "  
 

Mijn job als milieuambtenaar 

 

"In de privé miste ik het natuurdeel.  Nu, in dit openbaar bestuur, komt het ganse 

gamma vanuit mijn studies weer terug aan bod.  Het is een job die heel breed is en 

met veel uitdagingen.  Beringen heeft prachtige natuur en een grote industrie.  Het 

kunnen combineren van deze twee factoren spreekt me wel aan.  Een stad heeft 

een gezonde economie nodig om brood op de plank te brengen bij de Beringense 

gezinnen.  Daarnaast staat een pijler voor echte natuur.  Ook ruimtes om tot rust 

te komen en te kunnen genieten zijn broodnodig.  De voorgeschiedenis van heel 

wat dossiers heb ik spijtig genoeg niet mee.  Ik tracht me zoveel mogelijk te 

focussen en in te werken.  Gelukkig kan ik als diensthoofd beroep doen op een 
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goed uitgebouwde milieudienst: specialisten wijzen me de weg in materies zoals 

afval, natuur, handhaving, opvolging milieuvergunningen... Ook de administratieve 

ondersteuning en de loketwerking weet ik te appreciëren.  Ik besef dat ik nog heel 

veel moet leren. Op de eerste plaats komt nu de dienst.  Na het overlijden van 
Annemie Witters maakte het personeel een moeilijke tijd door.  We trachten nu 

alles weer op zijn pootjes te zetten en niet steeds achter de feiten aan te hollen.  

En nadien zal er tijd zijn om vooruit te kijken en voor eigen ambitie. " 
 

An en vrijwilligers:  
 

"Willy Vanlook gaf me al een spoedcursus in Beringense natuur (problematieken).  

Ook rond de natuurinrichtingswerken Zwarte Beek leerde ik al actieve vrijwilligers 

kennen. 

De Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu zit ook wel goed in elkaar.  Het is fijn om 

te zien hoe Beringenaren zich zo positief inzetten in hun vrije tijd voor milieu en 

natuur.  De leden zijn dikwijls specialisten rond bepaalde thema's.  Zij hebben een 
visie en kunnen deze uiten in de adviesraad.  De werking van de SAL is een grote 

meerwaarde voor de milieudienst en de Stad Beringen. " 
 

Natuurpunt en Natuurpunt Beringen 

 

"De vrijwilligers van Natuurpunt Beringen kende ik nog niet.  Sinds mijn aanstelling 

als milieuambtenaar heb ik al heel wat lokale vrijwilligers ontmoet.  Natuurpunt ken 

ik al van uit mijn studententijd.  Onder de medestudenten zaten heel wat 

actievelingen bij Natuurpunt.  Met ons gezinnetje doen we mee met de vlinder- en 

vogeltellingen van Natuurpunt.  In de winter voederen we vogels en er staat een 

insecten-hotelletje in onze tuin. 

Door het drukke privé en professioneel leven is er nu voor mij enkel tijd voor wat 
natuurbeleving.  Ik geniet al van even op ons terrasje te zitten en onze 

bloemenweide te bewonderen, of te zien dat er al wilde bijen druk in de weer zijn in 

ons pas geplaatste bijenhotelletje.  Het is ook fijn om deze kleine wonderen van de 

natuur mee te geven aan mijn kindjes.  Dat heb ik zelf ook meegekregen van mijn 

ouders. "   
 

Natuurpunt Beringen wenst An alvast heel veel werkgenot in haar toch wel 

uitdagende job.  Veel succes, An! 

 
Erna Aerts 
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Natuurpunt zit niet ver van de 100.000 leden en zou deze kaap graag nog dit jaar 

ronden.  Daarom heeft zij een actie op touw gezet waarbij al de plaatselijke 

afdelingen gevraagd wordt hun beste beentje voor te zetten. In ruil worden de 

afdelingen extra financieel ondersteund.  Het bestuur van Natuurpunt Beringen 

heeft beslist om deze extra middelen te besteden aan een activiteit voor de actieve 

vrijwilligers. 

