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Drink bier, red
de lentevuurspin

PELT
. Meerderheid: CD&V (17), Samen Pelt (5)
. Oppositie: N-VA (4), Groen (3), Lijst Vissers (2)

Brouwer Henk Fijneman en Pieter Cox van Natuurpunt met het streekbier. Van elk flesje gaat 15 cent naar de
redding van de lentevuurspin. FOTO GVB

Geert VAN BAELEN

Het bier is een idee van Natuurpunt Lommel en projectgroep Levend Zand en wordt gebrouwen
door de lokale brouwerij Amai. In
Lommel is er immers een populatie van de zeldzame lentevuurspin
(Eresus sandaliatus) die bedreigd
werd door de komst van het zonnepark. Met een crowdfunding
legde Natuurpunt een groenbuffer aan op het Kristalpark om de
spinnen te vrijwaren. “Maar dit
gebied en de andere plaatsen waar
deze spin leeft moeten natuurlijk
ook beheerd worden. Dat gebeurt
weliswaar door vrijwilligers, maar
er zullen sowieso kosten komen.
Denk maar aan gereedschappen
die nodig zijn”, schetst Pieter Cox
van Natuurpunt. “Dus zochten

we met de kerngroep naar een leuke manier om inkomsten te werven. En aangezien streekbieren in
opmars zijn, leek het ons wel gepast om een bier aan deze bijzondere spin op te dragen.”
En wie in Lommel een bier wil
brouwen, komt algauw uit bij
Henk Fijneman, een bierliefhebber die een zestal jaren geleden
zijn eigen brouwerij Amai startte.
“Ruim een half jaar geleden kregen we de vraag of we een bier wilden brouwen voor een spin. En
dat leek me wel een uitdaging”,
lacht Fijneman. “Ik was er onmiddellijk voor te vinden. Al zolang ik in België woon ben ik immers lid van Natuurpunt. Het verhaal van de lentevuurspin was me
dus vertrouwd en ik vond het geen
probleem dat een deel van de opbrengst naar de habitat zal gaan.”

Kleur

Om tot een geschikt bier te komen
moest er natuurlijk heel wat geproefd worden. “Het was de Rosse
Loemelaer die de aandacht trok.
Vooral door de rode kleur, die as-

EINDE: 21.15 U

Kerkfabrieken kampen met lagere inkomsten
FOTO BELGA

In Lommel is het nieuwe
streekbier ‘Eresus’ voorgesteld.
De initiatiefnemers willen een
deel van de opbrengst gebruiken
om het leefgebied van de
zeldzame lentevuurspin uit te
breiden.

BEGIN: 20 U

sociaties opriep met de typische
kleur van de lentevuurspin”, vertelt Fijneman. “Vervolgens hebben we dit bier dan ook als basis
gebruikt om tot het nieuwe bier
‘Eresus’ te komen. Het resultaat is
een rood amberbier met een alcoholgraad van 7,5%. En het bestaat
enkel uit natuurlijke producten.
Vijf verschillende soorten mouten, gist, hop, en water. Een fruitige geur met een zweem van rozijnen en zwarte bes. Het is een echt
belevingsbier waar je rustig van
moet genieten.”
Van elke Eresus die over de lippen
gaat, vloeit er 15 cent naar de instandhouding en uitbreiding van
de leefomgeving van de lentevuurspin. Het bier zal via lokale drankenhandelaars en horecazaken te
koop worden aangeboden, meer
info via www.brouwerij-amai.be.
Nu zondag wordt het bier om 17
uur officieel voorgesteld in het
Wateringhuis, Oude Maai in
Lommel-Kolonie. Wie wil, kan
om 14 uur al mee met een schapenwandeling onder leiding van
een herder.

Speelplaats: De basisschool in
de dekking van de exploitatie. Dit
Boseind moet een nieuwe
heeft te maken met de dalende
speelplaats krijgen. Schepen Raf
inkomsten uit erediensten. “DaarDrieskens (CD&V) lichtte toe dat de naast was er de brandverzekering
school daarom de speelplaats in
en werken aan bliksemafleiders”,
erfpacht heeft gegeven aan de
stelde burgemeester Frank Smeets
gemeente. “In ruil kan de speel(CD&V). De raad ging akkoord met
plaats buiten de uren gebruikt
een extra tussenkomst van 10.649
worden als publieke ruimte”, stelde euro. “We zien dat de kerkfabrieken
Drieskens. Fluvius zal de riolehun inkomsten uit erediensten te
ringswerken uitvoeren en de
hoog inschatten. Mogen we ons nog
gemeente zal instaan voor de
verwachten aan dergelijke budgetwegenwerken. Oppositieraadslid
wijzigingen?”, wilde Hans Proost
Hans Proost (Groen) stelde voor om (Groen) weten. “De kerkfabrieken
groenvoorzieningen aan te brengen zijn zich hierover aan het beraden”,
en verhardingen weg te werken.
zei Smeets.
“Hiervoor zijn er veel subsidiemo- Veiligheid: Groen wou weten of de
gelijkheden.” Schepen Drieskens
gemeente voor de werken in de
zei dat dit met de school al was
schoolomgeving van het Lindel
bekeken.
afspraken had gemaakt rond het
Kerk: De gemeenteraad boog zich
Charter Werftransport voor veilige
over de eerste budgetwijziging dit
schoolomgevingen. Schepen Dirk
werkjaar van de kerkfabriek
Vanseggelen (CD&V) reageerde dat
Sint-Niklaas in het centrum. De
dit charter voor de fusiegemeente
jaarlijkse gemeentelijke toelage
Pelt nog niet was getekend toen de
van 5.000 euro volstaat niet voor
werken werden toegewezen. (gvb)

TONGEREN
. Meerderheid: Tongeren.nu (14), sp.a (9)
. Oppositie: N-VA (4), Groen (2), VB (2)

BEGIN: 20.30 U
EINDE: 22.30 U

Parkeerverbod in het hele centrum
Parkeren: In de straten rond de
Maastrichterstraat wordt het
parkeerreglement gewijzigd: “Er
komt een parkeerverbod met
uitzondering van de aangeduide
vakken”, wist schepen Jans.
Raadslid Stassen (Groen) stelde
voor dit reglement uit te breiden
naar het hele centrum. De schepen
gaf hem gelijk: “Je hebt een punt.
Dank voor de tip.” Het ‘shop & go’
parkeersysteem (30 minuten gratis
parkeren, zonder ticket of schijf)
voor het winkelkerngebied kost
12.000 euro aan signalisatie en
20.000 euro aan jaarlijks onderhoud. De retributie bij overschrijding bedraagt 25 euro. Dit stuitte
op heel wat tegenstand. “Een
verkeersbord kan dit nooit uitleggen”, vond raadslid Leenders
(N-VA). Volgens Stassen staat dit

haaks op de filosofie van Tongeren:
“We moeten klanten net langer in
het centrum houden. Leid hen af
naar de ondergrondse parkings”.
Schepen Jans repliceerde: “Het is
bedoeld voor een snelle boodschap
bij de bakker, krantenwinkel of
wasserij. Er komt nog een folder
met uitleg verspreid door de
handelaars.”
Vreemdelingen: Raadslid Vanherle
(VB) stelde voor om 50 euro aan te
rekenen voor de elektronische
A-kaart voor vreemdelingen in
plaats van 22 euro. Burgemeester
Christiaens wimpelde dit af: “In
2018 werden amper 169 stuks
afgeleverd. En bovendien: Amerikaanse hoogopgeleiden die op
Tongeren Oost werken hebben ook
een kaart nodig.” Het voorstel werd
weggestemd. (diro)