Het streefdoel voor de afdeling Beringen is 40 nieuwe leden.  Actuele stand is 15, 

bijgevolg moet er nog een tandje bij gestoken worden om ons streefcijfer te halen. 

Kent u iemand die begaan is met de natuur en het werk van Natuurpunt wil 

steunen, maak hem lid.  Inschrijvingsformulieren liggen ter beschikking in de 

“Watersnip”. 

Het lidgeld kost  27 €/jaar en biedt naast de steun voor onze vereniging ook 

volgende voordelen voor ieder lid : 

 korting bij verschillende winkels op vertoon van uw lidkaart bij o.a. AS 

Adventure outdoor (-7%), Schoenen Torfs (-10%) 

 een welkomstpakket met een nieuwe fiets- en wandelgids (40 bestemmingen), 

cd met vogelgeluiden 

 4 x per jaar het ledentijdschrift nationaal, provinciaal en ons afdelingsblad met 

het plaatselijke nieuws 

 korting op uw aankopen bij Natuurpunt/Watersnip (boeken, nestkastjes, 

vogelvoeder enz.) 

 

Maurice Huygen 
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GEZOCHT – BAMBOESTOKKEN 
 

Voor het klanklabyrint van het Prikkelpad zijn we op zoek naar bamboestokken van 

minstens 2 cm diameter en een lengte van zo'n 2 meter. Wie kan ons helpen? 

Mailen: info@natuurpuntberingen.be 

Contactpersoon - Willy Cools: 0474 99 36 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erna Aerts 

 

Schenk oude gsm's, laptops of computers voor Bos voor Iedereen 

Deponeer nu je oude gsm 

en/of lader in de inzamelbox 

van bezoekerscentrum De 

Watersnip! Zo kan Natuurpunt 

bomen aanplanten én steun je 

de vallei van de Zwarte Beek!  

Natuurpunt organiseert in sa-

menwerking met Out of Use, 

Umicore en Recupel een 

grootschalige inzamelactie van 

gsm-toestellen en IT-materiaal 

bij bedrijven.  

In november 2016 willen we 

met deze actie 10.000 nieuwe 

bomen planten. Help ons 

hierbij.  
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Op vakantie vertrekken, iedereen verlangt ernaar! 

Soms neemt de voorbereiding meer tijd in beslag dan gepland en kan dat een schaduw werpen op de vakantie. 
De werkstress, waarvan u nu eindelijk verlost bent, maakt plaats voor vakantiestress. Maar dat kunt u 
voorkomen. Hoe? 

Begin op tijd aan de voorbereidingen.  Deze lijst geeft u een overzicht van hoe u zich zo goed mogelijk kunt 
voorbereiden op een geslaagde vakantie.  Met een minimum aan stress.  En daar is het toch om te doen: 
ontspannen, genieten van de zon, elkaar, de rust… 

Inpakken en wegwezen. 

Dé voorbereidingslijst voor een geslaagde vakantie. 

Voor onderweg 

❑ Lectuur en spelletjes voor de kinderen 

❑ Picknick en versnaperingen 

Voor uw auto 

❑ Gelijkvormigheidsattest 

❑ Internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart): kijk de landen na 

❑ Documenten voor de aanhangwagen, caravan, enz. 

❑ Keuringsbewijs 

❑ Europees aanrijdingsformulier 

❑ Bijstandsverzekering voor uw voertuig + telefoonnummer en adres van uw bijstandsverzekeraar 

❑ Lijst van agentschappen/garages van uw wagenmerk 

❑ Reisweg, wegenkaarten, stadsplannen, GPS 

❑ Reisgidsen 

❑ Wettelijke kit (verbandkistje, brandblusapparaat,  gevarendriehoek) 

❑ Veiligheidsjasjes 

❑ Krik, sleepkabel, zaklamp 

❑ Reservelampjes en zekeringen 

❑ Op voorhand nazien: oliepeil, peil in radiator en accu, bandenspanning 

❑ Reservesleutels 

Kleding 

❑ Ondergoed 

❑ Sokken/Panty’s 

❑ T-shirts 

❑ Hemden 

❑ Truien 

❑ Rokken 

❑ Shorts 

❑ Broeken 

❑ Jurken 

❑ Schoenen/sandalen/slippers 

❑ Sport- en wandelschoenen 

❑ Jas 
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❑ Regenjas/anorak 

❑ Nachtkleding 

❑ Zwemkleding 

❑ Sportkleding 

❑ Zonnebril 

❑ Zonnehoed 

❑ Handschoenen 

❑ Sjaal 

❑ Muts 

Toiletbenodigdheden 

❑ Washandjes 

❑ Handdoeken (+ strandhanddoek) 

❑ Zeep 

❑ Shampoo 

❑ Tandpasta 

❑ Tandenborstel 

❑ Reiniger voor contactlenzen 

❑ Scheerapparaat/scheermesje en  –schuim 

❑ Haardroger 

❑ Kam/borstel 

❑ Parfum 

❑ Deodorant 

❑ Manicure-etui 

❑ Dag- en nachtcrème 

❑ Body lotion 

❑ Zonnecrème en after sun 

❑ Make-up 

❑ Oorstokjes 

❑ Watjes 

❑ Zakdoeken 

❑ Maandverband/tampons 

❑ Toiletpapier 

Reisapotheek 

❑ Pleisters 

❑ Afweermiddel tegen muggen en andere insecten 

❑ Middel tegen reizigersdiarree 

❑ Middel tegen reisziekte 

❑ Zalf tegen allergie, insectenbeten en brandwonden 

❑ Pijn- en koortswerend middel 

❑ Malariatabletten (als u naar een risicogebied gaat) 
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❑ Eigen medicijnen 

❑ Zalf tegen blauwe plekken en verstuikingen 

❑ Koortsthermometer 

❑ Steriele kompressen en verband 

❑ Watten (witte en bloedstelpende) 

❑ Verbandschaartje 

❑ Pincet 

❑ Veiligheidsspelden 

❑ Ontsmettingsmiddel 

❑ Wondhelende zalf 

Voor de allerkleinsten 

❑ Luiers 

❑ Olie 

❑ Babyshampoo 

❑ Zalf 

❑ Talkpoeder 

❑ Babykleren en schoentjes 

❑ Slabbetjes 

❑ Babystoeltje 

❑ Fopspeen 

❑ Zuigflessen 

❑ Flesverwarmer 

❑ Knuffel 

❑ Reiswieg 

❑ Kinderwagen 

❑ Zonnehoedje/zonnescherm 

❑ Speelgoed en  strandspullen 

Allerlei 

❑ Flesopener/kurkentrekker 

❑ Reiswekkertje 

❑ Reisstrijkijzer 

❑ Naaigerief 

❑ Adapters voor stopcontacten 

❑ Gsm en batterijoplader 

❑ Batterijtjes voor radio, wekker en zaklamp 

❑ Zaklamp 

❑ Fototoestel  

❑ Videocamera  

❑ Veiligheidstasje of -riem om geld en documenten in op te bergen 

❑ Schoenpoetsgerief 
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❑ Handwasmiddel 

❑ Notaboekje en pen 

❑ Papier en enveloppen 

❑ Extra portemonneetje (voor buitenlands geld) 

❑ Reiswoordenboekje 

❑ Wegen-of stadskaarten 

❑ Leesbril/contactlenzen 

❑ Paraplu 

❑ Adressenlijst 

❑ Gezelschapsspelen 

❑ Strandspelen 

❑ Boeken, tijdschriften 

❑ Verrekijker 

U huurt een vakantiewoning of u gaat kamperen 

❑ Beddenlakens en kussensloop 

❑ Slaapzak 

❑ Kookgerei 

❑ Afdroogdoeken 

Documenten  

❑ Identiteitskaart, paspoort, inentingskaart 

❑ Tickets en vervoerbiljetten 

❑ Voucher voor een huurwagen 

❑ Hotelvoucher Reisbiljetten 

❑ Huurbewijs van appartement of villa,  

      hotelreservering                    

❑ Betalingsbewijzen van voorschot hotel 

 

❑ Verzekeringspolissen (of kopie), adres en  
      telefoonnummer van uw verzekeringsagent 

❑ Nuttige telefoonnummers 

❑ Adres en telefoonnummer van uw bankkantoor 

❑ Document reisbijstandsverzekering 

❑ Rijbewijs 

❑ Verzekeringsdocumenten 

❑ Kopie van belangrijke reisdocumenten

Betaalmiddelen 

Buitenlands geld voor landen met een andere munt dan de euro 

Bankkaart 

U neemt geld op van uw zichtrekening en betaalt aankopen elektronisch, net zoals u dat in België doet. 
Geldautomaten en winkels die Maestro aanvaarden, zijn te herkennen aan het logo van Maestro, Cirrus of het EC-
logo 

Kredietkaarten 

Weetjes 

Cardstop: in geval van verlies of diefstal: 070/344344 

Niet vergeten! 

• Papieren en voorwerpen van grote waarde in een safe opbergen 

• Brieven, tijdschriften en kranten laten bijhouden door de post 

• Iemand vragen uw woning in het oog te houden 

• Aan familieleden, kennissen uw vakantieadres meedelen, zodat ze u kunnen bereiken 

• Uw huisdieren laten verzorgen gedurende uw afwezigheid 

 

Natuurpunt Beringen wenst u een fijne vakantie! 
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Zes watermolens op de Zwarte beek in Koersel en Beringen 

Het gebruik van watermolens voor het opwekken van energie is al zeer oud. De 

oudste gegevens vermelden niet minder dan 6 molens op de Zwarte beek binnen 

onze huidige gemeentegrenzen: 3 in Koersel, 2 in Beringen en 1 in Paal, dat toen 

tot de buitingen van Beringen behoorde.  

 

De watermolen op de grens van Koersel met Hechtel en Beverlo, werd wellicht het 

eerst gebouwd.  Al in 1386 werd ze immers vermeld als “de oude molenstat” 

(“stat”= plaats).  De molen was in 1386 dus al afgebroken.  Ze stond aan de 

Zwarte beek, iets stroomafwaarts van de abdijhoeven van Averbode op 
Spiekelspade.  Alleen enkele hoge oevers en de naam “Molenslag” herinneren nu 

nog aan deze oude molensite.  

 

De Stalse molen en de Vurtense molen lagen heel dicht bij elkaar, aan weerszijden 

van de Molendijk, zowat 8 km verder stroomafwaarts. Ze waren ook al in gebruik in 

de 14de eeuw.  

In 1344 erfde timmerman Govaart van Beringen een stuk grond aan de Zwarte 

Beek in Vurten en kreeg de toelating om er een gort- en slagmolen te bouwen en er 

dijken en dammen aan te leggen.  Deze molen met aanpalende molenaarswoning 

werd eind 20ste eeuw volledig verbouwd. 

 

 

                      
De Vurtense molen begin 20ste eeuw en het huidige gebouwencomplex langs de Molendijk. 

 

De Stalse molen werd aanvankelijk “Kastelse molen” of “Heilige-Geestmolen” 

genoemd. De oudste teruggevonden gegevens erover dateren eveneens uit de 14de 

eeuw: “een hostat tegen den rentmeyst(er)s uytgenomen gelege(n) bij die moelen 

te castele” (ARA 44798).  
 

 

Stroomopwaarts van de Stalse molen waren de Zwarte Beek en de Oude Beek op 

twee plaatsen met elkaar verbonden. Mogelijk waren die verbindingen aangelegd 

om de molen in noodgevallen van voldoende water te kunnen voorzien.  De Stalse 

molen beschikte bovendien over één of twee waterspaarbekkens of molenvijvers. 

Dat was niet het geval bij de Vurtense molen. Maar die molen lag op de plaats waar 

Zwarte Beek, Oude Beek en Winterbeek waren samengebracht, zodat zij wellicht 

steeds over voldoende beekwater kon beschikken.  
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De huidige Stalse molen. In 1684 werd de oude molen herbouwd. Het huidig bakstenen gebouw 

dateert van 1882. Deze molen werd in 1994 als monument beschermd en werd bovendien, samen 

met de oprijlaan en de molenvijvers, beschermd als dorpsgezicht. 

 

Op Berings grondgebied, even over de grens met Koersel, stond de “Brulmolen”. Ze 

werd ook wel “de bovenste molen” genoemd, cf. “de bovenste of brulmolen”, 

(1752, SB 68, 76r). 

 

 

Foto van de Brulmolen in het begin van de 20ste eeuw, uitgegeven door wed. Rutten 

 

Er was alleszins al sprake van deze molen in het midden van de 15de eeuw: 

“gheleghen bij gheen bruel moele” (1452, SB 58, 83 v).  Wellicht werd deze molen 

ook al veel eerder gebouwd want in de Koerselse archieven vinden we dat de 

Zwarte Beek (verder) gegraven werd naar de Beringse (molen)vijvers: “van eenre 

weteringe(n) gelege(n) opde(n) cast(er)loe dijck comende uter sluyssen renende 

opdie wyeren die bij beringe(n) gelegen sijn” (14de e, kop.15de e., ARAR 44798, 

50r). 

De Brulmolen beschikte er over enkele molenvijvers, cf. “reservoir aen de 

brulmolen”, (1765, SB 26, 116). 
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Detail van de kadasterkaart van Beringen, 1848, R.A. Hasselt, waarop 5 molenvijvers zijn 

ingetekend. 

 

 

Op het gehucht Commelo te Beringen lag de molen van de Heilige Geest: “bij des 

heylich gheests molen” (begin 15de e.,  SB, 58, 24). De naam “H. Geest” verwijst 

hier naar de instelling die de armen van de gemeenten hielp, het huidige O.C.M.W. 

 

 

 

Uittreksel uit de Beringse gichten van het Luiks recht, R.A. Hasselt, Schepenbank Beringen 58, 124r, 

1414-1494 

 

 

Zoals uit bovenstaand archiefstuk uit de 15de eeuw blijkt, lag deze molen in “het 

zantbroeck”, waardoor hij ook wel “zandbroekmolen”of “sausbroeckmolen” 

genoemd werd, cf. “de sousbroek molen genaemt vulgo de H geest molen”, 1779, 

LS, s.f.. 
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Ook hier lagen enkele molenwijers, die eigendom waren van de Kerkfabriek van 

Beringen, zoals uit de Beringse archieven uit 1632 blijkt: “… stuck broex gelegen bij 

die H. Geest molen van Beringen regenooten (=grenzend) die kercken wijers…” 

(1632, SB 62, 144r). 

De herbouwde woning kan men nu even links van de Paalsesteenweg als men van 

Beringen naar Paal rijdt, aan de huidige Beekstraat aantreffen. 
 

Ten slotte is er de Gestelse molen. De oudste gegevens daarvan vonden we 

eveneens terug in de Beringse gichten: “op eenen bempt by dy moelen te ghestel” 

(1468, SB 59, 5r).  

 

Detail van de kadasterkaart van Paal, 1848, R.A. Hasselt, waarop de “Geestelse Water Molen”, aan 

de Maalbeek of Zwarte beek staat ingetekend. Even verder stroomopwaarts lag de Paalse schans. 

 

Willy Vanlook  
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De Zwarte Beek en haar bescherming 
 

De naam “Zwarte beek” roept bij velen het beeld op van een kronkelende beek te 

midden van bos en wei.  Maar het had niet veel gescheeld of de beek was 

rechtgetrokken en de bloemrijke hooilanden en bossen waren volgestouwd met 

weekendhuisjes, caravans en kampeerplaatsen.  

Gelukkig is het niet zo ver gekomen. Dankzij mensen en organisaties, die zich 

belangeloos inzetten voor het behoud van natuur en landschap kon de vallei van de 

Zwarte beek van bron tot monding grotendeels intact blijven. Een unieke situatie 
voor Vlaanderen! Kroon op het werk is de opname van de vallei van de Zwarte beek 

in het Europese natuurnetwerk Natura 2000.  Wat dat inhoudt, gaan we in een 

aantal opeenvolgende artikels behandelen.  

Bescherming van planten en dieren op Europees niveau. 

Omdat natuur niet stopt aan de landsgrenzen is het nodig  om de achteruitgang 

van planten en dieren op Europees niveau aan te pakken.  Een netwerk van 

natuurgebieden doorheen heel Europa is het opzet van Natura 2000. 

Eerst was er de Europese vogelrichtlijn in 1997.  Elke lidstaat moest maatregelen 

treffen om een aantal vogelsoorten te behouden die van Europees belang zijn.  In 

1992 volgde de habitatrichtlijn, waarbij elke Europese lidstaat geschikte habitats 

(leefgebieden) voor planten en voor andere diersoorten moest aanduiden.  Deze 

gebieden worden vermeld als Natura 2000 – gebieden of Speciale Bescher-

mingszones.  Vogelrichtlijngebieden worden afgekort als S.B.Z.-V, habitat-
richtlijngebieden als S.B.Z.-H.  

Wat houdt dit concreet in voor de vallei van de Zwarte beek?  

Het brongebied en bovenstroomse deel van het beekdallandschap van de Zwarte 

beek zijn aangeduid als S.B.Z.-V en S.B.Z.-H.  Een groot deel van het militair 

domein van Leopoldsburg (Kamp van Beverlo) behoort daar ook bij.  Hier bleven 

grote delen van het typisch  Kempens landschap   bewaard, met heidevelden, bos-

sen, landduinen en vennen.   In het S.B.Z.-H. komen ook nog delen van enkele 

andere beekdalen voor.  

Dit Natura 2000-gebied is van uitzonderlijk belang. 

 

Er komen hier 17 verschillende soorten habitats voor die op Europees niveau 

behouden moeten blijven.  8 ervan zijn voor Vlaanderen van essentieel belang.  
Zouden ze verdwijnen, dan kan Vlaanderen nooit aan haar Europese verplichtingen 

voldoen.  Tot die habitats behoren o.m. bepaalde heidegebieden, heischrale 

graslanden, landduinen, vennen en kleine zeggengemeenschappen op laagveen.  

 

In de omgeving komen heel wat bijzondere plant- en diersoorten voor. Daarvan zijn 

2 soorten essentieel op Vlaams niveau: de beekprik en de gladde slang.  Bovendien 

werden hier niet minder dan 217 vogelsoorten waargenomen, waarvan 131 soorten 

hier vrij recent gebroed hebben. Enkele soorten ervan zijn belangrijk, zoals 

nachtzwaluw en zwarte specht, of zeer belangrijk, zoals boomleeuwerik en 

wespendief, om te beschermen voor het overleven van de soort in Vlaanderen. 
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Kaart met centraal de ligging van de S.B.Z. “Zwarte beek en militair domein”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                 
 

Vennen en oude elzenbroekbossen met slangenwortel behoren tot de meest waardevolle habitats 
binnen dit Natura 2000-gebied. Foto’s: T. Geuens 
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Boven links: de fraaie bloemen van het waterdrieblad, typische planten van het laagveen. Foto: T. 

Geuens.  
Boven rechts: de gladde slang is een vrij kleine slang die nog voorkomt in enkele heidegebieden op 

militair domein. Foto: T. Geuens 

 

                  
 
Links: de merkwaardige nachtzwaluw is overdag moeilijk waar te nemen.  Tijdens de broedtijd laat 

het mannetje zijn merkwaardig geratel horen.  Foto: T. Geuens 

Rechts: De Zwarte specht is een zeldzame en vrij schuwe bewoner van de bossen aan Koersels 

Kapelleke.  Foto: T. Geuens 
 

Annie Vanschooren 
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Activiteitenkalender en cursussen 2016 
  

Dinsdag, 21 juni – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Kruidenwandeling in de natuur 

  

Zondag, 3 juli – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Zomer aan de Zwarte Beek 

 
  

Zondag, 10 juli – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Wilde-kruidenwandeling 

  

Zaterdag 16 juli – 9.00 uur - 12.30 uur 

De Watersnip  

Dag van de Zwarte Beek  

Beheer 
  

Zaterdag, 16 juli – 13.30 uur – 17.00 uur 

De Watersnip 

Dag van de Zwarte Beek  

Geocache-event 
  

Zaterdag, 16 juli – 21.30 uur 

De Watersnip 

Dag van de Zwarte Beek 

Op zoek naar de nachtzwaluw (honden kunnen niet mee !) 
  

Zondag, 17 juli – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Wandelen door bos en heide 

 
  

Zondag, 24 juli – 14.00 – 17.00 uur 

De Watersnip 

Op naar de top van de terril van Heusden-Zolder 

  

Zondag 31 juli – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Libellenwandeling 

  

Zondag, 7 augustus – 14.00 uur – 16.30 uur 

De Watersnip                                                      

                                                                                                                                                                                         

Natuuratelier : Het grote vlinderweekend  

 vooraf inschrijven! 

 deelnameprijs : 5 euro per kind (7-12 jaar)  

 drankje, koekje en knutselmateriaal inbegrepen 

  

Zondag, 7 augustus – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Het grote vlinderweekend - Vlinderwandeling 

 
  

Zondag 14 augustus - 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Wandelen door bos en beekvallei 

  

Zondag, 21 augustus – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Een kijk op de heide – de wereld van Calluna en Erica 

  

Zaterdag, 27 augustus – 14.00 uur – 16.30 uur 

De Watersnip 

                                                                               

Natuuratelier : Nacht van de vleermuis 

 vooraf inschrijven 

 deelnameprijs : 5 euro per kind (7-12 jaar) 

 drankje, koekje en knutselmateriaal inbegrepen 

  

Zaterdag 27 augustus – 19.30 uur – 23.00 uur 

De Watersnip 

Nacht van de vleermuis 

  

Zondag, 28 augustus – 14.00 uur – 17.00 uur 

De Watersnip 

Stevig stappen naar de terril van Heusden-Zolder 

  

Zondag, 4 september – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Op ontdekking in de Koerselse bossen 

  

Zondag 18 september – 14.00 uur – 16.30 uur 

De Watersnip 

                                                                         

Natuurspeurdertjes : Over kabouters en paddenstoelen 

 voor kinderen van 5 tot 7 jaar 

 deelname : 2 euro per kind 

 drankje en koekje inbegrepen 

  

Woensdag 21 september – 14.00 uur – 17 uur 

De Watersnip 

Paddenstoelen leren herkennen 
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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, Willy Vanlook 

 

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 

 

 

 

 

 

Cursus ‘Kennismaken met spinnen’ 
 

Prijs : 24 euro leden Natuurpunt, 30 euro niet-leden 

Inschrijven : bezoekerscentrum ‘De Watersnip’, 011/45 01 92 zwartebeek@natuurpunt.be 

Lesgever : Koen Leysen (Natuurpunt CVN) 

Locatie : bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ 

 

Dag Datum Cursusonderdeel Uur 

Maandag 12 september Theorie 1 19.30 – 22.30 

Maandag 19 september Theorie 2 19.30 – 22.30 

Zaterdag 24 september Praktijk  13.30 – 16.30 
 

 

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

mailto:Erna.Aerts@natuurpunt.be
http://www.natuurpuntberingen.be/
mailto:info@natuurpuntberingen.be
mailto:zwartebeek@natuurpunt.be

